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جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية (دورية علمية حمكمة نصف سنوية) ومتخصصة يف جماالت علوم 
باللغتني  سعود  امللك  بجامعة  البدين  والنشاط  الرياضة  علوم  كلية  عن  تصدر  البدنية  والرتبية  الرياضة 

العربية واإلنجليزية.
الرؤيـــة:

. الريادة يف جمال نرش البحوث املحكمة واملتميزة يف علوم الرياضة والرتبية البدنية حمليا ودولياً
الرسالة:

إثراء املجال العلمي بنرش البحوث املحكمة يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية وفق معايري مهنية 
عاملية متميزة.
األهداف:

١- نرش األبحاث العلمية املحكمة التي تسهم يف تطوير ورقي الرياضة وتعزيز صحة املجتمع.
٢- إثراء قواعد املعلومات العربية بالبحوث الرصينة يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.

٣- املسامهة يف رفع معايري النرش باللغة العربية واستقطاب الباحثني املتميزين للنرش باللغة العربية.
٤- تلبية حاجات أعضاء هيئة التدريس والباحثني املتخصصني حملياً وإقليمياً للنرش العلمي يف

                 جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.
٥- أن تكون املجلة مرجعية علمية للباحثني يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.

للمراسلة:
جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية

السعودية.  العربية  سعود-الرياض-اململكة  امللك  البدين-جامعة  والنشاط  الرياضة  علوم  كلية 
٠٠٩٦٦١٨٠٦٣٢١١ / فاكس  ص.ب ٢٤٢٥ رمز بريدي ١١٤٥١ - هاتف 
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و

-االشرتاك والتبادل
ص.ب ٦٨٩٥٣ رمز بريدي ١١٥٣٧

دار جامعة امللك سعود للنرش – جامعة امللك سعود – الرياض-اململكة العربية السعودية 
ثمن النسخة الواحدة شامالً الربيد

عدد اإلصدارات: 
(January & July    ) تصدر جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية دورياً مرتان يف السنة: يناير ويوليو

طبيعة املواد املنشورة:
علوم  جماالت  يف  العلمي  إنتاجهم  لنرش  والباحثني  التدريس  هيئة  أعضاء  لكافة  الفرصة  إتاحة  إىل  املجلة  هتدف 
الرياضة والرتبية البدنية، والذي جيب أن تتوافر فيه األصالة واجلودة واملنهجية العلمية. وتقبل املجلة نرش الفئات 

التالية والتي مل يسبق نرشها باللغة العربية أو اإلنجليزية:
- البحوث األصيلة.

-  البحوث االستعراضية
- ملخصات البحوث.

- املراسالت العلمية القصرية.
إرشادات الباحثني:

A٤ الصفحة  مقاس  من  التالية  اهلوامش  ترتك  املقاس  يف   •

عن يمني ويسار الصفحة ٢٫٥سم.  -
من أعىل وأسفل الصفحة ٣٫٨٥سم.  -

تقسم الصفحة إىل عمودين املسافة بينهام ١سم.  -
الطول ٢٣ سم بام فيها الرتويسة، والعرض ١٦سم بام فيها املسافة بني العمودين (عرض العمود ٧٫٥سم).  -
امللخصني  متضمنة   (A4) صفحة   (٢٥) عن  يتجاوز  أال  جيب  العربية  باللغة  البحث  صفحات  عدد  يف   •

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.
صفحة (A4) متضمنة امللخصني  عن (٢٠)  يتجاوز  أال  جيب  اإلنجليزية  باللغة  البحث  صفحات  عدد  يف   •

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.



ز

وهي: واالنجليزية  العربية  باللغتني  التالية  البحث  بيانات  تكتب   •

   (عنوان البحث واسم الباحث أو الباحثون واالنتامء املهني وبيانات التواصل مع الباحث).
التالية: العنارص  ويتضمن  كلمة)  عن (٢٠٠  العربية  باللغة  للبحوث  املستخلص  كلامت  عدد  يتجاوز  ال   •

(املوضوع واألهداف واملنهج وأهم النتائج واخلالصة وأهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل علمي.
ال يتجاوز عدد كلامت املستخلص للبحوث باللغة االنجليزية عن (٢٠٠ كلمة) ويتضمن العنارص التالية:  •

(املوضوع واألهداف واملنهج وأهم النتائج واخلالصة وأهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل علمي.
(عريب/إنجليزي)،  املستخلص  هناية  البحث  موضوع  عن  بدقة  املعربة  (املفتاحية)  الدالة  الكلامت  وضع   •

بحيث ال يتجاوز عددها (٣) كلامت. 
عادي   (١٢) اخلط  حجم  ويكون  العربية  باللغة  للبحوث   (LOTUS LINOTYPE) خط  يستخدم   •

للمتن والعناوين، وبحجم (١٢) أسود للمستخلص وبحجم (١٠) أسود للجداول واألشكال وعناوينهام 
والتعليقات.

للمتن  عادي   (١٠) بحجم  اإلنجليزية  باللغة  للبحوث   (Times New Roman) خط  يستخدم   •

وعناوينهام  واألشكال  للجداول  أسود   (٨) وبحجم  للمستخلص،  أسود   (١٠) وبحجم  والعناوين، 
والتعليقات.

.



 ©  ٢٠١٩ (١٤٤٠هـ) جامعة الملك سعود 
جميع حقوق النشر محفوظة. ال يسمح بإعادة نشر أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل 
وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتســـجيل أو اإلدخال 
في أي نظام حفظ معلومات أو اســـتعادتها دون الحصــول على موافقة كتابيـــــة من 

دار جامعة الملك سعود للنشر 



كلمة هيئة التحريركلمة هيئة التحرير

بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،

يسر هيئة تحرير مجلة «علوم الرياضة والتربية البدنية» أن تضع بين أيدي قرائها الكرام العدد 
السادس من المجلة (شهر يوليو من عام ٢٠١٩م الموافق شهر شوال من عام ١٤٤٠هـ)، وهي مجلة 
علمية دورية محكمة ومتخصصة في مجاالت علوم الرياضة والتربية البدنية، تصدر عن كلية علوم 

الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود باللغتين العربية واإلنجليزية.

وتهدف المجلة إلى نشر األبحاث العلمية المحكمة التي تسهم في تطوير ورقي الرياضة وتعزيز 
صحة المجتمع، وكذلك إثراء قواعد المعلومات العربية بالبحوث الرصينة، والمساهمة في رفع معايير 
النشر باللغة العربية، واستقطاب الباحثين المتميزين للنشر بها، على أن تكون المجلة مرجعية علمية 

للباحثين في مجاالت علوم الرياضة والتربية البدنية. 

كما أن شروط النشر بالمجلة تتوافق مع معايير النشر الدولية والتي سوف تسهم في أن يكون 
معامل تأثيرها عاٍل ويعكس جودة النشر بها، وتلقى المجلة كل الدعم من كلية علوم الرياضة والنشاط 

البدني ومن جامعة عريقة تصنف ضمن أفضل الجامعات العالمية في التصنيفات الدولية.

وقد تناول هذا العدد مجموعة من األبحاث المتنوعة في مختلف مجاالت علوم الرياضة والتربية 
البدنية، كما تنوعت بيئات التطبيق لألبحاث في أكثر من دولة من دول الوطن العربي.

وفي الختام نسأل اهللا تعالى أن ُيلهمنا التوفيق والُسداد،

هيئة التحرير
                                                                       

ط
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 تأثري استخدام ألعاب املباريات املصغرة عىل تنمية بعض القدرات احلركية واملهارات األساسية

 (سنوات 10 – 8لرباعم كرة القدم ) 

 

 مستور عىل إبراهيم الفقيه .د

  ،بالقنفذة للبنني اجلامعية الكلية، البدنيةتدريب كرة القدم املشارك بقسم الرتبية  أستاذ

 السعودية العربية اململكة، القرى أم جامعة

 
 

 (م24/4/2018للنرش يف  ؛ وقبلم21/2/2018يف )قدم للنرش 
 

 

 األساسية تملهاراااحلركية، القدرات  ،املباريات املصغرةالعاب : الكلامت املفتاحية

هيدف البحث إىل التعرف عىل تأثري برنامج تدريبي باستخدام ألعاب املباريات املصغرة عىل  البحث: ملخص

 ، سنوات( 10– 8نمية بعض القدرات احلركية ومستوى أداء بعض املهارات األساسية لرباعم كرة القدم )ت

 التجريبي التصميم باستخدام وذلك البحث، وفروض هلدف ملالءمته التجريبي املنهج استخدام وتم

 إىل الباحث داستن كام برعم، 25 جمموعة كل قوام وبلغ ضابطة، واألخرى جتريبية إحدامها ملجموعتني

والوسائل التي تعمل عىل حتقيق هدف البحث ومنها املسح املرجعي واملالحظة واالختبارات، وتم  األدوات

تطبيق برنامج العاب املباريات املصغرة املقرتح عىل براعم املجموعة التجريبية ملدة ثالث شهور وبواقع 

امج ألعاب املباريات املصغرة املقرتح يف هذه ثالث وحدات تدريبية اسبوعيًا، وكانت أهم النتائج أن برن

الدراسة أدى إىل تفوق املجموعة التجريبية عىل املجموعة الضابطة يف متغريات )املرونة احلركية، مهارة 

ث، مهارة رضب الكرة بالرأس  30السيطرة عىل الكرة بباطن القدم، مهارة دقة التمرير بباطن القدم خالل 

برنامج ألعاب املباريات املصغرة املقرتح يف هذه الدراسة إيل ارتفاع مجيع نسب ألبعد مسافة(، كام أدي 

التحسن يف القدرات احلركية واملهارات األساسية لدي املجموعة التجريبية بشكل يفوق نسب التحسن لدي 

امج املجموعة الضابطة التي استخدمت الربنامج املتبع )التقليدي(، ويوىص الباحث برضورة استخدام برن

ألعاب املباريات املصغرة قيد البحث يف الربامج التعليمية والتدريبية للمبتدئني ىف ممارسة كرة القدم من 

 ..السعودية العربية باململكة( سنوات 10 – 8الرباعم للمرحلة العمرية )

 

  

 (هـ1440/م2019، جامعة امللك سعود، الرياض )20 -3، ص ص 2ع، 3م، البدنية علوم الرياضة والرتبيةجملة 
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The effect of the use of Small sided games on the development of some motor abilities  
and basic skills of Football Juniors (8-10 years) 

 
Dr. Mustor Ali Ibrahim Al Faqih 

Associate Professor of Football Training, Department of Physical Education, University  
College of Boys in Qunfudah - Umm Al Qura University - Kingdom of Saudi Arabia 

 
 (Received 21/2/2018; Accepted for publication 24/4/2018) 

 

 
 

Keywords: Small sided games, Motor abilities, Basic skills 

Abstract: The aim of the research is to identify the effect of a training program using mini-game 
games on the development of some motor abilities and the level of performance of some basic skills 
of football Juniors (8-10 years), The experimental method was used to suit the purpose and 
hypotheses of the research, using experimental design of two groups, one experimental and the other 
controlling, And the strength of each group was 25 Juniors, the researcher also relied on the tools and 
means to achieve the goal of the research, including the reference survey, observation and tests. The 
proposed mini-games program was applied to the experimental group buds for three months and three 
training units per week, The most important results were that the mini-games program proposed in 
this study led to the superiority of the experimental group on the control group in the variables (motor 
flexibility, skill of controlling the ball in the foot of the foot, the skill of accuracy of passing the foot 
in 30 seconds, the skill of hitting the ball head to the farthest distance) In addition, the mini-games 
program proposed in this study led to an increase in all improvement rates in the motor abilities and 
basic skills of the experimental group in a way that exceeds the improvement rates in the control 
group that used the traditional program. Mini-games under study in educational and training programs 
for beginners in the practice of football from the Juniors of the age group (8-10 years) in Saudi 
Arabia. 
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   مقدمة البحث

لتعليم  مناسبة األكثرعب هو األسلوب سوف يظل الل  

ومن هذا املنطلق جيب أن نوىل اهتاممنا رباعم والناشئني، ال

 الكافيةوأن نقدم هلم كل اخلربات  الرباعم والناشئنيعب ل  ل  

هبدف إشباع حاجاهتم واستثارة دوافعهم ومراعاة رغباهتم 

  .املختلفة

 م(، )عالوى،1994،ويتفق كل من )رزق اهلل

 )فرج، م(،1999 م(، )احلسب،1997)حامد، م(،1997

م( عىل أن مدخل األلعاب املصغرة يعد أحد طرق  2007

تعليم األلعاب الكبرية التي تتسم بطابع الرسور واملرح 

والتشويق واإلثارة مع تواجد عنرص املنافسة، واملنافسة 

ع ب والرقى با ملستوى إىل عامل مهم من عوامل إتقان الل 

درجة عالية من الكفاءة ومن ثم يتمكن املبتدئني والناشئني 

من اكتساب املهارات األساسية بطريقة أرسع وأكثر 

تشويًقا؛ كام يتاح هلم الفرصة لتنمية القدرات البدنية 

 والوظيفية واحلركية والذهنية. 

م( أنه جيب إعداد ناشئي 2002ويذكر )كشك، البساطى،

لصغر بالكم والكيف الذي يؤهله ألن يكون كرة القدم منذ ا

العًبا ذو كفاءة مهارية وخططية، ولكي بتحقق ذلك ينبغي أن 

إتقاهنا  عىليتم تثبيت املهارات األساسية وتعلمها والتدريب 

من خالل وضعها يف نامذج حركية فعلية كالتي حتدث يف 

 املباريات سواء بالكرة أو بدوهنا.

م( أن 1998م(،) ابراهيم،1994ويشري كال من )خمتار، 

تدريب العب كرة القدم عيل أشكال متنوعة من األداء املشاهبة 

ملتطلبات املباراة يتيح له اختيار أفضل تنفيذ حركي خالل 

املواقف الفعلية ويزيد قدرته عيل تنفيذ اخلطط ورسعة األداء 

 املتميز بالدقة والتوافق. 

اه نحو م( أن مع االجت2002،ك)البساطي، كشويضيف 

التخصصية يف تدريب وإعداد العبي كرة القدم واالهتامم 

بالتدريبات املشاهبة ملواقف اللعب، شاع استخدام ألعاب 

كمحتوي هادف يمكن  Small sided gamesاملباريات املصغرة 

 أن يساهم يف ترقية األداء البدين واملهاري واخلططي.

أن م(، إىل 2001،ىاملجد، النمكويشري كل من )أبو 

ألعاب املباريات املصغرة تتميز بالثراء الواضح بالنسبة لنواحي 

التعلم احلركي، إذ تتطلب ممارستها تعلم الكثري من األوضاع 

األصلية واملشتقة وإتقاهنا؛ كام تعمل عىل إكساب الناشئ 

الكثري من املهارات احلركية كمهارات اللقف والرمي أو 

التوافق العضيل العصبي اجلري والوثب، ويسهم ذلك يف ترقية 

ى االستيعـاب احلركـي وتنميـة بدنيـة كثيـرة مثل ـوالقدرة عل

 صفات الرشاقة ورسعة االستجابة واملرونة.

م( أن تقنني وتشكيل محل 2005ويضيف )جادو،

التدريب أللعاب املباريات املصغرة يعد من األمور الصعبة، 

ددة وخمتلفة، نظرا الن تلك األلعاب يتم تنفيذها بأشكال متع

فمنها ما يتم تصميمه بدون وجود مدافعني، ومنها يتم يف 

وجود مدافع سلبي، وأخري اجيايب، كام يتم تنفيذ األـلعاب 

بشكل زوجي أو فرق ومنها البسيط واملركب، ولذا جيب 

االهتامم بضبط متغريات محل التدريب لتلك األلعاب بدقة يف 

اهلدف من استخدامها إطار برامج تدريبية مقننة حتى حتقق 

 بفعالية.

 

  مشكلة البحث

إن املتابع للبطوالت القارية والعاملية االوليمبية يف رياضة 

كرة القدم جيد تطوًرا هائاًل خالل السنوات األخرية، سواًء كان 

 ذلك عىل مستوى مسابقات الناشئني أو الشباب أو الالعبني

(؛ ولعل هذا الناشئني -الدرجة األوىل  -الدوليني )الكبار 

اهتامم معظم الدول حاليا بقطاع الناشئني منذ  إىلاألمر يرجع 

 سن مبكر.

وبالرغم من اهتامم العديد من الباحثني بإجراء العديد من 

الدراسات يف جمال رياضة كرة القدم عيل الالعبني الشباب 

والكبار هبدف اإلسهام يف تطوير اللعبة، إال أن معظم هذه 

ث مل تتطرق بشكل كبري إىل مرحلة الناشئني الدراسات واألبحا

الصغار )الرباعم( والتي ُتعد النواة األساسية لبناء الالعبني 

وإعدادهم للفرق واملنتخبات يف املستقبل، حيث يري الباحث 

أن مواكبة التطور املضطرد يف مستوي العبي كرة القدم يستلزم 
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شئني، البحث عن أساليب جديدة ذات فعالية يف تدريب النا

بحيث تتناسب تلك األساليب مع خصائص املرحلة السنية 

للناشئ وتعمل يف نفس الوقت عيل حتقيق أقيص استفادة بدنية 

 ومهارية وخططية ممكنه.

ولقد تنبه الباحث إيل مشكلة البحث احلايل من خالل 

خرباته امليدانية يف جمال تدريب ُلعبة كرة القدم، ومن خالل 

لربامج التعليمية والتدريبية التي يتم متابعته للعديد من ا

كرة القدم  تتنفيذها داخل األندية ومدارس وأكاديميا

للناشئني، حيث وجد ندرة يف استخدام ألعاب املباريات 

املصغرة بتلك الربامج بالرغم من أمهية تلك األلعاب، وان تم 

استخدامها فانه يتم استخدامها يف غياب الشكل التنظيمي 

ادف لتلك األلعاب، كام وجد أن الربامج العلمي واهل

املستخدمة حاليا تركز عيل أداء التدريبات البدنية واملهارية 

التقليدية، فضاًل عن ذلك الحظ الباحث وجود درجة صعوبة 

كبرية تقع عىل الناشئني أثناء تعلمهم مهارات ُلعبة كرة القدم 

ية، وكان يف ظل استخدام الربامج التعليمية والتدريبية التقليد

دليل ذلك طول الفرتة الزمنية الالزمة لوصول الناشئني 

ملستوي من التوافق اجليد عند تأدية املهارات املتعلمة، بام يعني 

 بطيء شديد يف معدل التعلم واالنجاز.

وىف ضوء ما سبق، ومن خالل إطالع الباحث عيل العديد 

 من املراجع العلمية الدراسات احلديثة، وجد الباحث أن

كأحد  "ألعاب املباريات املصغرة"دارسة استخدام مدخل 

األساليب التدريبية احلديثة التي تستخدم يف التنمية الشاملة 

متعددة اجلوانب لناشئي كرة القدم، يعترب نقطة بحثية جديرة 

بالدراسة للكشف عن مدي تأثري استخدام ألعاب املباريات 

 10 – 8لرباعم )من النواحي البدنية واملهارية ل عىلاملصغرة 

 سنوات(.   

 

  أمهية البحث واحلاجة إليه

د خطوة عىل الطريق العلمي نحو حتديد أهم ألعاب  - ُيع 

رية من ــــــاملباريات املصغرة التي تتناسب مع املرحلة العم

 ( سنوات يف ُلعبة كرة القدم وكيفية تقنينها وتطبيقها.  10: 8)

 

د إحدى املحاوالت العلمية - لربط ألعاب املباريات  ُيع 

املصغرة باجلانب البدين لرباعم كرة القدم والتأكد من تأثريها 

 االجيايب عىل تدريب اجلانب املهارى للرباعم الصغار.

تزويد امليدان العميل لتدريب الرباعم والناشئني يف  -

رياضة كرة القدم بنموذج تطبيقي لربنامج مقنن بشكل علمي، 

اب املباريات املصغرة يف تنمية يوضح كيفية توظيف ألع

 سنوات(. 10 – 8)اجلانب البدين واملهاري للرباعم 

 
  أهداف البحث

هيدف البحث إىل التعرف عىل تأثري برنامج تدريبي 

باستخدام ألعاب املباريات املصغرة عىل تنمية بعض القدرات 

احلركية ومستوى أداء بعض املهارات األساسية لرباعم كرة 

 ( سنوات، ويتم ذلك من خالل التعرف عىل: 10– 8القدم )

تأثري الربنامج التدريبي باستخدام ألعاب املباريات  -

 املصغرة عىل بعض املهارات األساسية لرباعم كرة القدم.

تأثري الربنامج التدريبي باستخدام ألعاب املباريات  -

 املصغرة عىل بعض القدرات احلركية لرباعم كرة القدم.

 

  فروض البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسات القبلية  -

والبعدية للمجموعة الضابطة يف بعض القدرات احلركية 

 لصالح القياسات البعدية. -قيد البحث –واملهارات األساسية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسات القبلية  -

ية والبعدية للمجموعة التجريبية يف بعض القدرات احلرك

 لصالح القياسات البعدية. -قيد البحث –واملهارات األساسية 

توجد فروق دالة إحصائية بني القياسات البعدية  -

للمجموعة التجريبية والقياسات البعدية للمجموعة الضابطة يف 

 -قيد البحث –بعض القدرات احلركية واملهارات األساسية 

 .التجريبية لصالح القياسات البعدية للمجموعة

 

  مصطلحات البحث

  Small sided games ألعاب املباريات املصغرة

أشكال  م( بأهنا:2002يعرفها كل من )البساطي، كشك،



   7                            ...تأثري استخدام ألعاب املباريات املصغرة عىل تنمية بعض القدرات احلركية واملهارات األساسية

 

من احلركة اخلاصة اهلادفة بالكرة وبدوهنا، يتم تنظيمها يف 

يف شكل جمموعات صغرية  11 × 11نسخة معدلة من لعبة 

راد حتقيقها، تنافسية، ويتم تقنينها طبقا ألهداف التدريب امل

حيث يتم وضع رشوط وقواعد مصغرة تتعلق بالزمن 

واملساحة وعدد الالعبني وطبيعة املرمي وطريقة تسجيل 

النقاط، مع وضع اشرتاطات تتعلق باألداء وحتركات الالعبني 

بالكرة أو بدوهنا يف مساحات اللعب، وهي هتدف إيل تنمية 

املهارية خمتلف القدرات البدنية والتوافقية واخلصائص 

)هجومية، دفاعية( والسامت النفسية والعقلية والترصفات 

  اخلططية لالعبني.

  Basic Skills املهارات األساسية

م( بأهنا: هى كل احلركات البدنية 2008،)خمتاريعرفها 

التي يؤدهيا الناشئ خالل ممارسة اللعبة، سواء كانت هذه 

مجيع أجزاء  احلركات بالكرة أم بدون كرة مستخدًما ىف ذلك

 يستثنى من ذلك حارس املرمى. -جسمه ما عدا يديه 

  Football Juniors براعم كرة القدم

جمموعة من املبتدئني الذين يامرسون  : همتعريف إجرائي

( سنوات، 10 - 8ُلعبة كرة القدم ىف املرحلة السنية ما بني )

يف ظل مواصفات وقوانني خاصة هلم ويتم تنظيم املامرسة 

عن مرحلة الكبار مثل: مساحة امللعب، عدد املامرسني،  ختتلف

مقاس الكرة واملرمى، زمن اللعب، ويرتكز اهلدف الرئيس 

للمامرسة بتلك املرحلة يف تعلم مهارات كرة القدم، واكتساب 

اللياقة البدنية العامة يف ظل مناخ تدريبي يتسم باملتعة واإلثارة 

لتعلم والتدريب وليس واملنافسة القائمة عىل حتقيق أهداف ا

 الفوز. 

 

  السابقةالدراسات 

م( بدراسة هدفت إيل التعرف عىل 2005قام )جادو،-1

تأثري برنامج ألعاب مباريات مصغرة عىل تنمية بعض 

الوظيفية ومستوي األداء املهاري لدي -املتغريات البدنية

سنة، استخدم الباحث املنهج  16ناشئي كرة القدم حتت 

م جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة التجريبي بتصمي

بالطريقة  اختيارهمتم  ناشئ( 20العينة عىل ) واشتملت

، وكانت أهم النتائج تشري إيل أن استخدام ألعاب العمدية

املباريات املصغرة له تأثري اجيايب عيل بعض القدرات البدنية 

والوظيفية ومستوي أداء املهارات قيد البحث، وان تقنني 

مل لنامذج العاب املباريات املصغرة يؤدي إيل اختصار احل

الزمن الكيل ألحجام التدريب املؤثرة واستغالل امثل يف 

 تطوير أهداف التدريب للناشئني.

بدراسة هدفت إيل التعرف عىل  (م2008قام )عابد،-2

تأثري برنامج ألعاب صغرية عىل حتسني الصفات البدنية وتعلم 

اعم املالكمة يف حمافظة الدقهلية، املهارات األساسية لرب

استخدم الباحث املنهج التجريبي بتصميم جمموعتني إحدامها 

تم  ناشئ( 40العينة عىل ) جتريبية واألخرى ضابطة واشتملت

وكانت أهم النتائج تشري إيل أن  بالطريقة العمدية اختيارهم

برنامج األلعاب الصغرية املقرتح أدى إىل حتسن تعلم املهارات 

عاًما(، برنامج  13ألساسية للمالكمة لدى الرباعم )أقل من ا

األلعاب الصغرية املقرتح أدى إىل حتسن الصفات البدنية لدى 

 براعم املالكمة.

 
بدراسة  (Athanasios & Eleftherios, 2009) قام-3

هدفت إيل التعرف عىل تأثري استخدام شكلني من أشكال 

التحمل ومستوي األداء  ألعاب املباريات املصغرة عىل حتسني

الفني لناشئي كرة القدم يف املهارات األساسية بواسطة 

استخدام بعض االختبارات امليدانية، تم استخدام برنامج 

( والشكل 3ضد  3العاب مباريات مصغرة يتضمن الشكل )

(، استخدم الباحث املنهج التجريبي بتصميم 6ضد  6)

تشري إيل أن استخدام  جمموعتني جتريبيتني وكانت أهم النتائج

( هلا تأثري اجيايب أفضل 3ضد  3شكل األلعاب ثالثية البعد )

عيل اجلوانب البدنية والفنية لناشئي كرة القدم حيث أدى 

استخدامها إىل حتسن أفضل يف معدل رضبات القلب 

ضد  6واملهارات األساسية املختارة مقارنة باستخدام الشكل )

( متكنوا من التفوق يف 6ضد  6) لالعبني يف شكلا(، إال أن 6

 أداء التمريرات الطويلة ورضب الكرة بالرأس. 

بدراسة هدفت إيل معرفة  (David, 2009)  & Barryقام -4

تأثري استخدام مساحات ملعب خمتلفة  بألعاب املباريات 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244008000339#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244008000339#!
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املصغرة عىل االستجابات الوظيفية ملعدل القلب ومستوي 

األداء املهارى لناشئي كرة القدم، تم استخدام العاب املباريات 

حث مصغرة عيل ثالث مساحات خمتلفة للعب، استخدم البا

( ناشئني وكانت أهم 8املنهج التجريبي عيل عينة حجمها )

النتائج تشري إيل أن استخدام العاب املباريات املصغرة عيل 

مساحات خمتلفة من امللعب مل يظهر فروق جوهرية عيل 

اجلوانب البدنية الوظيفية )معدل القلب( لناشئي كرة القدم، 

يف كرة القدم  بينام ظهر تأثري عيل بعض املهارات األساسية

 نتيجة اختالف مساحات اللعب.

بدراسة هدفت إيل مقارنة  (.Köklü, et al  2011قام )-5

تأثري استخدام أشكال خمتلفة من أشكال ألعاب املباريات املصغرة 

عىل حتسني بعض املتغريات الوظيفية لناشئي كرة القدم، تم 

د ض 1استخدام برنامج العاب مباريات مصغرة يتضمن الشكل)

ضد  4( والشكل )3ضد  3( والشكل )2ضد  2( والشكل )1

( وذلك بدون وجود حارس مرمي، استخدم الباحث املنهج 4

التجريبي وكانت أهم النتائج تشري إيل أن استخدام العاب 

املباريات املصغرة هلا تأثري اجيايب عيل اجلوانب البدنية الوظيفية 

كل من األشكال عن لناشئي كرة القدم، ولكن خيتلف تأثري كل ش

األخر يف التأثري البدين احلادث، فاالستجابات الوظيفية البدنية 

( 2ضد  2( والشكل )1ضد  1الناجتة عن استخدم الشكل)

 4( والشكل )3ضد  3ختتلف عن التأثريات الناجتة عن الشكل )

(، وتويص الدارسة ايل استخدام العاب املباريات املصغرة 4ضد 

بدين مع مراعاة اختيار الشكل املناسب يف تنمية اجلانب ال

 إلحداث التكيفات البدنية املطلوبة.

التعرف  إىلبدراسة هدفت  (.Silva et al 2011قام ) -6

عىل تأثري اختالف عدد الالعبني بألعاب املباريات املصغرة عىل 

حتسني شدة التمرين ومستوي األداء الفني لناشئي كرة القدم، 

اب مباريات مصغرة، استخدم الباحث تم استخدام برنامج الع

( ناشئي وكانت أهم 16عينة حجمها ) عىلاملنهج التجريبي 

النتائج تشري إيل أن استخدام العاب املباريات املصغرة هلا تأثري 

اجيايب عيل اجلانب املهاري ويمكن أن توفر حافز تدريبي عيل 

ي اجلوانب البدنية والفنية للناشئني الشباب بكرة القدم، وه

 يمكن أن تناسب جمموعات ذات مستويات نضج متباينة.

 

  إجراءات البحث

  منهج البحث

استخدم الباحث املنهج التجريبي ملناسبته لطبيعة وهدف 

الدراسة، وذلك بتصميم جمموعتني أحدامها جتريبية واألخرى 

 ضابطة بالقياس القبيل والبعدي للمجموعتني.

  جمتمع وعينة البحث األساسية

جمتمع البحث براعم كرة القدم بمنطقة مكة املكرمة يمثل 

( 10 - 8م، للمرحلة العمرية )2017/2018للموسم 

سنوات، حيث تم اختيار العينة األساسية بالطريقة العمدية من 

برعم، وتم  50 وبلغ عددهابراعم نادي التسامح الرياىض، 

تقسيمهم اىل جمموعتني متساويتني احدامها جتريبية واالخرى 

( برعم، كام تم اختيار عينة 25ابطة وبلغ قوام كل منهام )ض

( برعم، للتأكد من صالحية 20استطالعية عددها )

 –االختبارات البدنية واملهارية املستخدمة يف البحث )الصدق 

الثبات( من داخل جمتمع البحث وخارج العينة األساسية، 

 ( توصيف العينة.1ويوضح جدول )

 

 .البحث وفًقا ملجموعات البحث ( توصيف عينة1جدول )

 مالحظات العدد  عينة البحث املرحلة السنية

 ( سنوات10 - 8)

 العينة األساسية
 التجريبية

 ناشئا 50
 ناشئا 25

 ناشئا 25 الضابطة

 املعامالت العلمية لالختبارات ناشئا 20 العينة االستطالعية

 اشئان 70 املجموع الكيل للعينات املستخدمة يف البحث
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  جتانس العينة يف املتغريات قيد البحث

 –جتانس أفراد العينة يف معدالت النمو: )العمر الزمني  

( للمجموعتني التجريبية والضابطة، كام هو الوزن – الطول

  (.2موضح بجدول )

 

 (50ن = )  مجموعتني التجريبية والضابطة     النمو لل ملعدالت االلتواءاملعيارى والوسيط ومعامل  ف(: املتوسط احلسايب واالنحرا2)جدول 

 معامل االلتواء الوسيط االنحراف املعيارى املتوسط احلسابى وحدة القياس معدالت النمو العينة

 العينة الكلية

 (50)ن = 

  0.26 - 9.11 0.71 9.04 سنة العمر الزمنى

 0.47 - 136.50 6.10 136.00 سم الطول

 1.00 34.25 6.71 34.57 كجم الوزن

 

( أن قيم معامل االلتواء ملجتمع 2)يتضح من جدول 

البحث يف متغريات معدالت النمو للمجموعتني التجريبية 

، مما 3وتنحرص  1.00، 0.26 –والضابطة ترتاوح ما بني 

 يدل عىل اعتدالية التوزيع وجتانس العينة.

جتانس أفراد العينة يف املتغريات البدنية واملهارية 

وعتني التجريبية والضابطة كام هو موضح بجدول للمجم

(3.) 

 ( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوسيط ومعامل االلتواء للمتغريات البدنية واملهارية للمجموعتني 3جدول )

                           (50)ن = التجريبية والضابطة       

 معامل االلتواء االنحراف املعيارى وسيط وسطمت وحدة القياس اسم االختبار املتغريات م

1 

ية
دن
الب

 

 0.47 0.78 7.20 7.18 ث مرت 30عدو 

 0.48 25.85 135.00 139.80 سم وثب عريض من الثبات 2

 0.03 - 4.88 17.50 16.50 سم وثب عمودى من الثبات 3

 0.44 2.75 5.00 4.86 سم ثنى اجلذع 4

 0.34 3.42 18.00 18.62 عدد الرشاقة 5

6 

ية
ار
مله
ا

 

 0.80 3.09 24.10 24.39 ث اجلرى املتعرج بالكرة

 0.80 2.75 7.95 8.00 مرت ركل الكرة ألبعد مسافة بباطن القدم 7

 0.22 17.20 50.00 50.20 درجة السيطرة عىل الكرة بباطن القدم 8

 0.12 1.11 4.00 3.68 عدد ث30دقة التمرير بباطن القدم  9

 0.06 - 1.38 5.25 5.34 مرت تامس ألبعد مسافةرمية ال 10

 0.04 - 1.00 4.20 4.06 مرت رضب الكرة بالرأس ألبعد مسافة 11

 

( أن قيم معامل االلتواء لعينة البحث 3)جدول يتضح من 

 –األساسية يف املتغريات البدنية واملهارية ترتاوح ما بني 

عىل ، مما يدل 3 - :3أي انحرصت بني +  0.80 ،0.06

 اعتدالية التوزيع وجتانس العينة.

 تكافؤ أفراد العينة يف املتغريات قيد البحث:

 –تكافؤ عينة البحث يف معدالت النمو: )العمر الزمني 

( للمجموعتني التجريبية والضابطة كام هو الوزن – الطول

 (  4موضح بجدول )
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 .(25 = 2ن = 1)ن     التكافؤ بني املجموعتني( ملعدالت النمو    القياس القبىل للمجموعتني الضابطة والتجريبية ) .(4) جدول

 معدالت النمو م
وحدة 

 القياس

 املجموعة الضابطة

 (25)ن =  

 املجموعة التجريبية

 (25)ن =  
 فرق املتوسطني

ت قيمة 

املتوسط  املحسوبة

 احلسابى

االنحراف 

 املعيارى

املتوسط 

 احلسابى

االنحراف 

 املعيارى

 0.81 0.17 0.74 9.13 0.72 8.97 سنة ر الزمنىالعم 1

 0.40 0.72 5.59 136.36 6.66 135.64 سم الطول 2

 0.13 0.26 7.32 34.44 6.17 34.70 كجم الوزن 3

 .2,01= 0.05* قيمة)ت( اجلدولية عند مستوى 

 

( وجود فروق غري دالة إحصائية بني 4يتضح من جدول )

بطة والتجريبية، حيث ان كل من درجات جمموعتى البحث الضا

قيمة)ت( اجلدولية أكرب من القيم املحسوبة عند مستوى معنوية 

 ، مما يدل عىل تكافؤ املجموعتني يف معدالت النمو.0.05

تكافؤ عينة البحث يف املتغريات البدنية واملهارية 

 (.                   5للمجموعتني التجريبية والضابطة، كام هو موضح بجدول )

 

 .(25= 2ن = 1)ن   للمتغريات البدنية واملهارية  القياس القبيل للمجموعتني الضابطة والتجريبية . (5دول )ج

 اسم االختبار م
وحدة 

 القياس
 املتغريات

فرق  املجموعة التجريبية املجموعة الضابطة

 املتوسطني

ت قيمة 

 ع ± س ع ± س املحسوبة

 ث مرت 30عدو  1

ية
دن
الب

 

6.92 0.71 7.44 0.78 0.52 1.31 

 1.03 7.60 27.22 143.60 24.37 136.00 سم وثب عريض من الثبات 2

 1.75 6.12 4.12 13.44 3.48 19.56 سم وثب عمودى من الثبات 3

 1.14 0.84 2.90 4.44 2.57 5.28 سم ثنى اجلذع 4

 0.76 0.68 3.45 18.28 3.42 18.96 عدد الرشاقة 5

 ث كرةاجلرى املتعرج بال 6

ية
ار
مله
ا

 

23.63 2.76 25.15 3.26 1.52 1.72 

 1.59 1.14 2.06 7.43 3.24 8.57 مرت بباطن القدم ألبعد مسافةركل الكرة  7

 1.43 15.60 17.63 42.40 12.91 58.00 درجة السيطرة عىل الكرة بباطن القدم 8

 1.21 0.40 1.09 3.88 1.12 3.48 عدد ث 30دقة التمرير بباطن القدم خالل  9

 1.54 1.52 1.11 4.58 1.20 6.10 مرت رمية التامس ألبعد مسافة 10

 0.08 0.00 1.07 4.04 0.94 4.07 مرت رضب الكرة بالرأس ألبعد مسافة 11

 . 2,01= 0.05* قيمة)ت( اجلدولية عند مستوى   

 

( وجود فروق غري دالة إحصائية بني 5يتضح من جدول )

لبحث الضابطة والتجريبية، حيث كل من درجات جمموعتى ا

ان قيمة)ت( اجلدولية أكرب من القيم املحسوبة عند مستوى 

، مما يدل عىل تكافؤ املجموعتني يف املتغريات 0.05معنوية 

 البدنية واملهارية.

 

  أدوات مجع البيانات

 عىلا البحث مجع البيانات املتعلقة هبذاعتمد الباحث يف 

  :وهيدوات، األ منجمموعة 

 سح املراجع واألبحاث والدوريات العلمية العربية م

واملتخصصة يف موضوع البحث، والشبكة العاملية 

 .Internetللمعلومات 
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  مسح الوثائق، وفحص سجالت الرباعم بمجتمع البحث

 املتواجدة بأنديتهم.

 .االستبيان واستطالع آراء اخلرباء 

  مرفق  االختبارات البدنية -( 2)مرفق االختبارات املهارية

(3.) 

التأكد من صالحية االختبارات املستخدمة قيد البحث: 

 .الثبات( –)الصدق 

 

  الدراسة االستطالعية األوىل -

 9/7/2017م إىل  3/7/2017تم إجرائها يف الفرتة من 

برعم من خارج عينة البحث ومن نفس  20م عينة قوامها 

لمية جمتمع البحث، وهدفت الدراسة إىل حتديد املعامالت الع

يتضح من اجلداول لالختبارات البدنية واملهارية قيد البحث، و

 (.7( )6رقم )

 

  صدق وثبات االختبارات

: استخدم الباحث طريقة صدق دق االختباراتص -1

التاميز )املقارنة الطرفية( من خالل تطبيق االختبارات قيد 

البحث عىل عينة الدراسة االستطالعية، حيث تم ترتيب 

ام من األصغر إىل األكرب وتم تقسيم درجات الـ الدرجات اخل

براعم(، وتم  5)( برعم إىل أربع جمموعات كل جمموعة 20)

أعىل إجراء املقارنة الطرفية )الربع األعىل والربع األدنى( بني 

درجات( لكل اختبار من  5درجات( لكل اختبار، وأقل ) 5)

  (.6االختبارات قيد البحث، هو موضح بجدول )

                            

 

 .(5 = 2ن=1)ن          واملهارية البدنية لالختبارات التمييز صدق معامل (.6) جدول

 اسم االختبار م
وحدة 

 القياس

فرق  املجموعة غري املميزة املجموعة املميزة

 املتوسطني

قيمة ت 

 ع ± س ع ± س املحسوبة

 *12.057 1.618 0.294 7.092 0.057 5.474 ث مرت 30عدو  1

 *15.324 30.80 3.162 131.00 3.193 161.80 سم وثب عريض من الثبات 2

 *11.300 10.60 0.836 12.20 1.923 22.80 سم وثب عمودى من الثبات 3

 *6.008 3.80 0.836 3.80 1.140 7.60 سم ثنى اجلذع 4

 *6.425 3.40 0.836 19.80 0.836 23.20 عدد الرشاقة 5

 *8.330 5.06 1.040 26.68 0.874 21.62 ث تعرج بالكرةاجلرى امل 6

 *5.778 2.36 0.554 8.22 0.725 10.58 مرت ركل الكرة ألبعد مسافة بباطن القدم 7

 *9.750 7.80 0.836 66.20 1.581 74.00 درجة السيطرة عىل الكرة بباطن القدم 8

 *7.603 3.40 0.547 3.40 0.836 6.80 عدد ث 30دقة التمرير بباطن القدم خالل  9

 *5.072 1.50 0.096 6.24 0.654 7.74 مرت رمية التامس ألبعد مسافة 10

 17.889* 2.00 0.237 3.30 0.79 5.30 مرت رضب الكرة بالرأس ألبعد مسافة 11

 يزة.*دال إحصائًيا.    * مجيع القيم دالة لصالح املجموعة املم   2.31=  0.05* قيمة)ت( اجلدولية عند مستوى 

 

( أن مجيع قيم ت املحسوبة بني 6)يتضح من جدول 

املجموعتني املميزة وغري املميزة اكرب من قيمة ت اجلدولية عند 

، مما يدل عىل صدق االختبارات  0,05مستوى معنوية 

 املستخدمة قيد البحث. 

تطبيق االختبارات: استخدم الباحث طريقة  ثبات-2

ينة الدراسة االستطالعية عىل ع وإعادة التطبيق االختبارات

 أسبوعبعد ( برعم، حيث تم إعادة التطبيق 20التي قوامها )

عىل نفس املجموعة وىف نفس ظروف من التطبيق األول 

 .(7)بجدول موضح كام هو ، األول القياس
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 .(20 =)ن                   واملهارية البدنية االختبارات ثبات . (7) جدول

 غرياتاملت اسم االختبار م
وحدة 

 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق األول
 قيمة ر

 ع ± س ع ± س

 مرت 30عدو  1

ية
دن
الب

 

 *0.994 0.626 6.29 0.635 6.28 ث

 *0.949 10.712 147.70 12.471 146.80 سم وثب عريض من الثبات 2

 *0.951 4.406 18.95 4.196 17.15 سم وثب عمودى من الثبات 3

 *0.925 1.791 6.05 1.569 5.60 سم ثنى اجلذع 4

 *0.690 1.832 22.10 1.386 21.35 عدد الرشاقة 5

 اجلرى املتعرج بالكرة 6

ية
ار
مله
ا

 

 *0.931 2.256 23.89 2.045 24.20 ث

 *0.899 0.979 9.51 0.973 9.33 مرت ركل الكرة ألبعد مسافة بباطن القدم 7

 *0.558 3.018 69.00 3.030 69.85 درجة السيطرة عىل الكرة بباطن القدم 8

 *0.880 1.374 5.00 1.431 5.05 عدد ث 30دقة التمرير بباطن القدم خالل  9

 *0.984 0.525 6.76 0.659 6.81 مرت رمية التامس ألبعد مسافة 10

 *0.977 0.748 4.42 0.818 4.36 مرت رضب الكرة بالرأس ألبعد مسافة 11

 *دال إحصائًيا.  0.433= 0.05مستوى  * قيمة )ر( اجلدولية عند

 

( ان مجيع قيم ر املحسوبة أعىل من 7يتضح من جدول )

مما يدل عىل ثبات  0,05قيمتها اجلدولية عند مستوى داللة 

 االختبارات املستخدمة قيد البحث. 

 

 (1: مرفق )الـربنـامج الـتدريبــي

قام الباحث قبل وضع الربنامج باالطالع عىل  -

ومنها ما نرشه )االحتاد  ،عض احتادات كرة القدمتوجيهات ب

م(، عن قواعد وإرشادات الرباعم 2008األملاين لكرة القدم،

 والناشئني.

االطالع عىل املراجع التالية قبل وضع التمرينات  -

 ءيموفا، اجلزالرياضية واخلاصة بمرحلة التهيئة والتهدئة: )

)عليوة، م( ، 2008م( ، )يموفا،اجلزء الثانى،2008االول،

 م(1998م(، )محاد،2002أرباب،

املسح املرجعى لبعض املؤلفات والدراسات العلمية  -

اخلاصة باأللعاب الصغرية والعاب املباريات املصغرة 

 م(،2010ومترينات كرة القدم ومنها: )شعالن،

 )أبو املجد، إسامعيل، م(،2008م(، )حسن،2010)محاد،

م(، 1992م(، )دليل األلعاب،1994)رزق اهلل، م(،2001

، (Athanasios & Eleftherios, 2009م(، )2005)جادو، 

(David & Barry, 2009)، ( Köklü, et al.2011)، (2011 

Silva et al..) 

تم وضع هدف الربنامج التدريبي، حيث توجه اهلدف  -

نحو تنمية القدرات احلركية وتطوير املهارات االساسية ىف كرة 

 ( سنوات.10 – 8القدم قيد البحث للرباعم )

سهم يف تعلم حيتوي الربنامج عىل وحدات تعليمية ت -

بعض املهارات األساسية والقدرات احلركية لرباعم كرة القدم 

استالم  –ركل الكرة بباطن القدم  –وتتمثل يف: اجلري بالكرة 

رمية  –رضب الكرة بالرأس من الثبات  –الكرة بباطن القدم 

 التامس من الثبات.

 

 
تم تقنني الربنامج مع مراعاة املرونة وصالحية الربنامج  -

 بيق.للتط

تم مراعاة توفري عوامل اإلثارة والتشويق والبهجة  -

واملنافسة كرشوط لتنفيذ األلعاب املصغرة مع املرحلة السنية 

 قيد البحث.

 ق(. 60تم حتديد زمن الوحدة التعليمية/ التدريبية بــ ) -

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244008000339#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244008000339#!
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تم إعداد برنامج للمجموعة التجريبية قيد البحث  -

( 12)وزعة عىل ( وحدة تعليمية/ تدريبية م36)يتضمن عدد 

أسبوًعا، وبواقع ثالث وحدات اسبوعيًا، وتتكون الوحدة من 

 ثالثة أجزاء رئيسة كالتايل:

 جزء التهيئة. -2

 جزء األلعاب املصغرة. -3

 جزء التهدئة. -4

تم مراعاة عوامل االمن والسالمة املناسبة لطبيعة  -

املرحلة السنية قيد البحث خالل مراحل تطبيق الربنامج 

 املقرتح.

( يبني نموذج لتنفيذ األلعاب 8) ييل جدول وفيام -

 املصغرة ملدة أسبوعني.

 

 .نموذج ملحتوي بعض الوحدات التدريبية داخل الربنامج .(8) جدول

الوحدات 

 األسبوعية

رقم الوحدة 

 التدريبية
 حمتوى الوحدة التدريبية األسبوعية*

 زمن الوحدة التدريبية
 مالحظات

 األسبوعى اليومى

 األولاألسبوع 

1 

 (.67، 17جزء التهيئة: مترين )ا، 

 (.16، 15، 14جزء األلعاب املصغرة: )

 (.1)مترين جزء التهدئة: 

 ق 60

 

 ق 180

 

2 

 (.49، 18، 2)مترين جزء التهيئة: 

 (.3، 2، 1جزء األلعاب املصغرة: )

 (.2)مترين جزء التهدئة: 

  ق 60

3 

 (.68، 17، 3)مترين جزء التهيئة: 

 (.19، 18، 17اب املصغرة: )جزء األلع

 (.3)مترين جزء التهدئة: 

  ق 60

 الثايناألسبوع 

4 

 (.50، 19، 4)مترين جزء التهيئة: 

 (.6، 5، 4جزء األلعاب املصغرة: )

 (.4)مترين جزء التهدئة: 

 ق 60

 

 ق 180

 

5 

 (.51، 20)مترين جزء التهيئة: 

 (.25، 24، 23جزء األلعاب املصغرة: )

 (.5)مترين  جزء التهدئة:

  ق 60

6 

 (.69، 52، 22، 21)مترين جزء التهيئة: 

 (.34، 33، 32جزء األلعاب املصغرة: )

 (.6)مترين جزء التهدئة: 

  ق 60

 

  تطبيق جتربة البحث

   القياس القبىل

 - ةتم إجراء القياسات القبلية لرباعم املجموعتني التجريبي

قيد البحث خالل الفرتة ة مالضابطة يف مجيع املتغريات املستخد

 م. 13/7/2017م إىل 7/2017/ 11الزمنية 

 

  تنفيذ التجربة الرئيسة

 براعمعىل املقرتح  االلعاب املصغرة تم تطبيق برنامج

 الفرتة من أسبوع يف 12وذلك ملدة ، التجريبية ةاملجموع

 ( وحدات3بواقع ) م5/10/2017إىل  16/7/2017

 .أسبوعياً تعليمية/ تدريبية 
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  قياس البعدىال

 ةتم إجراء القياسات البعدية لرباعم املجموعتني التجريبي

الضابطة ىف مجيع املتغريات املستخدمة قيد البحث، وبنفس  -

رشوط وترتيب القياسات القبلية خالل الفرتة الزمنية 

 م.9/10/2017م إىل 7/10/2017

  املعاجلات اإلحصائية

صول عىل للح SPSSتم استخدام الربنامج اإلحصائي 

املعاجلات اإلحصائية التى تعمل عىل حتقيق هدف وفروض 

 البحث ومنها:

 *املتوسط احلسايب.        

 * الوسيط.     

 * االنحراف املعياري.     

 *معامل االلتواء. 

 * اختبار )ت(.             

 *النسبة املئوية ملقدار التحسن.           

 *معامل االرتباط.

 

  لنتائجعرض ومناقشة ا

 األول:: عرض ومناقشة نتائج الفرض أوالً 

 

 .(25)ن =      القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة يف بعض القدرات احلركية لرباعم كرة القدم . (9)جدول 

 سم االختبارا م
وحدة 

 القياس

متوسط  قياس بعدى قياس قبىل

 الفروق

ت قيمة 

 املحسوبة
 نسبة التغري

 ع ± س ع ± س

 % 10.52  *14.51 0.73 0.73 6.19 0.71 6.92 ث رتم 30عدو  1

 % 0.06 *4.11 8.20 24.22 144.20 24.37 136.00 سم وثب عريض من الثبات 2

 % 19.01 *9.16 3.72 3.02 23.28 3.48 19.56 سم وثب عمودى من الثبات 3

 % 21.96 *4.78 1.16 2.71 6.44 2.57 5.28 سم ثنى اجلذع 4

 % 12.66 *9.80 2.40 3.51 21.36 3.42 18.96 عدد الرشاقة 5

 *دال إحصائًيا.     * مجيع قيم ت املحسوبة دالله إحصائية. .2.06=  0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى 

 

                          .( 25)ن =   القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة يف املهارات األساسية لرباعم كرة القدم  .(10)جدول 

 سم االختبارا م
وحدة 

 القياس

متوسط  قياس بعدى قياس قبىل

 الفروق

ت قيمة 

 املحسوبة

نسبة 

 ع ± س ع ± س التغري %

  3.52 *7.55 0.83 2.87 22.80 2.76 23.63 ث اجلرى املتعرج بالكرة 1

  21.70 *13.86 1.86 3.50 10.43 3.24 8.57 مرت ركل الكرة ألبعد مسافة بباطن القدم 2

  25.52 *7.36 14.8 10.62 72.80 12.91 58.00 درجة السيطرة عىل الكرة بباطن القدم 3

  37.93 *8.82 1.32 1.19 4.80 1.12 3.48 عدد ث 30 التمرير بباطن القدم خالل 4

  16.92 *12.06 1.03 1.36 7.13 1.20 6.10 مرت رمية التامس ألبعد مسافة 5

  27.73 *8.53 1.13 1.10 5.20 0.94 4.07 مرت الكرة بالرأس ألبعد مسافة رضب 6

 *دال إحصائًيا. * مجيع قيم ت املحسوبة دالله إحصائية.  .2.06=  0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى 

 
 

للقياسات القبلية (، 10)و (9)يتضح من جداول 

الضابطة يف بعض القدرات احلركية  ةوالبعدية للمجموع

- 8املهارات األساسية لرباعم كرة القدم املرحلة السنية )و

( سنوات قيد البحث، أن أفضل مستوى حتسن يف األداء 10

املهارى لرباعم املجموعة الضابطة يف دقة التمرير بباطن القدم 

%، وكان اقل حتسن يف اجلري 37.93ث بنسبة  30خالل 
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ق ذات يتضح وجود فرو%.  كام 3.52املتعرج بالكرة بنسبة 

داللة إحصائية بني القياسات القبلية والبعدية للمجموعة 

لكرة  -قيد البحث–الضابطة يف مجيع املهارات األساسية 

.، 0.05القدم لصالح القياسات البعدية عند مستوى معنوية 

كان أفضل مستوى حتسن يف القدرات احلركية لرباعم حيث 

ذع ألسفل من ثنى اجل"املجموعة الضابطة يف اختبار املرونة 

%، وكان اقل حتسن يف القدرة 21.96بنسبة  "الوقوف

%. كام 0.06بنسبة  "الوثب العريض من الثبات"العضلية 

يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياسات القبلية 

قيد –والبعدية للمجموعة الضابطة يف مجيع القدرات احلركية 

معنوية  لصالح القياسات البعدية عند مستوى -البحث

0.05. 

ويرجع الباحث هذه النتائج إىل عامل اخلربة، حيث أن 

مجيع أفراد عينة البحث من الرباعم املبتدئني الذين ليس لدهيم 

خربة كافية بمامرسة النشاط البدين وكرة القدم وليس هلم عمر 

تدريبي ملموس، ومن املسلم به أن اشرتاك جمموعة من 

دة زمنية تصل لشهرين أو أكثر الرباعم املبتدئني يف برنامج مل

تؤدي إيل حتسن يف املستوي نتيجة لزيادة خربات املامرسني، 

فاملبتدئني غالبا ما يتطور مستواهم بمعدالت كبرية عن 

املتقدمني، ويكتسبون حتسن يف املستوي نتيجة لعامل اخلربة 

والنضج وبسبب وجود فارق كبري بني املستوي الذي يمثل 

ناحية، وحدود الفرد البدنية واملهارية املطلوب نقطة البداية من 

االقرتاب منها من ناحية أخري، حيث تكون املكتسبات 

البدنية واحلركية واملهارية يف بداية املامرسة كبرية، ومع تقدم 

املستوي وزيادة سنوات اخلربة يقل معدل التحسن وحيتاج 

 الفرد إيل طرق وأساليب تدريب متميزة لتطوير املستوي.

كام يمكن أن يرجع التحسن الظاهر يف مستوي أداء 

وقدرات الرباعم باملجموعة الضابطة إىل جمموعة التمرينات 

والتدريبات التي تستخدم يف إطار األنشطة البدنية والتعليمية 

والتدريبية داخل وحدات الربنامج التقليدي، فمعظم الربامج 

باختالف جودهتا التعليمية والتدريبية التي يتلقاها املبتدئني 

حتسن يف املستوي نتيجة لعامل املامرسة  إىلوإشكاهلا تؤدي 

والتكرار الذي يعد أحد عوامل التعلم واالكتساب يف املجال 

 احلركي والريايض.  

وتتفق النتائج السابقة مع نتائج العديد من الدراسات التي 

داء، أن الربنامج التقليدي كان له تأثري اجيايب عيل األ إىلأشارت 

ويف "(، م2008 م(، )عابد،2007م(، )صفى،2002)عابدين،

 ."ضوء ذلك يري الباحث أن الفرض األول قد حتقق كليا

 

 الثاين.: عرض ومناقشة نتائج الفرض ثانياً 
 

 .(25 بعض القدرات احلركية لرباعم كرة القدم   )ن = يفالقياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية  .(11)جدول 

 سم االختبارا م
وحدة 

 القياس

متوسط  قياس بعدى قياس قبىل

 الفروق

ت قيمة 

 املحسوبة

نسبة 

 ع ± س ع ± س التغري%

  15.65 *14.12 1.16 0.82 6.27 0.78 7.44 ث رتم 30عدو  1

  10.72 *11.39 15.40 25.78 159.00 27.22 143.60 سم وثب عريض من الثبات 2

  69.94 *22.36 9.40 4.11 22.84 4.12 13.44 سم وثب عمودى من الثبات 3

  95.50 *18.79 4.24 3.25 8.68 2.90 4.44 سم ثنى اجلذع 4

  26.48 *14.89 4.84 3.71 23.12 3.45 18.28 عدد الرشاقة 5

 *دال إحصائًيا.      * مجيع قيم ت املحسوبة دالله إحصائية.     2.06=  0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى 
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 .(  25)ن =  القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية يف املهارات األساسية لرباعم كرة القدم    (.12) جدول

 سم االختبارا م
وحدة 

 القياس

متوسط  قياس بعدى قياس قبىل

 الفروق

ت قيمة 

 املحسوبة

نسبة 

 ع ± س ع ± س التغري%

  8.80 *11.70 2.21 3.20 22.94 3.26 25.15 ث اجلرى املتعرج بالكرة 1

  63.40 *17.53 4.71 2.58 12.14 2.06 7.43 مرت ركل الكرة ألبعد مسافة بباطن القدم 2

  92.45 *11.33 39.2 8.00 81.60 17.63 42.40 درجة السيطرة عىل الكرة بباطن القدم 3

  91.75 *13.76 3.56 1.78 7.44 1.09 3.88 عدد ث 30 التمرير بباطن القدم خالل 4

  60.17 *16.58 2.76 1.51 7.34 1.11 4.58 مرت رمية التامس ألبعد مسافة 5

  73.00 *15.31 2.95 1.06 7.00 1.07 4.04 مرت رضب الكرة بالرأس ألبعد مسافة 6

 .*دال إحصائًيا.       * مجيع قيم ت املحسوبة دالله إحصائية       2.06=  0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى 

 

للقياسات القبلية (، 12)و (11)يتضح من جداول 

التجريبية يف بعض القدرات احلركية  ةوالبعدية للمجموع

- 8واملهارات األساسية لرباعم كرة القدم املرحلة السنية )

( سنوات أن أفضل مستوى حتسن يف األداء املهاري 10

لرباعم املجموعة التجريبية ىف السيطرة عىل الكرة بباطن 

%، وكان اقل حتسن يف اجلري املتعرج 92.45دم بنسبة الق

يتضح وجود فروق ذات داللة %.  كام 8.80 بالكرة بنسبة

إحصائية بني القياسات القبلية والبعدية للمجموعة 

لكرة  -قيد البحث–الضابطة يف مجيع املهارات األساسية 

القدم لصالح القياسات البعدية عند مستوى معنوية 

مستوى حتسن يف القدرات احلركية  كان أفضل. 0.05

ثنى اجلذع "يف قدرة املرونة  التجريبيةلرباعم املجموعة 

%، وكان اقل حتسن يف 95.50بنسبة  "ألسفل من الوقوف

بنسبة  "الوثب العريض من الثبات"القدرة العضلية 

يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني %. كام 10.72

جموعة التجريبية يف مجيع القياسات القبلية والبعدية للم

لصالح القياسات البعدية  -قيد البحث –القدرات احلركية 

 .0.05عند مستوى معنوية 

ويرجع الباحث ارتفاع نسب التحسن لدي املجموعة 

( مقارنة بنسب 12) (11التجريبية املوضحة بجداول )

( إىل 10()9حتسن املجموعة الضابطة املوضحة بجداول )

اب املباريات املصغرة املطبق عيل فاعلية برنامج ألع

املجموعة التجريبية، وما تضمن وحداته من ألعاب مصغرة 

سامهت يف ارتفاع نسب التحسن يف القدرات احلركية 

وبعض املهارات األساسية قيد البحث لرباعم املجموعة 

م( أن 2002التجريبية، حيث يذكر )كشك، البساطي،

من أفضل األساليب أسلوب ألعاب املباريات املصغرة يعد 

الستثارة نشاط الالعبني وزيادة محاسهم نحو األداء، نظرا 

ملا يتمتع به من ديناميكية اللعب اجلامعي املشابه لألداء 

 .  خالل املباريات، وزيادة التعاون املثمر بني الالعبني

وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسات كل من  -

م(، 2002م(،)البساطي،كشك،2002)عابدين،

م(، 2007صفى،م(،)2005)جادو، م(،2005)طعيمه،

، (Athanasios & Eleftherios, 2009) م(،2008 )عابد،

(David &Barry, 2009 )، ( Köklü, et al.2011)، (2011 

Silva et al..)  والتي أظهرت أن استخدام برامج ألعاب

املباريات املصغرة يؤثر اجيابيا عيل حتسني مستوي األداء 

 احلركى والبدنى واملهاري.

 ."ومما تقدم يكون الفرض الثاين قد حتقق كليا"

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244008000339#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244008000339#!
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 ض ومناقشة نتائج الفرض الثالث.ثالثا: عر

 

 .(25 =2ن= 1)ن  يف بعض القدرات احلركية لرباعم كرة القدم الفروق يف القياسات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة . (13)جدول 

 سم االختبارا م
وحدة 

 القياس

متوسط  املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية

 الفروق

ت قيمة 

 ع ± س ع ± س املحسوبة

 0.25 0.08 0.73 6.19 0.82 6.27 ث رتم 30عدو  1

 1.45 14.8 24.22 144.20 25.78 159.00 سم وثب عريض من الثبات 2

 0.29 0.44 3.02 23.28 4.11 22.84 سم وثب عمودى من الثبات 3

 *1.83 2.24 2.71 6.44 3.25 8.68 سم ثنى اجلذع 4

 1.19 1.76 3.51 21.36 3.71 23.12 عدد الرشاقة 5

 *دال إحصائًيا.     * مجيع قيم ت املحسوبة دالله إحصائية.      1.671=  0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى 

 

 .(25 =2ن= 1)ن يف املهارات األساسية لرباعم كرة القدم  الفروق يف القياسات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة . (14)جدول 

 سم االختبارا م
وحدة 

 القياس

متوسط  املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية

 الفروق

ت قيمة 

 ع ± س ع ± س املحسوبة

 0.11 0.14 2.87 22.80 3.20 22.94 ث اجلرى املتعرج بالكرة 1

 1.36 1.71 3.50 10.43 2.58 12.14 مرت ركل الكرة ألبعد مسافة بباطن القدم 2

 *2.29 8.80 10.62 72.80 8.00 81.60 جةدر السيطرة عىل الكرة بباطن القدم 3

 *4.27 2.64 1.19 4.80 1.78 7.44 عدد ث 30 التمرير بباطن القدم خالل 4

 0.36 0.21 1.36 7.13 1.51 7.34 مرت رمية التامس ألبعد مسافة 5

 *4.07 1.80 1.10 5.20 1.06 7.00 مرت رضب الكرة بالرأس ألبعد مسافة 6

 *دال إحصائًيا.     * مجيع قيم ت املحسوبة دالله إحصائية.     1.671=  0.05توى قيمة ت اجلدولية عند مس

 

(، اخلاصة بمقارنة 14)و (13) يتضح من جداول

لقياسات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة يف بعض ا

القدرات احلركية واملهارات األساسية لرباعم كرة القدم املرحلة 

حيث يتبني أن هناك فروق ذات داللة ( سنوات، 10- 8السنية )

إحصائيا بني املجموعتني يف بعض القدرات احلركية واملهارات 

املحسوبة أكرب  "ت"األساسية لكرة القدم، حيث كانت قيمة 

، وتفوقت 0.05اجلدولية عند مستوي  "ت"من قيمة 

املجموعة التجريبية عيل املجموعة الضابطة يف مهارة السيطرة 

طن القدم، ومهارة دقة التمرير بباطن القدم، عيل الكرة ببا

ومهارة رضب الكرة بالرأس ألبعد مسافة، كام أظهرت النتائج 

تفوق املجموعة التجريبية يف قدرة املرونة احلركية، كام أظهرت 

 النتائج عدم وجود فروق جوهرية يف باقي املتغريات األخرى.

موعة ويعزي الباحث تفوق املجموعة التجريبية عىل املج

 –الضابطة يف بعض املتغريات احلركية واملهارية ) ثنى اجلذع 

 التمرير بباطن القدم خالل -السيطرة عىل الكرة بباطن القدم 

( إىل التأثري رضب الكرة بالرأس ألبعد مسافة - ث 30

االجيايب لربنامج ألعاب املباريات املصغرة املطبق عيل املجموعة 

نامج و تضمينه بمجموعة من التجريبية، حيث تم تقنني الرب

األلعاب اهلادفة والتدريبات املشاهبة، حيث يشري 

م( نقال عن هيونج، بان أن التدريب باستخدام 2005)جادو،

التدريبات املشاهبة للمنافسة يؤثر اجيابيا عيل أداء املهارات 

 املستخدمة يف تلك التدريبات.

كام يفرس الباحث عدم حدوث حتسن يف بعض القدرات 

وثب  -رت م 30عدو احلركية واملهارات األساسية قيد البحث )
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 -الرشاقة  – وثب عمودى من الثبات - عريض من الثبات

 ركل الكرة ألبعد مسافة بباطن القدم - اجلرى املتعرج بالكرة

(، إيل طبيعة املرحلة السنية قيد رمية التامس ألبعد مسافة -

ا الربعم حمب سنوات(، والتي يكون فيه 10 – 8الدراسة )

لالحتفاظ بالكرة لفرتة زمنية طويلة، ولديه رغبة يف اجلري 

باستمرار بالكرة أو خلفها، وهذا يتعارض مع أسلوب ألعاب 

املباريات املصغرة والذي جيب االلتزام فيه بتطبيق قواعد 

م( عند تطبيق 2002اللعبة، وهذا ما يؤكده )كشك، البساطي،

ون بفقد املتعة وعدم التشويق هذا األسلوب عيل الرباعم يشعر

نتيجة عدم احتفاظهم وتعاملهم مع الكرة كثريا، كام يتضاءل 

مع استخدام هذا األسلوب الفرصة للمدرب يف تصحيح 

األخطاء وضبط التكنيك اخلاص باملهارة ،ولذا يري الباحث 

أن قلة إصالح األخطاء وقلة الفرص إلعطاء التغذية الرجعية 

هذا األسلوب ُيعد أحد األسباب التي  املستمرة خالل تنفيذ

قللت من احتامالت تفوق املجموعة التجريبية عىل الضابطة يف 

عد طريقة تشكيل تبعض املتغريات، إضافة إىل ذلك قد 

األلعاب املستخدمة بالربنامج أحد األسباب التي أدت إيل 

 وجود فروق يف بعض املتغريات دون األخرى.

 &Athanasios)وتتفق هذه النتائج مع  -

Eleftherios,2009)  أن استخدام الشكل  إىلوالذين اشاروا

 عىل( هلا تأثري اجيايب أفضل 3ضد  3األلعاب ثالثية البعد )

اجلوانب البدنية والفنية لناشئي كرة القدم مقارنة باستخدام 

( 6ضد  6(، إال أن الالعبني يف شكل )6ضد  6الشكل )

ت الطويلة ورضب الكرة متكنوا من التفوق يف أداء التمريرا

بالرأس، وهذا يعني أن اختالف تشكيل األلعاب قد يؤدي إيل 

 نتائج خمتلفة. 

(، التي  Barry, 2009  David &) كام تتفق مع نتائج  -

تشري إيل أن استخدام العاب املباريات املصغرة مل يظهر فروق 

جوهرية عيل اجلوانب البدنية لناشئي كرة القدم، بينام ظهر تأثري 

عيل بعض املهارات األساسية يف كرة القدم نتيجة اختالف 

( (Köklü, et al.2011ق النتائج مع مساحات اللعب،  أيضا تتف

والتي أظهرت أن أشكال العاب املباريات املصغرة خيتلف 

تأثري كل شكل منها عن األخرى ىف اجلوانب البدنية واحلركية، 

( 1ضد  1فاالستجابات البدنية الناجتة عن استخدم الشكل)

( ختتلف عن التأثريات الناجتة عن الشكل 2ضد  2والشكل )

 (.4ضد  4لشكل )( وا3ضد  3)

ويف ضوء ذلك يري الباحث أن الفرض الثالث قد حتقق " 

 ."جزئيا

 

 استنتاجات وتوصيات البحث

ىف ضوء هدف البحث، وحدود العينة، واإلجراءات، 

 والنتائج املستخلصة، توصل الباحث إىل:

 

   استنتاجات البحث

أدي برنامج ألعاب املباريات املصغرة املقرتح يف هذه  –أ 

ارتفاع مجيع نسب التحسن يف القدرات احلركية  إىلسة الدرا

واملهارات األساسية لدي املجموعة التجريبية بشكل يفوق 

نسب التحسن لدي املجموعة الضابطة التي استخدمت 

 الربنامج املتبع )التقليدي(.

أدي برنامج ألعاب املباريات املصغرة املقرتح يف هذه  –ب 

تجريبية عىل املجموعة الضابطة الدراسة إىل تفوق املجموعة ال

السيطرة عىل الكرة بباطن يف متغريات )املرونة احلركية، مهارة 

، مهارة ث 30 التمرير بباطن القدم خالل، مهارة دقة القدم

 (.رضب الكرة بالرأس ألبعد مسافة

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني املجموعتني  –ج 

وثب  -رت م 30عدو التجريبية والضابطة يف املتغريات )

 -الرشاقة  – وثب عمودى من الثبات - عريض من الثبات

 ركل الكرة ألبعد مسافة بباطن القدم - اجلرى املتعرج بالكرة

 (. رمية التامس ألبعد مسافة -

   
  توصيات البحث

 ىف ضوء نتائج البحث، يوىص الباحث بام ييل: 

البحث استخدام برنامج ألعاب املباريات املصغرة قيد  -

يف الربامج التعليمية والتدريبية للمبتدئني ىف ممارسة كرة القدم 

سنوات( باململكة  10 – 8من الرباعم للمرحلة العمرية )

 العربية السعودية.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244008000339#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244008000339#!
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تطبيق برنامج ألعاب املباريات املصغرة قيد البحث  -

لفرتة زمنية أطول مع تغيري أشكال نامذج ألعاب املباريات 

استخدام واختيار الشكل املناسب الذي  املصغرة بحيث يتم

يؤدي إىل أفضل تنمية للقدرات احلركية أو املهارات املطلوب 

تعلمها وتطويرها، إلحداث التكيفات البدنية واحلركية 

 واملهارية املطلوبة.

جتريب الدمج بني برنامج ألعاب املباريات املصغرة  -

يق والطرق التقليدية يف أبحاث أخري مستقبلية، وتطب

 إجراءات الدراسة عىل مراحل سنية أخري.

جتريب برنامج ألعاب املباريات املصغرة قيد الدارسة يف  -

أبحاث أخري مستقبلية، ملعرفة تأثريه عىل بعض املتغريات 

املرتبطة باجلانب النفيس واالجتامعي لألطفال، نظرا ملالحظة 

جريبية هذا اجلانب يف املجموعة الت عىلالباحث تغريات اجيابية 

 خالل تطبيق الربنامج. 
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  التحضريية السنة طالبات لدى جتامعياال النفيس التوافق عىل والصحية البدنية الرتبية مقرر ثريتأ

  فيصل بن الرمحن عبد اإلمام بجامعة

     

 عبداملعبود املنعم عبد منى.د

 ، التحضريية السنة عامدة ، الذات تطوير قسم مشارك أستاذ

 فيصل بن الرمحن عبد اإلمام جامعة 

 

     

 مصطفى اجلواد عبد حممد رانياد. 

 ، التحضريية السنة عامدة ، الذات تطوير قسم مشارك أستاذ

 فيصل بن الرمحن عبد اإلمام جامعة 

 

 (م19/4/2018للنرش يف  ؛ وقبلم11/3/2018يف )قدم للنرش 
 

 

 .التحضريية نةالس طالبات االجتامعي، النفيس التوافق والصحية، البدنية الرتبية: الكلامت املفتاحية

 الرتبية مقرر تأثري ملعرفة وذلك اإلجتامعى النفسى للتوافق مقياس بناء إىل البحث هيدفالبحث: ملخص

 بن عبدالرمحن اإلمام بجامعة التحضريية السنة طالبات لدى اإلجتامعي النفيس التوافق عىل والصحية البدنية

 السنة طالبات من طالبة( 750) عىل الدراسة هذه وطبقت الوصفى املنهج الباحثتان وإستخدمت فيصل،

 الرتبية مقرر أن النتائج أهم وكانت م،2017 -2016 اجلامعي بالعام الثانى الدراسى للفصل التحضريية

 الصديقات، مع التوافق ،الواقعية اإلستقاللية، بالنفس، الثقه حتسني ىف إجيابيا   تأثريا   أثر والصحية البدنية

 السنة طالبات لدى  ككل اإلجتامعي النفيس التوافق ،املحلية البيئه مع التوافق ،لتدريسيةا اهليئة مع التوافق

 .فيصل بن عبدالرمحن اإلمام بجامعة التحضريية

 

  

 (هـ1440/م2019، جامعة امللك سعود، الرياض )39 -21، ص ص 2ع، 3م، يةعلوم الرياضة والرتبية البدنجملة 
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Abstract: The study aims to build a measure of social psychological compatibility in order to 
determine the effect of the physical and health education course on the social psychological 
compatibility of the students of the preparatory year in Imam Abdulrahman bin Faisal University. The 
researchers used the descriptive approach and applied this study to 750 students of the preparatory 
year for the second semester of the academic year 2016, 2017, and the most important results that the 
decision of physical and health education has a positive impact in improving self-confidence, 
independence, reality, compatibility with friends, compatibility with the faculty, compatibility with 
the local environment, The whole year students at the University of Imam Abdulrahman preparatory 
bin Faisa. 
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  مقدمة البحث

نشطة اإلنسانية املهمة ، فال يكاد خيلو تعد الرياضة أحد األ

جمتمع من املجتمعات اإلنسانية من شكل من أشكال الرياضة، 

فبغض النظر عن درجة تقدم أو ختلف هذا املجتمع، تطور 

إىل أن أصبح جزءأ مهام ىف بناء  البدنيهمفهوم الرتبية 

بسلوك الفرد  مبارشا   ا  شخصيات األفراد التى تتأثر تأثري

هاما  املكتسب من البيئة املحيطة به، وقد لعبت الرياضة دورا  

هتامم العديد من فئات إىف حياة الشعوب حيث جذبت 

املجتمع ، فهى عملية نفسية تربوية، تعمل عىل صقل شخصية 

نشطة الرياضية، مما ينعكس ذلك ألالفرد، عن طريق ممارسة ا

كتساب القيم واملعايري إة للفرد، وجتامعيعىل التنشئة اإل

  (2005 عارف،( )1996 اخلويل،جتامعية . )اإل

ساسيات املهمة يف حياتنا ولكن وتعترب الرياضة من األ      

ن البعض يتحججون بأن الكثري منا يغفل فائدهتا قد يكون أل

ن أل يضا  أنشغاهلم وقد يكون إليس لدهيم الوقت ملامرستها و

ىل إنام حيتاج إعىل اجلسم ال يتم يف وقت قصريو تأثريها وفائدهتا

الرياضة وعدد مرات مزاولتها  بطبيعةفرتة من الوقت ترتبط 

 نتظام يف ممارستها. رادة واحلزم واإلوقوة اإل

والرياضة مهمة لكل الفئات فهي مفيدة للشباب والفتيات 

، واحلوامل واملرضعات والشيوخ والكهول وكذلك املعوقني

ائد كثرية منها احلفاظ عىل الوزن والوقاية من لرياضة فولو

رتفاع ضغط الدم إصابة بالسكري والسمنة والوقاية من اإل

مراض القلب وتقوية عضالت اجلسم والتخفيف من أو

مراض املفاصل والروماتيزم وهشاشة العظام وحتسني أمشاكل 

هنا تساعد عىل التخفيف من أاحلالة النفسية واملعنوية حيث 

الدهون املختزنة  وحرقكتئاب واملشاكل النفسية، إلالقلق وا

ساسيات الوقاية أن الرياضة تعترب ضمن أباجلسم من هنا نجد 

 مراض املزمنة. من الكثري من األ

و أجهزة ملامرسة الرياضة أن تكون هناك أوليس بالرضورة 

نواع كثرية من الرياضة دون أماكن معينة بل يمكن ممارسة أ

ماكن خاصة مثل طلوع السلم عدة أاو جهزة أاحلاجة اىل 

 ( 33) .مرات واجلري يف املكان ونط احلبل وامليش برسعة

وتعترب الطاقات البرشية هي أساس أى جمتمع ناهض وهى 

األساس املنشود لتشكيل حياته وتنظيم نفسه من وقت ألخر 

ستدعى األمر وتوجيهه تلك الطاقات نحو حتقيق إكلام 

ير تلك الطاقات أمر واجب من آن األهداف املنشودة، وتطو

فع شأن املجتمع ىف رستخدام كل الوسائل املتاحة لإآلخر ب

ودورها أحد الوسائل  البدنيهكافة ميادين احلياة، وتعترب الرتبية 

واملؤسسات اهلامة ىف تطوير طاقات وقدرات أفراد املجتمع 

 فهى هتدف ىف النهاية إىل تربية األفراد بأسلوب متكامل جسميا  

وهو أحد وسائل التنمية البرشية  جتامعيا  إو وخلقيا   ونفسيا  

التى يكون عائدها تنمية ىف كل نواحى النشاطات املختلفة 

قتصادية بام يعود عىل املجتمع كله باخلري وعىل رأسها التنمية اإل

  (2008 ، درويشوالرفاهية .) 

طالبه من ال تأهيل ىف مهمة مرحلة اجلامعية املرحلة وتعد  

 تشكل األكاديمية املتطلبات عبء كام أن ،مجيع اجلوانب

 إشباع إىل بحاجة ىفه هنا من هالطالب عىل وعقليا نفسيا ضغطا

 اجلسم وبناء النفس عن للرتويح الرضورية اورغباهت احاجاهت

 الريايض النشاط نأ إذ ،الرياضية نشطةاأل ممارسة طريق عن

 اوعنص   رتويحال ميادين من ميدانا يشكل احلديث بمفهومة

 جنب إىل جنبا هالطالب شخصية وتشكيل إعداد عملية ىف قويا  

  (1991)مصطفي،  الدراسية املناهج مع

وهذه املرحله العمريه تتطلب منا الفهم واإلملام حيث 

تعترب هذه املرحله العمريه أساسيه وهامه ىف حياة الطالبه وفيها 

ع الربامج تتشكل املالمح العامه لشخصيتها، لذا فإن وض

الالزمه لرعايتها والعنايه هبا يعد مطلبا  رضوريا ، وأصبح 

 اإلعتامد عىل البحوث العلميه سمه أساسيه هلذا العص.

إىل أن الرتبية الرياضية بأنشطتها  (م2007السايح )ويشرب 

املختلفة متثل جانبا  هاما  من جوانب الرتبية اإلجتامعية، فهي 

يعة وأهداف أنشطتها التى هتتم بإكساب القيم بحكم طب

 تشارك ىف اإلعداد للمواطنة السليمة. 

م( أن الرياضة أحد الوسائل الرتبويه 2011)"عالءويذكر 

والتى تسهم ىف تكوين الفرد وتطبيع الناشئه عىل معايري 

املجتمع املرغوب فيها، فيمكن للرياضه أن تكون وسيله 
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عيا وتسهيل ناجحه ىف إختزال السلوك غري املرغوب فيه إجتام

اإلندماج اإلجتامعى وحتقيق الذات والتفوق، فالرياضه تساعد 

الفرد غري اإلجتامعى عىل حتسني سلوكه واإلنخراط ىف أنشطه 

تعويضيه وإشباع احلاجات النفسيه واإلجتامعيه فكل 

الرياضات تساعد ىف الرتبيه والتطبيع، بام حتتويه من قواعد 

ن التخلص من الطاقه الزائده ملزمه إلحرتام القوانني ومتكن م

كام أن الرياضه تبدو اإلطار األمثل لتجنب مجاعات السوء. 

(34 ) 

 طبيعتها هلا التى املراحل منالتحضرييه  املرحلة وتعد

 فيها، ننموه وخصائص اتبلالطا سن حيث من اخلاصة

 هذه تعترب و واإلعداد، التوجيه من ألوانا   تستدعي وهي

 فيها باتالالط حتصد حيث اهلامة دراسيةال املراحل من املرحلة

ه واملتوسط االبتدائية املرحلة يف هانبذل التي هنجهود ثمرة

 مراحل من حرجة بفرتة متر املرحلة هذه يف والطالبة ،والثانويه

 سنة 19 -17 سن من املتوسطة املراهقة مرحلة وهي النمو

 نأ املعروف فمن وامليول املشاكل من العديد فيها تظهر حيث

 غامضة فرتة وهى الفرد حياة ىف حرجة مرحلة املراهقة مرحلة

 حتديد لعدم رتباكاإل عليها يسيطر بحيث للمراهقة، بالنسبة

 احلالة تلك نشوء ىلإ يؤدى مما به القيام جيب التى دورها

 .نفعاليةاإل

للمراهقات،  نفعاليةاإل هلاباحل العلامء هتاممإ عن حتدثنا فإذا

 مظاهر أكثر من تعترب التى التوافق اهرةظ بالذكر نخص فإننا

 األبحاث من العديد وجدت فقد شيوعا، النفسية ضطراباتاإل

 من سمةأنه  اإلجتامعى التوافق عىل أجريت التى والدراسات

 فرد من عمقها ىف تتفاوت نفعاليةإ صبغة ذى الشخصية سامت

إىل  ثقافة ومن خرأ ىلإ عمر ومن خرأ ىلإ موقف ومن خرأ ىلإ

 ( 2002 خوخ،ى.  )أخر

 أن اليستطيعون جتامعىاإل القلق ذوي شخاصواأل

 ىف بكوهنم ستمتاعاإل أو سرتخاءاإل أو بالراحة يشعروا

 بصفة معهم وخيتلطون هبم حييطون أفراد هناك دام ما املجتمع

 إليهم ينظرون األخرين بأن يشعرون أهنم حيث ،دائمة

 أو بطريقة متصفاهت عىل حيكمون أو وهنمدقتوين مويقيموهن

 (Thomas,2000) .بأخرى

 الباتالط أن إىل مBrophy (1996) يشري ذلك وىف

 مع متفاعل غري بشكل الدراسى الفصل ىف يظهرن الالتى

 اتإجتامعي غري نولكنه علميا اتمتفوق نمنه جتد اتاألخري

 تزيد، الفردى أو ستقالىلاإل العمل إىل ويميلن نسبيا   اتوهادئ

 الناس مواجهة عن متناعواإل جتامعىاإل القلق درجة نلدهي

 ،هأدائ أثناء نتقيمه سيتم نأهن يعلمون نشاط ىف ختلطواإ إذا

 املواقف مع التجاوب من متنعهم جتامعىاإل القلق فحالة

 ىف اإلعاقة أو الراحة مبعد يشعرون فهم لذا جتامعيةاإل

 . األخرين حضور

 ةقدر عدمم( إىل 2000)  Byrne  دراسة تشري نتائجو

 مقارنةالقلق اإلجتامعى  من التخلص مواجهة عىل البنات

 القلق بني رتباطيةإ عالقة وجود أظهرت كام ،باألوالد

 وأوصت األوالد من أعىل بدرجة البنات لدىاإلجتامعى 

 ىف تساهم سلوكى عالج برامج إعداد برضورة الدراسة

  .االجتامعية كلةشامل تلك جتيازإ عىل البنات مساعدة

 أحد التوافق اإلجتامعى فقد نأ ىلإ) م2001 (ثامنع ويشري

 مرتددا   ويبدو ، بالنفس الثقة يفقد الفرد جتعل التى األسباب أهم

 ويعترب ،زالرتكي عىل القدرة ويفقد األمور، يف البت عن عاجزا  

 فرتة ىف حتدث التى القلق إضطرابات من اإلجتامعي القلق

 الشباب من كبرية نسبة ومتس الرشد مرحلة وبداية املراهقة

 يقنع بعضهم أن بل ، حياهتم من اهلامة املرحلة هذه ىف والفتيات

 بعضهم أن من الرغم عىل سوية حالته أن كثرية بمربرات نفسه

 كانوا ذاإ خاصة ، الناس من جمموعة أمام يثداحل عليه يصعب

 ، حديثهم أو أدائهم بتقييم يقومون الذين أو املخالف اجلنس من

بمعني  ،لدهيم السلطة أشكال يمثلون الذين خاصاألش يضاأو

 .  جتامعيةاإل املواجهه مواقف يتجنبون أهنم 

نسجام واملؤازرة، املشاركة، التوافق يف اللغة يعني اإلو   

 ليزيجنوالتضامن وهذه كلها تقارب املصطلح اإل

(Conformityويعني )  جتامع الكلمة، إو ،والتقاربالتآلف

تفاق ، والتصادم وهي غري اإلالتنافرو فهي نقيض التخالف،

علم النفس  ويف (؛2011 حسني،) التامة.الذي يعني املطابقة 

شيوعا  األكثر يعد التوافق من املفاهيم املركزية فيه وهو املفهوم 

 ( 2005 الزهراين،)وتفسريه. وتبيانا  يف فهمه 
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التوافق يعني القدرة عىل  ( أن1994) دعبد احلمي يرىو

جتامعية مثمرة وممتعة، تتسم بقدرة الفرد عىل إات قامة عالقإ

خرى هو القدرة أاحلب والعطاء هذا من ناحية، ومن ناحية 

ىل حالة معينة إعىل العمل املنتج الفعال الذي جيعل الفرد يرمز 

  إليها.من النضج يصل 

عىل التوفيق  الطالبهالتوافق هو قدرة ترى الباحثتان أن و

يضا  أرضاء  متزنا ، وهو إتوفيقا  يرضيها املتصارعة  ابني دوافعه

لعالقة بني الذات بكل خرباهتا السابقة اىل إمفهوم يشري 

العقلية النفسية وطموحاهتا، والعنارص، واملعطيات  وإمكاناهتا

 .يف املواقف املختلفة الطالبهدركها تاملوضوعية كام 

عىل  الطالبهن الصحة النفسية هي مدى قابلية أ كام     

ما التوافق أ، اآلخرينجتامعي مع وافق النفيس، والتوافق اإلالت

رضاء إعىل  ا، فتظهر قدرهتاوبيئته الطالبهنسجام بني إهو حالة 

زاء مطالب البيئة إتصفا  مرضيا   ا، وتصفهاغلب حاجاهتأ

 اعىل تغيري سلوكه هتاجتامعية، كام يضمن قدراملادية واإل

اتعندما  اوعاداهت و أمشكلة مادية  أو جديدا   واجه موقف 

و رصاعا  نفسيا ، تغريا  ينسجم مع هذه أو خلقية، أجتامعية ،إ

ستطيع من خالل هذا معايشة احلالة تالظروف اجلديدة حتى 

كون دائام  تن أو ،ا نسجام والتوافق مع الظروف املحيطة هبواإل

نسجام القدرة عىل التفاهم واإل اهلا، وكذلك هل همستعد

 خرين.لف مع األأالتالرتابط و وإحداث

 تتميز من املقررات التى مقرر الرتبية البدنيه والصحيه عدي

ملا حيتويه  النفس ىلإ املحبب السار نفعاىلواإل اجلامىل بالطابع

 بالسالسة تتميز مميزة وأنشطة بدنيه وحركيه من مهارات

 اجلامىل التذوق عىل القدرة هلا املامرس وتكسب ،واإلنسيابية

 ىف بالتناسق حساساإل لديه وتنمى بالنفس ةوالثق للحركة

 واملرونة والرشاقة داءاأل ىف واجلامل املتعددة احلركات أداء

 واخللقية اإلرادية الصفات تنمى أهنا كام والرسعة، واخلفة

 واإلرادة. الشخصية قوة إظهار عىل القدرة وكذلك واإلجتامعية

بأسلوب  لبدنيه وأنشطتها إىل تربية الفردوهتدف الدراسة ا

متكامل جسميا  ونفسيا  وخلقيا  وإجتامعيا  بحيث تكون معادلة 

زيادة اإلنتاج واملزيد من العطاء بام  سهلة الفهم يكون عائدها

جتامعية إلايمكن للجامعة  لذا ال، يعود باخلري عىل املجتمع كله

نشطتها وتنمية أداء مهامها وحتمل مسؤولياهتا وختطيط أ

ويعد التوافق النفيس ، جتامعيةإقات ذاتياهتا دون وجود عال

ملا  هتامم هبا نظرا  هم املجاالت التي يتطلب اإلأجتامعي من واإل

جتامعية نسان النفسية واإليرتتب عليه من تلبيه حاجات اإل

املادية  والبيئة الطالبهبني  املتبادلةوهو ناتج عن العالقات 

 . اجتامعية املحيط هبواإل

 

   مشكلة البحث

لباحثتان من خالل تدريسهام ملقرر الرتبيه البدنية حظت اال

 والصحية بعامدة السنة التحضريية إفتقار الطالبات إىل مهارات

اإلندماج ىف العمل اجلامعى وامليل إىل الفرديه عند أداء 

عىل  نقدرهت عدم التكليفات املنهجيه ويتضح ذلك من  خالل

فيذ املهام ثناء تنأ نمواجهه املواقف الصعبة التي تواجهه

جتامعي من ، حيث يعتربالتوافق النفيس اإلإليهناملوكلة 

األمور اهلامه يف التعامل مع املواقف التي متر هبا الطالبه يف 

حياهتا اليوميه وتعزز ثقتها بنفسها وحتملها للصعاب بشجاعة 

لتزام بالواجبات املطلوبة منها للقيام عتامد عىل النفس واإلواإل

 هبا.

اق يف حتقيق هذاالتوافق الطالبه يف رصاعات اإلخفوجيعل 

من طاقاهتا فتكون عرضه  نفسيه مستمرة متتص جزء كبريا  

للتعب العصبي والنفيس ألقل جهد تبذله وتكون نافذة الصرب 

ىل سوء إىل تدهور صحتها النفسيه وإرسيعة الغضب مما يؤدي 

مما قد يؤثر عىل درجة  خرينجتامعية مع األعالقتها اإل

نخفاض إىل إاهبا، وحتصيلها للمواد الدراسية مما يؤدى ستيعإ

ندماج وتنفيذ ىل اإلإمعدالهتا ىف بعض املواد التى حتتاج 

 .التكليفات بصورة مجاعية

عاليه يف جمال  إمكانات وأنشطتها لبدنيهوبام أن للرتبية ا

مقومات الشخصيه وتنمية بعض السامت  وهتذيب تربية

 ،بالنفس وروح التعاون الثقةو واجلرأة كالشجاعةالشخصيه 

وإنام يمتد التأثري  ال يقتص عىل تربية الفرد جسميا   وهذا األثر

كتساب إليشمل النواحي النفسية والسلوكية والفكرية و

 منهام أيامنا الباحثتان املهارات املفيدة للحياة العملية، لذا رأت

لطاقات وقدرات  التطوير بدور الرتبية الرياضية ىف إحداث
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عىل أثر دراسة الرتبيه البدنيه رضورة التعرف األفراد وخرباهتم 

 أمهيةوهنا تكمن والصحيه عىل التوافق النفسى االجتامعى ، 

البحث بدراسة تاثري مقرر الرتبيه البدنيه والصحيه عىل التوافق 

النفيس اإلجتامعي لدى طالبات السنه التحضرييه بجامعة 

 .اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

 

   البحـث  فهد 

تاثري مقرر الرتبيه البدنيه معرفة  هيدف البحث إىل

 السنةوالصحيه عىل التوافق النفيس اإلجتامعي لدى طالبات 

 .بن فيصل نعبد الرمحالتحضرييه بجامعة اإلمام 

     

   فـرض البحــث

توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسات القبلية والبعدية  

لصالح القياسات  لنفسى اإلجتامعىالتوافق اىف  لعينة البحث

 البعدية.

 

  البحـــــثمصطلحـــات 

  Psychogical adjustment التوافق النفسى:

بينه  را  حيدث املتفوق توازنا مستممن خالهلا العملية التي 

اجلوانب بشكل يساعده  وبني البيئية التي يعيش هبا يف خمتلف

ي حيصل عليها عىل اشباع حاجاته ويتم تقديره بالدرجة الت

)الفرحيات التوافق النفيس  املتفوق عىل مقياس

 (2016واملومني،

 Social consensus التوافق اإلجتامعى:

هو حماوله لتحقيق نوع من العالقات الثابته واملرضيه       

 ( 2006 وباهي،)حشمت  بيئته.مع 

 Psycho-social compatibilityاإلجتامعى: التوافق النفسى 

قدرة الفرد عىل إشباع حاجاته ومقابلة معظم هو       

منسجمه مع  عالقةمتطلباته النفسيه واإلجتامعيه من خالل 

 (2006 وباهي،البيئه التى يعيش فيها. )حشمت 

 

 

 

 السابقة:الدراسات 

الثقافه  بعنوان (2012) و مهدى دراسة أمحد 

الرياضيه وعالقتها بالتوافق النفسى واالجتامعى لدى طالب 

 دياىل، وهدفت إىل -ة اخلامسه بمعهد إعداد املعلمنياملرحل

التعرف عىل التوافق النفسى واإلجتامعى والثقافه الرياضيه 

( طالبا 75لدى عينة البحث، واشتملت عينة الدراسة عىل )

من املرحلة اخلامسه بمعهد إعداد املعلمني بمحافظة دياىل، 

نويه بني وأشارت أهم النتائج إىل وجود عالقه إرتباطيه مع

الثقافه الرياضيه والتوافق النفسى واإلجتامعى لصالح طالب 

 قسم الرتبيه الرياضيه بمعهد إعداد املعلمني. 

أسباب  ( بعنوان2009الفرحيات ) ويوسف  دراسة 

عجلون اجلامعية عن ممارسة األنشطة  عزوف طالبات كلية

وكان هدف الدراسة التعرف عىل اسباب عزوف "الرياضية 

كلية عجلون اجلامعية عن ممارسة األنشطة الرياضية ، طالبات 

ولقد قاما الباحثان ببناء أداة قياس ) استبانة ( تكونت من 

( فقرة ملعرفة العوائق التى تقف امام الطالبات والتى 56)

حتول دون ممارستهن لألنشطة الرياضية ، وتكونت عينة 

، معيةة من طالبات كلية عجلون اجلا( طالب200الدراسة من )

وبعد مجع البيانات وحتليلها أظهرت النتائج أن األسباب 

األجتامعية تعد من أهم األسباب التى حتول دون ممارسة 

الطالبات لألنشطة الرياضية ، تليها العوائق النفسية ، وكذلك 

ضعف اللياقة البدنية للطالبات التساعدهن ىف حتمل عبء 

دم تصميم وختطيط التدريب ، وتتمثل العوائق االدارية ىف ع

  الربامج الطويلة املتعلقة بالرتبية البدنية والرياضية للفتيات .

دراسة  بعنوان (2008)دراسة محادى وناموس  

مقارنه ىف التوافق النفسى ومستوى األداء لدى العبى املبارزة 

التعرف عىل الفرق بني مبارزى  أثناء املنافسات، وهدفت إىل

ىف التوافق النفسى والتعرف عىل سيف املبارزه وسالح الشيش 

الفروق بينهم ىف مستوى األداء أثناء املنافسه، واشتملت عينة 

من أنديه حمافظة دياىل بسالح سيف  ا( العب20الدراسة عىل )

املبارزه والشيش، وأشارت أهم النتائج إىل وجود فروق داله 

احصائيا بني العبى سيف املبارزه والشيش ىف مستوى االداء 

 وافق النفسى لصالح العبى املبارزه. والت
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أمهية  ( بعنوان 2007دراسة عبدالقادر وأخرون ) 

الرتبيه البدنيه والرياضه ىف حتقيق التوافق النفسى اإلجتامعى 

لدى تالميذ املرحله الثانويه دراسة متمحورة حول البعد 

التعرف عىل أمهية الرتبيه  النفسى اإلجتامعى ، وهدفت إىل

ياضه ىف حتقيق التوافق النفسى واإلجتامعى لدى البدنيه والر

دراسة متمحورة حول البعد  تالميذ املرحله الثانويه الروسيات

( 100، واشتملت عينة الدراسة عىل )النفسى اإلجتامعى

( غري ممارسني للرياضه ، 50( ممارسني للرياضه و)50تلميذ )

ه وأشارت أهم النتائج إىل أن التالميذ املامرسني للرياض

يمتازون عن غريهم من غري املامرسني ىف مجيع أبعاد التوافق 

 النفسى واإلجتامعى . 

 Cruck&Grotepeterدراسة كريك وجروتبينز  

والتي هدفت إىل التعرف عىل طبيعة عالقة كل من م( 1995)

جنس األطفال والتوافق النفسى واالجتامعى بالسلوك 

( 491)سة عىل واشتملت عينة الدرا، العدوانى لدى االطفال

تلميذا وتلميذه ىف الصف الثالث االبتدائى وحتى السادس 

وجود عالقة ارتباطيه  االبتدائى، وأشارت أهم النتائج إىل

موجبه بني التوافق النفسى واالجتامعى وبني السلوك 

العدوانى لدى االطفال من اجلنسني فكلام قل التوافق النفسى 

ن مستوى العدوانيه واالجتامعى زاد السلوك العدوانى وا

 يرتفع مع تقدم اعامرهم.

 
  ةـات املرتبطـادة من الدراسـاالستف

املسامهة يف حتديد األهداف وصياغة فروض  -1

 البحث. 

املسامهة الفعالة ىف تدعيم اإلطار النظرى ملتغريات  -2

 البحث.

 حتديد املنهج املستخدم. -3

 اختيار التصميم التجريبى املناسب. -4

 تيار عينة البحث. املسامهة يف حتديد واخ -5

توضيح معظم اخلطوات اإلجرائية التى سوف تتبع  -6

 ىف البحث.

املسامهة ىف حتديد أدوات ووسائل القياس الالزمة  -7

 جلميع البيانات.

التعرف عىل أنسب وأفضل أساليب املعاجلات  -8

اإلحصائية املالئمة للبحث ووفقا  ألهداف البحث ونوع 

 وحجم العينة.

تائج معظم الدراسات سوف تسرتشد الباحثة بن -9

  املرتبطة عند تفسري وتدعيم نتائج الدراسة احلالية.

 
  ثإجراءات البح

   ثأوال ً: منهج البح

تبعت التصميم إو التجريبيستخدمت الباحثة املنهج إ

 التجريبى ذو املجموعة الواحدة بالقياس القبىل البعدى.

 ث حة البجمتمع وعين ثانيًا:

من  العمديهلبحث بالطريقة جمتمع ا تانختارت الباحثإ

 بجامعة االمام عبدالرمجن بن فيصل السنة التحضرييهطالبات 

، الفصل الدراسى الثانىم  2017م / 2016للعام اجلامعى 

( 40عدد ) إختيار( طالبة وقد تم 1427والبالغ عددهن )

عشوائيا كعينة من طالبات املسار العلمى فرع الريان طالبة 

( طالبة وهن 750ة البحث األساسية )وبلغت عين استطالعية،

الطالبات الالتى قمن باإلجابة عىل اإلستبيان كامال  حيث تم 

وجدول إستبعاد اإلستبيانات التى مل يتم اإلجابة عليها كاملة 

 البحث:( يوضح تصنبف جمتمع 1)

 

 

 .البحث جمتمعتصنيف . (1جـدول )

 املستبعدات العينة االستطالعية  ةساسياأل البحث عينة الكىل للطالبات العدد تمعجامل

 

 طالبات السنة التحضرييه
1427 750 40 

 

677 
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  ووسائل مجع البيانات  ثالثا: أدوات

التوافق النفسى اإلجتامعى للطالبات من إعداد مقياس 

   الباحثتان

 .للطالباتالتوافق النفسى اإلجتامعى خطوات بناء مقياس

 اس: األساسية للمقي حتديد املحاور -

وقد تم ذلك من خالل اإلطالع عىل الكتب واملراجع 

ذات الصله بموضوع البحث العلمية والدراسات والبحوث 

ومن خالل املسح املرجعى للمراجع العلمية والدراسات 

 . (1مرفق ) اخلرباء ىف املجال السادةاستطالع اراء والسابقه 

وقد قامت الباحثتان بالبحث ىف املراجع العلميه عن 

كونات التوافق النفسى االجتامعى وذلك لوضع حماور م

املقياس ومن خالل هذا البحث توصلت الباحثه للمحاور 

التوافق مع  –الواقعيه  –اإلستقالليه  –التاليه )الثقه بالنفس 

التوافق مع البيئه  –التوافق مع املرشفني بالدار  –األصدقاء 

 السادةر عىل املحليه( ثم قامت الباحثتان بعرض هذه املحاو

 (2مرفق )اخلرباء وذلك للتأكد من مدى مناسبتها للمقياس 

 ذلك.( يوضح 2وجدول )

 

 

 .10=آراء اخلرباء حول حماور املقياس التي تم عرضها عليهمن. (2جدول )

 النسبة املئوية التكرارات املحاور م

 %60 6 الشعور باإلنتامء 1

 %100 10 الثقه بالنفس 2

 %80 8 اإلستقالليه 3

 %100 10 الواقعيه 4

 %50 5 اإلجيابيه 5

 %100 10 التوافق مع الصديقات 6

 %100 10 مع اهليئة التدريسيهالتوافق  7

 %80 8 التوافق مع البيئه املحليه 8

 %40 4 التوافق مع املجتمع عامة 9

 

 اخلرباء السادة الراء املئويةالنسبة ( 2يتضح من جدول )

وافق النفسى االجتامعى للطالبات حيث ىف حماور مقياس الت

وقد ارتضت الباحثتان  %(100 -% 40)ما بني تراوحت 

% فأكثر وعددها 80 مئويةاملحاور التى حصلت عىل نسبه 

 ستة حماور.

 تانالباحثت بعد حتديد املحاور اخلاصة باملقياس قام

بصياغة جمموعة من العبارات حتت كل حمور من حماور املقياس 

وء الفهم والتحليل النظري اخلاص بكل حمور كام وذلك يف ض

مقياس التوافق النفسى  باملقاييس السابقة تاناستعانت الباحث

التوافق اإلجتامعى املدرسى  ، مقياس(1995مويس ) إعداد

 (، مقياس التوافق النفسى إعداد محاد2011)حسني إعداد 

التوافق النفسى واالجتامعى  (، مقياس2008)يوناموس 

(، مقياس التوافق النفسى 2012)ومهدي  أمحد إعداد

بام يتناسب (، 2007)وآخرون واالجتامعى إعداد عبد القادر 

 مع اهلدف من الدراسة. 

 يف صياغة العبارات ما ييل:  تانالباحث توقد راع

 أن تكون العبارات واضحة ومفهومه.  

 أال توحي العبارة بنوع االستجابة.  

 من معنى )االزدواجية(.  مل العبارة عىل أكثرتأال تش 

 االبتعاد عن األلفاظ صعبة الفهم.  

أن تكون العبارات مناسبة للعمر الزمني لعينة  

 الدراسة.
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أن تقيس العبارة جانب من جوانب املحور الذي  

 تنتمي إليه. 

( حماور 6( عبارة موزعة عىل )74وكان جمموع العبارات )

السادة  ( وتم عرض العبارات عىل3كام يوضحها جدول )

لتحديد مدى انتامء هذه العبارات للمحور اخلاص هبا  اخلرباء

 باملقياس.وحتديد ميزان التقدير اخلاص 

 

 حمور.حماور املقياس وعدد عبارات كل . (3جدول )

 عدد عبارات كل حمور املحاور م

 14 الثقه بالنفس 1

 10 اإلستقالليه 2

 10 الواقعيه 3

 13 التوافق مع الصديقات 4

 13 اهليئة التدريسيهالتوافق مع  5

 14 التوافق مع البيئه املحليه 6

 

 ( املحاور وعدد عبارات كل حمور.3جدول )يتضح من 

املعاجلة اإلحصائية آلراء اخلرباء عىل العبارات اخلاصة 

 بكل حمور: 

بتوزيع املقياس يف صورته األوىل عىل  تانالباحث تقام

كل عبارة للمحور وذلك  اخلرباء للوقوف عىل مدى انتامء

( أمام العبارة التي تنتمي للمحور وعالمة بوضع عالمة )

أمام العبارة التي ال تنتمي للمحور وكذلك حذف أو )×( 

وجدول  (3) مرفقالعبارات إذا لزم األمر  تعديل أو إضافة

 األستبيان:( يوضح التعديالت التى أجريت عىل عبارات 4)

 

 

 .التى تم تعديلها باألستبيان عدد العبارات. (4) جدول

 العدد املبدئى املحور م

 عدد العبارات
العدد 

 إضافة تعديل  حذف  النهائى

 10 - 1 4 14 الثقه بالنفس 1

 10 - 1 - 10 اإلستقالليه 2

 10 - 1 - 10 الواقعيه 3

 10 - - 3 13 التوافق مع الصديقات 4

 10 - 2 3 13 اهليئة التدريسيهالتوافق مع  5

 10 - 1 4 14 التوافق مع البيئه املحليه 6

 60 - 6 14 74 جمموع العبارات

 

ضوء َاراء اخلرباء املتخصصني قامت الباحثتان بإجراء  ويف

التعديالت التى أمجع عليها اخلرباء، حيث أرتضت الباحثتان 

( 5% كحد أدنى لقبول العبارة وجدول )80نسبة مئوية قدرها

 يوضح ذلك:
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 .10التوافق النفسى االجتامعى   ن= حماور مقياسالنسبة املئوية آلراء اخلرباء ىف حتديد عبارات . (5) جدول

 السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين ولاأل العبارات

      %90 أشعر بأننى أقل من غريى

      %100 أشعر باحلرج من مظهرى الشخىص

      %100 أنظر إىل األرض عندما أسري ىف اى مكان

      %100 أشعر أن الناس تنظر ىل بإستمرار

      %90 أخاف عندما أقوم بأى عمل بمفردى

      %30 اتوقع النجاح فيام أؤديه من اعامل

      %100 أشعر باالحراج عندما توجه ىل املعلامت أى سؤال

      %100 يناسبنى الذيأجد صعوبه ىف إختيار النشاط 

      %80 ابه عىل األسئله رغم معرفتى اإلجابهاتعثر ىف اإلج

      %100 أشعر أن زميالتى يرون أن قدرتى العقليه أقل منهم

      %100 أثق ىف قدرتى عىل تنفيذ ما أريد

      %20 اعتز بشخصيتى عند اقرتاحى لفكرة معينه

      %40 استسلم بسهوهلعند مواجهة مشكله صعبه

      %30 من غريى وسامه أكثرارى اننى 

     %90  يمكننى تغيري كثري من الطروف التى حتيط بى

     %80  أجتاهل أراء األخرين

     %80  أستعني بصديقاتى عندما تواجهنى أى مشكله

     %100  التزم بالضوابط والتعليامت باجلامعه

     %80  ووالدتى ىف إختاذ قراراتى املهمه والديأتشاور مع 

     %80  أحتمل املسئوليه عندما أشرتك ىف عمل ما مع زميالتى

     %90  أحب القياده وأرفض أن أكون مقاد

     %100  أجد صعوبه ىف التفكري عندما أكون وسط جمموعه من الناس

     %100  أحب حل املشسكالت املعقده

     %90  أهتم إذا خصمت املعلامت من درجات سلوكى

    %80   يري كثري من الظروف التى حتيط بىيمكننى تغ

    %90   أدرس األمور جيدا قبل إختاذ أى قرار

    %80   أتقبل الواقع واتعايش مع اى ظروف

    %90   أشارك ىف األعامل التى تتناسب مع قدراتى وإمكانياتى 

    %90   ال تسري عىل وتريه واحده احلياةأن وأؤمن بأن الظروف متقلبه 

    %80   أذهب إىل الطبيب عند شعورى باملرض

    %100   احلياةأحرتم دورى ىف 

    %90   أتوقع الفشل ىف اغلب االعامل التى انجزها 

    %80   أفضل األفعال أكثر من األقوال

    %80   أفضل اإلتصاالت اىل معلامتى الهنم يعلونى سنا وخربة
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 .  (5) جدولتابع 

 السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين ولألا العبارات

   %100    أبادربإختاذ اخلطوة االوىل ىف تكوين الصداقه

   %90    أبتعد عن ممارسة اى نشاط مع صديقاتى

   %80    أفضل اجللوس مع صديقاتى وعدم اجللوس بمفردى

   %80    أحب أن أشارك صديقاتى ىف مناقشة اى مشكلة ختصنى

   %80    اخلالفات الدائمة مع صديقاتى من أعاين

   %100    أساعد صديقاتى دون ان يطلبوا منى ذلك

   %80    أجتنب التلفظ بأشياء جترح مشاعر صديقاتى

   %80    أساعد ىف حل املشكالت التى تنشأبني أصدقائى

   %50    اشعر بمتعه ىف االصغاء حلديث صديقاتى

   %100    ع صديقاتى والتعاون معهمم ماأجد سهوله ىف االنسج

   %90    استمتع بوقتى عندما اكون مع صديقاتى

   %50    ابادر بالصلح مع صديقاتى ان حدث بيننا خالف

   %20    يغضبنى ان تنبهنى صديقاتى ملا جيب ان افعله

  %50     ترتك ىل ارستى حرية إختيار أصدقائى

  %50     تحتدث خالفات بينى وبني املعلام

  %90     يسود إحرتام متبادل بينى وبني املعلامت

  %100     وقتا سعيدا مع معلامتى  أقيض

  %100     قضاء وقت سعيد باجلامعه أفضل

  %80     أفتخر بانتامئى اىل اجلامعه

  %100     اود ترك الدراسه باجلامعه

  %90     ارتاح اىل غياب املعلامت عن املحارضات 

  %100     ما هيمنى احلصول عىل الدرجات العاليه أكثرهيمنى التحصيل العلمى 

  %80     امتنى ان ال تفوتنى اى حمارضة طوال العام

  %100     استغرق ىف احالم اليقظة اثناء املحارضات

  %50     تعاملنى املعلامت بطريقه ال أقبلها

  %100     ما أخطىءأشعر أن املعلامت يتقبلن إعتذارى عند

 %100      استمتع بمامرسه االنشطة مع زميالتى

 %90      أن اغيب عن اجلامعه كلام استطعت  أفضل

 %80      اساعد زميالتى ىف فهم املواد الدراسيه

 %80      يسعدنى مقابلة زميالتى ىف اى مكان خارج اجلامعه

 %100      يئه التى اعيش فيهااملشاركه ىف االنشطه املفيده اىل وللب أفضل

 %90      اشعر أن زميالتى ىف اجلامعه ال يتقبلونى بينهم

 %30      اجتنب املشاكسات من زميالتى ىف اجلامعه

 %100      احرص عىل حضور اللقاءات واملناسبات االجتامعيه التى تقيمها اجلامعه

 %40      احرتم رأى االغلبيه ولو كان خمالفا لرأيى
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 .  (5) جدولتابع 

 السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين ولاأل العبارات

 %90      باالبتسامه والرتحيب عالقةاقابل اللذين ال تربطنى هبم 

 %80      اشعر بالنفور من االخرين

 %100      اتوقع ان يكون ىل شان كبري ىف املجتمع

 %50      اريد ان اخدم بيئتى وجمتمعى أكربعندما 

 %50      أحب االشرتاك ىف الرحالت

 

النسبة املئوية آلراء اخلرباء ىف حتديد ( 5يتضح من جدول )

وقد ارتضت  مقياس التوافق النفسى االجتامعى عبارات حماور

 فأكثر.% 80الباحثتان العبارات التى حصلت عىل 

اخلرباء وبعد أجراء ومقرتحات  أراءضوء ىف       

 الصورة األوليه أمكن احلصول عىل الصورة التعديالت عىل

التجريبية للمقياس والتى تطبق عىل عينة البحث األستطالعية 

وذلك هبدف التأكد من املعامالت العلمية هلا قبل إعداد 

الصورة النهائية للتطبيق عىل العينة االساسية، وقد أشتملت 

 .(4مرفق )( حماور 6( عبارة موزعة عىل )60)عىل 

 

  التقديرميزان 

كام تم أقرتاح ميزان التقدير ىف استامرة استطالع رأى       

اخلرباء وقد أسفرت نتائج أستطالع رأى اخلرباء عن ميزان 

( ثالث 3( بحيث تعطى نعم )ما، الحد  نعم، إىلتقدير ثالثى )

 ( درجة واحدة.1ال ) درجتان،( 2إىل حد ما ) درجات،

 

   االستطالعية الدراسة

الريان تان بإجراء الدراسة االستطالعيه بفرع ثالباح تقام

م إىل يوم اخلميس 20/11/2016يوم األحد املوافق  ذلك

م عىل العينه اإلستطالعيه واملكونه من 1/12/2016املوافق 

( طالبة من جمتمع البحث وخارج عينة البحث األساسيه 40)

 وذلك للتعرف عىل :

 .للمقياسالطالبات مدى فهم  -

  سهولة والصعوبه للمقياس.حساب معامل ال -

 حساب الوقت الزمني الالزم لإلجابة عىل عبارات املقياس.  -

 ثبات(. – )صدقإجياد املعامالت العلمية للمقياس  -

 

  تقنني اإلختبارات املستخدمه 

  تقنني مقياس التوافق النفسى اإلجتامعى أوالً:

ن تم تطبيق املقياس عىل العينه اإلستطالعيه واملكونه م      

( طالبه من جمتمع البحث وخارج عينة البحث األساسيه، 40)

م إىل يوم اخلميس 20/11/2016وذلك يوم االحد املوافق 

م، حيث قامت الباحثتان بتصحيح 1/12/2016املوافق 

املقياس وإحتساب الدرجه التى حتصل عليها الطالبه، ثم 

ترتيب الدرجات ترتيبا  تصاعديا  وفق جمموع درجات كل 

 & Philipsفيليس وهورناك "ه بإستخدام طريقة طالب

Hornak" ( نقال  عنByrne.2000وذل )من خالل إستخدام  ك

 املعادالت األتيه:

 

 عدد اإلجابات الصحيحه للمجموعه غري املميزة -عدد اإلجابات الصحيحه للمجموعه املميزة 

 _________________________________________________________معامل التمييز = 

 العدد الكىل للمجموعتني

حيث يعترب السؤال احلاصل عىل هذه النسبه جيد من حيث  0.21وقد ارتضت الباحثتان عامل التمييز للعبارات ال يقل عن 

 قدرته عىل التمييز.
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 التخمني إثرمعامل السهوله املصححه من  - 1= معامل الصعوبه  - أ

 عدد اإلجابات الصحيحه للمجموعه غري املميزة -جابات الصحيحه للمجموعه املميزة عدد اإل                              

 __________________________________________________معامل السهوله =  - ب

 العدد الكىل للمجموعتني

 

 للطالبات. ه والصعوبة ملقياس التوافق النفيس اإلجتامعي( يوضح معامل السهول6وجدول )

 

 .40معامل السهوله والصعوبه ملقياس التوافق النفسى اإلجتامعني=  .(6جدول )

 م
معامل 

 السهوله

معامل 

 الصعوبه
 م

معامل 

 السهوله

معامل 

 الصعوبه
 م

معامل 

 السهوله

معامل 

 الصعوبه
 م

معامل 

 السهوله

معامل 

 الصعوبه

 الثقه بالنفس األول:املحور 

1 0.64 0.36 4 0.60 0.40 7 0.67 0.33 10 0.59 0.41 

2 0.67 0.33 5 0.70 0.30 8 0.60 0.40    

3 0.53 0.47 6 0.57 0.43 9 0.65 0.35    

 اإلستقالليه الثانى:املحور 

1 0.60 0.40 4 0.67 0.33 7 0.65 0.35 10 0.57 0.43 

2 0.67 0.33 5 0.64 0.36 8 0.55 0.45    

3 0.62 0.38 6 0.57 0.43 9 0.61 0.39    

 الواقعيه :الثالثاملحور 

1 0.67 0.33 4 0.60 0.40 7 0.47 0.53 10 0.55 0.45 

2 0.47 0.53 5 0.67 0.33 8 0.60 0.40    

3 0.51 0.49 6 0.56 0.44 9 0.58 0.42    

 التوافق مع الصديقات الرابع:املحور 

1 0.67 0.33 4 0.60 0.40 7 0.59 0.41 10 0.64 0.36 

2 0.55 0.45 5 0.47 0.53 8 0.51 0.49    

3 0.56 0.44 6 0.63 0.37 9 0.60 0.40    

 التوافق مع اهليئه التدريسيه اخلامس:املحور 

1 0.70 0.30 4 0.67 0.33 7 0.47 0.53 10 0.55 0.45 

2 0.47 0.53 5 0.47 0.53 8 0.67 0.33    

3 0.60 0.40 6 0.69 0.31 9 0.55 0.45    

 ئه املحليهالتوافق مع البي السادس:املحور 

1 0.65 0.35 4 0.60 0.40 7 0.47 0.53 10 0.53 0.47 

2 0.58 0.42 5 0.53 0.47 8 0.57 0.43    

3 0.62 0.38 6 0.71 0.29 9 0.55 0.45    
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( تقدير معامل السهوله ومعامل 6يتضح من جدول )

الصعوبه ملقياس التوافق النفسى اإلجتامعى للطالبات ذات 

سبه، مما يدل عىل مناسبته لقياس ما وضع من أجله قوة متييز منا

 باملقياس.ومل يتم إستبعاد أى عباره من العبارات اخلاصه 

 املقياس:صدق 

قامت الباحثتان بحساب صدق املقياس عن طريق      

صدق اإلتساق الداخىل وذلك بحساب قيمة معامل اإلرتباط 

اس بني درجه كل عبارة عىل حده والدرجه الكليه للمقي

 ( يوضح ذلك.7وجدول )

 

 

 

 

 .40صدق اإلتساق الداخىل لعبارات مقياس التوافق النفسى اإلجتامعى ن= . (7جدول )

 معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م معامل اإلرتباط م

 الثقه بالنفس األول:املحور 

1 0.742 3 0.752 5 0.745 7 0.685 9 0.671 

2 0.689 4 0.733 6 0.7.6 8 0.693 10 0.639 

 اإلستقالليه الثانى:املحور 

1 0.688 3 0.643 5 0.751 7 0.675 9 0.652 

2 0.721 4 0.714 6 0.645 8 0.634 10 0.705 

 الواقعيه الثالث:املحور 

1 0.769 3 0.696 5 0.686 7 0.732 9 0.682 

2 0.737 4 0.678 6 0.683 8 0.674 10 0.662 

 التوافق مع الصديقات الرابع:املحور 

1 0.715 3 0.701 5 0.730 7 0.689 9 0.647 

2 0.734 4 0.722 6 0.735 8 0.508 10 0.728 

 التوافق مع اهليئة التدريسيه  اخلامس:املحور 

1 0.748 3 0.761 5 0.713 7 0.692 9 0.674 

2 0.755 4 0.656 6 0.719 8 0.733 10 0.709 

 التوافق مع البيئه املحليه السادس:ملحور ا

1 0.699 3 0.766 5 0.773 7 0.617 9 0.695 

2 0.742 4 0.656 6 0.719 8 0.733 10 0.64 

 .0.549=  0.05قيمة ر اجلدوليه عند مستوى دالله 

      

( أن معامالت اإلرتباط بني كل 7)جدول يتضح من 

صائيا  عند مستوى عباره والدرجه الكليه للمقياس داله إح

 مما يدل عىل صدق املقياس فيام وضع من أجله. 0.05دالله 

 ثبات املقياس: 

قامت الباحثتان بحساب ثبات املقياس عن طريق      

عىل عينة البحث  Test - Retestتطبيق املقياس وإعادة التطبيق 
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م 20/11/2016اإلستطالعيه وذلك يوم األحد املوافق 

م، وتم 1/12/2016اخلميس املوافق واعادة التطبيق يوم 

( يوضح 8حساب معامل اإلرتباط بني التطبيقني وجدول )

  ذلك.

 .40معامل اإلرتباط بني التطبيقني األول والثانى ملقياس التوافق النفسى اإلجتامعى ن=. (8جدول )

 املقياسحماور 
 التطبيق الثاين التطبيق األول

 معامل االرتباط
 ع س ع س

 0.723 1.33 9.00 2.02 8.10 لنفسالثقه با

 0.708 0.84 8.50 1.16 7.70 اإلستقالليه

 0.734 2.11 10.30 1.79 10.10 الواقعيه

 0.717 1.93 7.20 1.88 6.70 التوافق مع الصديقات

 0793 1.41 8.30 1.17 7.50 اهليئة التدريسيهالتوافق مع 

 0.756 2.41 9.50 3.08 8.80 التوافق مع البيئه املحليه

 0.745 4.44 52.80 3.95 48.90 املقياس ككل

 .(0.549)=  (0.05)قيمة ر اجلدولية عند مستوى 

 

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا  ( 8)يتضح من جدول 

مقياس  ىفبني التطبيق األول والثاين  0.05عند مستوى دالله 

ياس ثبات املقمما يدل عىل التوافق النفسى اإلجتامعى للطالبات 

 ىف قياس ما وضع من أجله.

ثبات مقياس التوافق النفسى اإلجتامعى    بتطبيق معامل ألفا . (9جدول )

 .40كرونباخ     ن=

 معامل الثبات املقياسحماور  م

 0.722 الثقه بالنفس 1

 0.694 اإلستقالليه 2

 0.673 الواقعيه 3

 0.667 التوافق مع الصديقات 4

 0.684 دريسيهاهليئة التالتوافق مع  5

 0.663 التوافق مع البيئه املحليه 6

 0.721 املقياس ككل 7

 (0.549)=  (0.05)قيمة ر اجلدولية عند مستوى 

 

( أن معامل ثبات ألفا كرونباخ قد حقق 9)يتضح من جدول 

التوافق النفسى اإلجتامعى قياس مل (0.721)قدرها قيمه 

 من الثبات.أن املقياس عىل قدر مما يدل عىل للطالبات 

 

 

   خطوات إجراء التجربة

   القياس القبيل -أوالً 

تم إجراء القياسات القبلية لعينة البحث يف مقياس التوافق 

يوم األحد املوافق النفسى اإلجتامعى وذلك ىف الفرتة من 

عىل م 9/2/2017م إىل يوم اخلميس املوافق 5/2/2017

 األساسيه.عينة البحث 

   يةالقياسات البعد -نياً ثا

بعد اإلنتهاء من تدريس مقرر الرتبيه البدنيه والصحيه 

مقياس التوافق النفسى  للطالبات تم إجراء القياسات البعدية يف

وقد روعيت نفس الرشوط والظروف التي إتبعت يف  اإلجتامعى

متت هذه القياسات ىف الفرتة من يوم  القبلية وقدالقياسات 

خلميس املوافق م إىل يوم ا7/5/2017األحد املوافق 

 م.11/5/2017

 

  ( املعاجلات اإلحصائية 4)

قامت الباحثتان بتدوين البيانات التى تم احلصول عليها 

 التالية:ومعاجلتها عن طريق املعامالت اإلحصائية 

  املتوسط -
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 نحراف املعيارياإل -

  لتواء  معامل اإل -

 الوسيط -

  الواحده واملجموعتني للمجموعه Tختبار إ -

  اإلرتباطعامل م -

 عرض ومناقشة نتائج

 : عرض النتائج أوالً 

 

 

 . 750=اإلجتامعى نالتوافق النفسى  ملحاور مقياسداللة الفروق بني القياسات القبلية والبعدية . (10جدول )

 قيمة ت
وحدة  القياسات القبلية القياسات البعدية

 القياس
 القياسات

 س ع س ع

 الثقه بالنفس درجه 8.47 1.84 17.67 2.625 10.72

 اإلستقالليه درجه 8.13 1.18 18.93 2.81 13.21

 الواقعيه درجه 10.40 2.09 19.40 2.43 10.48

 التوافق مع الصديقات درجه 6.80 1.97 17.73 2.71 12.20

 اهليئة التدريسيهالتوافق مع  درجه 9.00 2.53 19.87 2.06 1.43

 لتوافق مع البيئه املحليها درجه 9.40 2.84 21.40 3.23 10.42

 املقياس ككل درجه 52.20 4.41 115.00 9.07 23.56

 1.96=  0.05اجلدولية عند مستوى  "ت "قيمة 

      

بني  ( وجود فروق دالة إحصائيا  10يتضح من جدول ) 

حماور مقياس التوافق النفسى  القياسني القبيل والبعدي يف

 البعدى. اإلجتامعى لعينة البحث لصالح القياس

 

 مناقشة النتائج  - ثانياً 

التحليالت اإلحصائية التي إستخدمتها الباحثتان ويف  عىلبناء 

ضوء أهداف البحث وحدود القياسات التي تم إجراؤها يف اإلطار 

 النتائج التالية: إىلاملحدد لعينة البحث تم التوصل 

 ( والتعليق عليهم9 -2نتائج يف اجلداول من ) يتضح من

التوافق النفسى اإلجتامعى لطالبات السنة إىل بناء مقياس  التوصل

 املحاوروكانت  التحضريية بجامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل، 

 اإلستقالليه – الثقه بالنفس) ستة حماور هيالتي بني عليها املقياس 

 - التوافق مع اهليئة التدريسيه - التوافق مع الصديقات - الواقعيه –

التوافق معربة عن  املحاوربيئه املحليه( وجاءت هذه التوافق مع ال

السنة التحضريية بجامعة اإلمام عبد  النفسى اإلجتامعى لطالبات

بتطبيق  تانالباحث تاوبعد تقنني املقياس قام ، الرمحن بن فيصل

إستطالعية تكونت من جمموعة من الطالبات من املقياس عىل عينة 

( طالبة، 40ساسية وعدده )نفس املجتمع ومن خارج العينة األ

وأصبح من صدق وثبات،  وتم إجراء املعامالت العلمية للمقياس 

بعد قابل للتطبيق عىل العينة األساسية املقياس يف صورته النهائية 

فرض البحث تحقق ي وبذلك، والتعديل عىل  العباراتذف احل

 والذى ينص عىل : 

والبعدية  توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسات القبلية

لصالح القياسات  التوافق النفسى اإلجتامعىىف  لعينة البحث

 البعدية.

بني  ( وجود فروق دالة إحصائيا  10يتضح من جدول ) 

حماور مقياس التوافق النفسى  القياسني القبيل والبعدي يف

 اإلجتامعى لعينة البحث لصالح القياس البعدى.

وتعزو ات لدى الطالب الثقة بالنفسحيث حتسن حمور  

طبيعة مقرر الرتبيه البدنية والصحيه بام ذلك إىل  ثتانالباح

ايل  تدأ حيتويه من تدريبات بدنيه ومسابقات وأنشطة رياضيه

من عينة البحث ومكنتهن  الطالباتلدى  بالنفسزيادة الثقة 

املشاركة الفعالة ىف مجيع املحارضات العملية وأنشطة املقرر 

  املختلفة.
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حيث  (2012)الغريري دراسة لدراسة مع نتائج اتتفق  

متارس األنشطة الرياضية بدافعية  التىتوصلت ايل أن الطالبة 

حيث تدفع األنشطة ، لدهيا ثقة عالية عالية وحيوية ومحاس

 أى منافسالطالبة إىل بذل طاقة أكثر ودافع عايل ملواجهة 

 له دور كبري يف زرع الثقة الرياضية. التنافسو

الفرد يقوم  أن (2011) سن وعبداليمةح منكال   ويؤكد

ساس النجاحات التي حيققها يف املنافسات أبتقدير ذاته عىل 

عضاء الفريق وهذا هو التقدير أنسجامه مع إو أالرياضية 

حرتام والكفاءة والقيمة جيايب للذات وهذا ما يدعوا إىل اإلاإل

 .العالية بغض النظر عن الفوز واهلزيمة

 وإسامعيلشمعون  ،(2000) راتبويتفق كال من 

لذاته  الفرد إلرتباطها بتقديرن الثقة بالنفس هامة أ (2001)

جل التفوق وتتكون الثقة بالنفس أوبجعله يبذل اجلهد من 

وذلك من خالل التكامل  نتيجة تقدم قدراته البدنية واملهارية

 واجلسم.بني العقل 

هنن لدى الطالبات أل الثقة بالنفسبتنمية هتامم وجيب اإل

أمهات الغد وحتى يتمكن من إعداد جيل قوى واثق بقدراته 

 ينفع جمتمعه ويرفع رايته.

لدى الطالبات  الواقعيه، اإلستقالليةكام حتسن أيضا  حمور 

وتعزو الباحثتان ذلك إىل تكليفات املقرر  عينة البحث

املتنوعة من عروض تقديميه ملوضوعات صحية وبدنية، 

ت الصحية املختلفه وعالقتها ومحالت توعويه ىف املجال

بالرياضة، والتى تتيح الفرصه للطالبات ألدائها بحريه وتبعا 

ملا يتوافق مع قناعتهن الداخلية فال يتم فرض املوضوعات 

عليهم وال إجبارهن عىل طرق معينة لتقديمها وهذه املساحة 

من احلريه تتيح للطالبة اإلستقاللية ىف تقديم تكليفاهتا 

ملميزة والنابعه من داخلها وفقا  لرغبتها وقناعتها بطريقتها ا

حيث يعترب األعتامد عىل النفس والشعور  الداخلية،

ويتم   باملسئولية أحد األركان املهمة لسعادة الفرد واملجتمع

والتنفيذ  ذلك ىف حدود قابلية ما يتم عرضه وتقديمه للتطبيق

 (32)عىل أرض الواقع حتى يمكن اإلنتفاع بام تقدمه.

وألن هذه التكليفات تتم ىف جمموعات عمل حتت 

حماور إرشاف عضو اهليئة التدريسيه فقد حتسن بنسة كبرية 

، التوافق مع اهليئة التدريسيه، والتوافق مع الصديقات

ألن روح العمل اجلامعى داخل كل  التوافق مع البيئه املحليهو

اد فريق جعلت جو من املودة واأللفة يننشأ داخل الفريق وز

الرتابط بني عضوات كل فريق كام زاد احلامس لرغبة كل فريق 

 ىف التميز وتقديم أفضل مالديه.

وبشكل عام ساعد تعلم وممارسة الطالبات لألنشطة       

الرياضيه املدرجه داخل مقرر الرتبيه البدنيه والصحيه إىل 

إكتساب العديد من السلوكيات والعادات السليمه التى 

جيابى عىل تفاعل الطالبات مع املعلمه ومع إنعكست بشكل إ

بعضهن، حيث أن ممارسة األنشطة الرياضية واإلنتظام فيها 

أحد العوامل اهلامة ىف حتسني العديد من اجلوانب النفسية 

 لدى املامرسني.

وحيث أن خطة تدريس مقرر الرتبيه البدنيه       

والصحيه حتتوي عىل تكليفات متنوعة ووحدات عمليه 

صحية( ومواقف تساعد الطالبه ىف إكتساب وتنمية  –نيه )بد

العديد من الصفات اخللقيه والنفسيه واإلجتامعيه السليمه 

كالثقه بالنفس واالعتامد عىل النفس، وكذلك حتسني عالقاهتا 

بصديقاهتا ومعلميها، كل ذلك ساعد الطالبه عىل حتسني 

 .التوافق النفسى اإلجتامعى بمحاوره املختلفه

 Hagger & Nikosوهذا يتفق مع ما أشار إليه      

أن ممارسة االنشطة الرياضيه بإنتظام له عالقة قوية  (2006)

ىف إكتساب الصحه البدنيه والنفسيه العاليه، فالرياضه 

 تكشف عن اهلويه احلقيقيه لكل فرد.

 حشمت وباهىكام يتفق هذا الرأى مع ما أشار إليه       

أن ممارسة النشاط الرياىض  (2003) ن(، عبد الرمح2006)

تكسب الفرد درجه عاليه من التوافق الشخىص واإلجتامعى 

 والذي يعترب عالمة من عالمات الصحه النفسيه اجليده.

، (2002) وآخرون وتؤكد عىل ذلك عبد الوهاب     

، (2012) أمحد ومهدى، (2007) عبد القادر وآخرون

أشاروا إىل أن حيث  (2003) عبد الرمحن، (1997)صديق 

النجاح الناتج عن إرتفاع مستوى األداء ىف األنشطة الرياضيه 

املختلفه يؤدى بدوره إىل زيادة ثقة الفرد بنفسه وشعوره 

 باإلرتياح وبالتاىل يتحقق توافقه الشخىص.
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   االستنتاجات

يف ضوء فروض البحث وأهدافه ويف حدود عينة البحث 

لنتائج يمكن واألدوات املستخدمة وعرض مناقشة ا

 استخالص ما ييل:

أثر مقرر الرتبيه البدنيه والصحيه تأثريا  إجيابيا  ىف  -1

 السنةطالبات لدى حتسني التوافق النفسى اإلجتامعى 

 بن فيصل. نعبد الرمحالتحضرييه بجامعة اإلمام 

 

   التوصيات

ويص تيف حدود النتائج التي توصل إليها البحث       

  :ييلبام  انتالباحث

ملا هلا من تأثري إجيابى عىل  الرياضة هتامم بمامرسةاإل -1

 التوافق النفسى اإلجتامعى لدى الطالبات حتسني 

اإلهتامم بإجراء دراسات هتتم باجلوانب النفسية  -2

للطالبات ىف املرحله اجلامعيه نظرا للتغريات النفسيه التى 

 تصاحب هذه املرحله.

اضية إلبراز تنظيم ندوات تثقيفية ىف جمال الرتبية الري -3

 .الرياضية ىف مجيع املراحل السنية هأمهية املامرس

 

 عــــــاملراج

 املراجع العربية -أوالً 

الثقافه  (2012أمحد، ميساء نديم ومهدي، حممد إسامعيل )

وعالقتها بالتوافق النفسى واالجتامعى لدى الرياضية 

، دياىل -طالب املرحلة اخلامسه بمعهد إعداد املعلمني

لوم الرتبيه الرياضيه، كلية الرتبيه الرياضيه بنات، جملة ع

 جامعة بغداد، العدد الثالث املجلد اخلامس.

التوافق االجتامعى بني االطفال  (2011)بلقيس عيد حسني، 

، مركز ابحاث الطفوله العاديني هلم واالطفالاملساء 

 واالمومه، جملة الفتح، العدد السادس واالربعون، نيسان.

 (2011)حسني عبد الزهرة وعبداليمة، عبد احلسن عيل حسني، 

التوافق النفيس واالجتامعي وعالقته بتقدير الذات لدى 

جملة القادسية  ،كربالءطلبة كلية الرتبية الرياضية جامعة 

   (.3(، العدد )11) الرياضية، املجلدلعلوم الرتبية 

( 2006) أمحد وباهي، مصطفى حسني حشمت، حسني

، الدار العامليه للنرش والتوازن الوظيفىالتوافق النفسى 

 والتوزيع، القاهرة.

محادي، فراس طالب ورشيد، أياد محيد وناموس، ظافر 

دراسة مقارنه ىف التوافق النفسى ومستوى ( 2008)

، كلية الرتبيه األداء لدى العبى املبارزة أثناء املنافسات

ة الرياضيه، جامعة دياىل، العدد الثانى والثالثون، جمل

 الفتح.

 من بكل وعالقتة اخلجل (2002) حممد أسعد خوخ، حنان

 ،الوالدية املعاملة وأساليب النفسية بالوحدة الشعور

 .القرى أم جامعة ،الرتبية كلية ،منشورة ماجستري رسالة

عوامل  الوجه االخر للرياضة (1996)أنور  اخلويل، أمني

 دار الفكر العربى ،املعارصة االغرتاب ىف الرياضة

 للطباعة والنرش

دراسات وتطبيقات علمية ىف جمال  (2008)وفاء درويش، 

 .الرياىضعلم النفس 

 النفسية،تدريب املهارات  (2001)كامل  ةراتب، أسام

 دارالفكرالعريب، القاهرة. ،الرياىضتطبيقات ىف املجال 

 -النمو النفس (2005)نجمة بنت عبد اهلل حممد الزهراين، 

ريكسون وعالقته بالتوافق اجتامعي وفق نظرية ا

التحصييل الدرايس لدى عينة من طالب وطالبات 

ماجستري، جامعة  ة، رسالالطائفاملرحلة الثانوية بمدينة 

 الرتبية  ةالقرى، كليام 

دار  ،الريايضعلم االجتامع ( 2007)السايح، مصطفى حممد 

 .ةوالنرش، القاهرالوفاء لدنيا الطباعة 

الالعب  (2001) عيل، ماجدةوأسامحممد العريب شمعون، 

 القاهرة. الكتاب للنرش،مركز  ،العقىلوالتدريب 

 اجلزائر ،61الوادي العدد  -الشهيد محة خلرض   

مدى فاعلية برنامج لإلرشاد  (1997السيد ) دصديق، حمم

النفسى اجلامعى ىف حتقيق ىف حتقيق التوافق النفسى 

كتوراه، ، رسالة دللطالب املوهوبني بالتعليم الثانوى

دراسة إكلينيكيه، معهد الدراسات والبحوث الرتبويه، 

 جامعة القاهرة.
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دور االعالم يف نرش رياضة  (2005)حممد  عارف، شريين

املرأة من وجهة نظر طالبات كليات الرتبية الرياضية يف 

جامعة  منشورة،، رسالة ماجستري اجلامعات األردنية

 إربد. الريموك،

تأثري برنامج  (2003ن العابدين )زي اعبد الرمحن، كاملي

، رسالة تروحيى عىل التوافق النفسى لدى املسنني

 الرتبيه الرياضيه، جامعة طنطا. ةماجستري، كلي

أمهية ( 2007) وميسه، حود والسايح، حممد لعبد القادر، مها

الرتبيه البدنيه والرياضه ىف حتقيق التوافق النفسى 

انويه دراسة متمحورة اإلجتامعى لدى تالميذ املرحله الث

، معهد علوم وتقنيات حول البعد النفسى اإلجتامعى

النشاطات البدنية والرياضه، جامعة قاصدى مرباح 

 ورقله، اجلزائر

حسن وباهي، مصطفى حسني وحشمت  ء، هنابعبد الوها

الصحه النفسيه ىف املجال الرياىض ( 2002)حسني أمحد 

 صيه.، مكتبة األنجلو املتطبيقات( –)نظريات 

 ،النفسيةالضغوط  وإدارة القلق (1994) فاروق السيدعثامن، 

  .م2001 ،القاهرة ،العربى الفكر دار

دراسة مقارنة يف سمة الثقة  (2012)وفاء تركي ، الغريري

الرياضية بني طالبات كلية الرتبية الرياضية وقسم الرتبية 

 الرياضية،، جملة علوم الرتبية الرياضية جامعة الكوفة

  .اخلامسلعدد الثالث، املجلد ا

 (2016)الفرحيات، عامرعبداهلل واملومني، فخري فالح    

 الضغوط مواجهة بمهارات وعالقته النفيس التوافق

 حمافظة يف املتفوقني الطلبة من عينة لدى ،النفسية

 االجتامعية. والبحوث الدراسات عجلون، جملة

املرحلة املتوسطة التوافق النفيس لدى طلبة  :كامل عبد احلميد

جملة الرتبية والعلم، العدد ، الدرايسوعالقته بالتحصيل 

(14.) 

 املرتبطة املتغريات لبعض دراسة (1991) مصطفي، سهري

 الرياىض للنشاط اجلامعة طالب ممارسة بمقاومات

 الرتبية كلية ،الثانى املجلد ،الثالث العلمى املؤمتر وقائع

 .حلوان ةجامع ،بالقاهرة للبنني الرياضية

التوافق النفسى وعالقته  (1995) معبد احلكي ، أمحدموسى

، رسالة ماجستري، باملستوى الرقمى لسباحة املنافسات

 .كلية الرتبيه الرياضيه بنني، جامعة الزقازيق

أسباب  (2009)حممد  ، باسموالفرحياتصالح  يوسف، رندة

عزوف طالبات كلية عجلون اجلامعية عن ممارسة 

جملة جامعة كربالء  منشور،بحث  ،رياضيةالاألنشطة 

 العدد الثانى. السابع،املجلد  العلمية،

 

 املراجع األجنبية -ثانيًا 

Brophy, j (1996) Working with shy or with drums 
students, Eric digest, u.s.A. 

Byrne, B (2000) Relationship between Anxiety, fear, self- 
esteem and coping strategies in     adolescence. 
National parent information network Libra publishers, 
Inc. 

Cruck N.R Grotepeter J.K(1995) Relation Aggression, 
Gender ND Social Psychological Adjustment, Child 
Development, V 66. 

Martin H & Nikos C (2006) The Socil Psychology of 
Exercise and Sport Pinted in Poland, by o.z. Graf S.A. 

Thomas R (2000) Social phobia. Social Anxiety 
Association. U.s.A.    
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 أثر التدريبات اهلوائية عىل بعض القياسات الفسيولوجية لدى السيدات البدينات

  

 مطهرجماهد صالح  يعبد الغن .د

 الرياضية،مشارك بكلية الرتبية  أستاذ

   صنعاء جامعة

 حممد عيل ابراهيم اخلواليند. 

 ،أستاذ مساعد بكلية الرتبية الرياضية  

  صنعاء جامعة 

 السياغيإيناس أمحد أمحد 

طالبة دراسات عليا بكلية الرتبية   

   صنعاء جامعة ،الرياضية
 

 

 (م7/10/2018للنرش يف  ؛ وقبلم6/6/2018يف )قدم للنرش 
 

 

 التدريبات اهلوائية، القياسات الفسيولوجية، البدانة: الكلامت املفتاحية

من قبل الباحثون عىل بعض هدف البحث للتعرف إىل اثر التدريبات اهلوائية املقرتحة  البحث: ملخص

القياسات الفسيولوجية لدى بعض السيدات البدينات بأمانة العاصمة صنعاء.  ولتحقيق ذلك تم اقرتاح 

( سيدة ممن يتصفن بالبدانة تراوحت 12عينة عشوائية قوامها ) وتطبيقه عىلبرنامج للتدريبات اهلوائية 

واضح عىل حتسن مجيع  أثرريبات اهلوائية املقرتحة ( سنه. وأظهرت نتائج البحث أن للتد41-35اعامرهن )

القياسات الفسيولوجية قيد البحث )مؤرش كتلة اجلسم، نبض الراحة، ضغط الدم االنبساطي، ضغط الدم 

كسجني املطلق، احلد األقىص الستهالك االكسجني التنفس، احلد األقىص الستهالك األاالنقبايض، معدل 

كان هناك فروق دالة احصائيا بني القياسني القبيل والبعدي ولصالح  النسبي( لدى عينة البحث، حيث

 .القياس البعدي عىل مجيع متغريات البحث قيد الدراسة

 (هـ1440/م2019، جامعة امللك سعود، الرياض )55 -41، ص ص 2ع، 3م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The research aim to identify to effect of aerobic exercise suggested by the researchers on 
some measurements physiological in some obese women in Sana’a. To achieve this, a program of 
aerobics exercise was proposed and applied to a deliberate sample of (12) women who are obese 
(ages 35-41).  
       The results of the study showed that the proposed aerobic exercise showed a clear effect on the 
improvement of all the physiological measurements under study (body mass index, pulse rate, 
diastolic blood pressure, systolic blood pressure, respiratory rate, volume oxygen maximum, volume 
oxygen maximum the relative) there are statistically significant differences between the tribal and 
remote measurements and for the benefit of telemetry on all variables of research under study. 
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   مقدمة البحث

الصحية التي يعاين منها  كالتتعترب مشكلة البدانة إحدى املش

ت كثري من جمتمعات العامل املتقدم والصناعي، وكذلك أصبح

تغزو حتى بلداننا النامية والتي تزيد مع تزايد التغري الكبري 

الذي حتول اليه املجتمع واملتمثل يف زيادة الطاقة املتناولة من 

الوجبات الغذائية ذات السعرات احلرارية العالية وقلة احلركة 

 (.2009والنشاط والتامرين. )الركبان، 

 االيروبيك( تعززأن التامرين اهلوائية ) الباحثون أظهر وقد

 كتلة مؤرش انخفاض مثل اجلسم، تكوين يف اإلجيابية التغريات

اجلسم، كام هلا أثارا إجيابية عىل  يف الدهون ونسبة اجلسم

 القلب بأمراض االصابة تقليل الدهون والكولسرتول وبالتايل

 (Diego et al, 2014الدموية ) واألوعية

 ملنع جيدة يلةوس التامرين اهلوائية )االيروبيك( وتعد

 العضالت كتلة من يزيد ألنه املتعدد العصبي التصلب مرض

 السكري، مرض يف ويتحكم اجلسم يف الدهون من ويقلل

الكلية  اخلطر عوامل من ويقلل الدم، ضغط من ويقلل

(Rastegar et al, 2014.) 

( أن اجتامع السمنة وخاصة 2002ويؤكد )احلسيني،

مثل هتديدا قويا لصحة وحياة املفرطة مع ارتفاع ضغط الدم ي

الفرد، ويزيد من فرص حدوث كثري من املضاعفات اخلطرة، 

بل يمكن اعتبار اجتامع هذين املرضني معا بمثابة قنبلة موقوتة 

 هتدد صحة وحياة املصاب باخلطر واملوت املبكر. 

ويتضاعف احتامل اإلصابة بارتفاع ضغط الدم ثالث 

هذا الرقم إىل ستة أضعاف  مرات عند البدنا عموما، ويرتفع

 (2009عند من لدهيم بدانة مرضية. )أبو حامد، 

م( عىل أن احلد 2003وسيد )ويرى ابو العال عبد الفتاح 

األقىص الستهالك األكسجني من أهم القياسات املستخدمة 

 لتحديد الكفاءة البدنية من حيث القدرات اهلوائية.   

وحسانني فتاح وىف هذا الصدد يؤكد أبو العال عبد ال

( أن احلد األقىص الستهالك األكسجني يعترب مؤرشاً 1997)

لكثري من العمليات الفسيولوجية والتي يمكن تلخيصها فيام 

 ييل:

كفاءة اجلهازين الدوري والتنفيس يف توصيل هواء  -

 الشهيق إىل الدم. 

 كفاءة عمليات توصيل األكسجني اىل األنسجة. -

الك األكسجني، أي كفاءة كفاءة العضالت يف استه -

 عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة. 

م( بأن احلد األقىص الستهالك 2003ويشري سيد )

األكسجني يوضح حالة جهاز نقل األكسجني )القلب 

واألوعية الدموية والدم والرئتني( لذا فإنه يستخدم كأفضل 

  للفرد.قياس يوضح احلالة الفسيولوجية 

م( أن االستهالك األقىص 1992ويذكر اهلزاع )

لألكسجني أحسن مؤرش فسيولوجي لإلمكانية الوظيفية لدى 

 الفرد ودلياًل جيدًا عىل مقدار لياقته البدنية. 

م( أن قياس ضغط 1997وحسانني )كام يذكر عبد الفتاح 

الدم يعترب أحد املؤرشات اهلامة حلالة اجلهاز الدوري 

يتحدد بناءًا عىل عدة الوظيفية، ويرجع ذلك ألن ضغط الدم 

عوامل أمهها العالقة بني دفع القلب للدم إىل الرشايني ودرجة 

 املقاومة التي يواجهها رسيان الدم يف هذه الرشايني.     

م( أنه من خالل عمل قياسات 1992كام يذكر اهلزاع )

الوظائف التنفسية يمكن احلصول عىل معلومات قيمة حول 

كانيكية للرئتني والقفص قوة العضالت واخلصائص املي

الصدري وكفاءة عملية التبادل الغازي، ويضيف بأنه عىل 

الرغم من أن االختبارات التنفسية تعترب أكثر داللة يف عملية 

الكشف عن األمراض الرئوية ومدى تأثري املعاجلة عليها، إال 

أهنا أيضًا مهمة يف معرفة تأثري اجلهد والتدريب البدين عىل 

 نفسية.الوظائف الت

ن طبيعة احلياة الفسيولوجية عند ( أ2008ويشري الربيض )

مل املرأة واملتمثلة يف احلمل والوالدة والظروف بعد احل

ىل ممارسة األنشطة الرياضية والدورة الشهرية بحاجة ماسة إ

لتاليف حالة الرتهل بعد الوالدة، كام أن طبيعة جسم املرأة يمتاز 

وهذا يستدعي بدون أدين  بزيادة نسبة الشحوم عن الرجل

شك من املرأة ممارسة النشاط الريايض إلذابة هذه الشحوم 

 والوصول اىل احلالة الفسيولوجية والصحية املثالية.
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عد ممارسة املرأة للنشاط الريايض ت ياليمن املجتمع ويف

لغرض الصحة متأخرا للعديد من األسباب والتي يأيت عىل 

مكانيات وقلة تواجد األندية رأسها العادات والتقاليد واإل

الصحية، واملتخصصات املؤهالت هلذا العمل وغريها. وهذه 

 .الظاهرة ال تقترص عىل املرأة فحسب وإنام عىل الرجل أيضاً 

وتكمن أمهية البحث يف كيفية استخدام التامرين الرياضية 

بصورة منظمة ومقننة وفق لألسس العلمية الصحيحة بعيدة 

رجتال للوقاية والتخلص قدر االمكان من عن العشوائية واال

امراض العرص ويف مقدمتها السمنة وامراض القلب واجلهاز 

الدوري والتنفيس مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل النبض 

وصعوبة التنفس والتي اصبحت منترشة عىل نطاق واسع لدى 

معظم الفئات وخاصة فئة البدناء املصابون بالسمنة ويف املرتبة 

وكذلك  (،41-35وىل السيدات ذوات الفئة العمرية )اال

ة ممارسة التمرينات اهلوائية زيادة الوعي لدى تلك الفئة ألمهي

 جل الصحة.من أ

 

  مشكلة البحث

دت قلة احلركة الناجتة عن التطور التكنلوجي لألجهزة أ

واملعدات املستخدمة يف احلياة اليومية  اىل انتشار البدانة نتيجة 

زن وتراكم الدهون يف اجلسم، وزادت املشكلة تفاقاًم زيادة الو

بسبب عدم االنخراط يف الربامج الرياضية والتمرينات البدنية 

بصورة منتظمة فردية او مجاعية من قبل غالبية افراد املجتمع، 

اضافة اىل عدم التوازن يف كمية الغذاء املتناول وما ينتج عنه من 

ادة يف الوزن وزيادة الدهون، سعرات حرارية زائدة ادت اىل  زي

وما نتج عنها من امراض  االمر الذي ادى انتشار البدانة

واضطرابات للجهاز الدوري والتنفيس مثل ارتفاع ضغط الدم 

وزيادة معدل النبض ومعدل التنفس، وضعف القدرة اهلوائية 

يف استهالك الكمية الكافية من االكسجني والتي تزيد مع تقدم 

 ساوث مركز من باحثون هبا قام دراسةكشفته ا وهو مالعمر.  

 (Al-Gelban KS, 2008الطبي. ) ويسرتن

( ان قلة 2017وآخرون ) كام اكدت نتائج دراسة مزازي

النشاط البدين الريايض له تأثري كبري عىل زيادة السمنة يف 

اوساط السيدات، وهو ما يرتتب عليه ارضار ضخمة عىل مجيع 

لصحي الفسيولوجي، وان الرتكيز عىل اجلوانب ومنها اجلانب ا

 املشكلة. هلذه الوحيد احلل ممارسة الرياضة هو

وقد اظهرت نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة 

(Diego et al, 2014 ،)(Rastegar et al, 2014عبد الفتا ،)ح .

( ان للتمرينات 2004)أبو شادي وعبد احلافظ ( 2000) هناء

عىل الكثري من العمليات الفسيولوجية اهلوائية االثر االجيايب 

داخل اجلسم ومنها تقليل االصابة بأمراض القلب واالوعية 

الدموية وتقليل ضغط الدم وحتسني معدل النبض والتقليل من 

 عوامل اخلطر الكلية.

وبحكم طبيعة احلياة الفسيولوجية عند املرأة واملتمثلة يف 

كام  الشهرية،ة احلمل والوالدة والظروف بعد احلمل والدور

أن طبيعة جسم املرأة يمتاز بزيادة نسبة الشحوم عن الرجل 

وهذا يستدعي بدون أدين شك من املرأة ممارسة النشاط 

الريايض إلذابة هذه الشحوم، وهو ما ينعكس عىل حتسني 

 (2008العمليات الفسيولوجية.  )الربيض، 

وقد الحظ الباحثون ومن خالل معايشتهم للواقع أن 

سنه( 41-35ع السيدات اليمنيات عموما وخاصة الفئة )جمتم

الزواج بقليل يتميزن معظمهن بالبدانة )خاصة  وبعد فرتة

السيدات يف املدينة( نتيجة قلة احلركة واالنشغال بأمور املنزل 

واالوالد، ومانتج عن هذه السمنة والبدانة من امراض القلب 

العرص  واجلهاز الدوري والتنفيس املعارصة حيث اتسم

احلارض بوسائل احلياة العرصية التكنولوجية التي وفرت 

املجهود ونتج عنها قلة احلركة،  كام الحظ  الباحثون عدم 

انتشار الوعي بأمهية ممارسة املرأة للرياضة والربامج الصحية 

 الرياضية من قبل املجتمع اليمني.

األمر الذي يستوجب عىل الباحثني يف املجال الريايض  

دي من خالل الربامج التدريبية املقرتحة للوقاية والعالج التص

عتدل، وهو ما من هذه األمراض عن طريق النشاط الريايض امل

اقرتاح  والدراسة يفدفع الباحثون لتناول هذه املشكلة بالبحث 

برنامج تدريبي هوائي يستند عىل األسس واملبادئ العلمية 

عىل بعض  أثرهعرفة للتدريب الريايض وفسيولوجيا الرياضة مل

القياسات الفسيولوجية لدى عينة من السيدات البدينات يف 

 أمانة العاصمة صنعاء.



   45                                      أثر التدريبات اهلوائية عىل بعض القياسات الفسيولوجية لدى السيدات البدينات

 

  هــدف البحث

التعرف عىل أثر التدريبات اهلوائية  إىلالبحث  هذادف هي

: )مؤرش كتلة اجلسم، نبض الفسيولوجيةعىل بعض القياسات 

، معدل الراحة، ضغط الدم االنبساطي، ضغط الدم االنقبايض

التنفس، احلد األقىص الستهالك االكسجني املطلق، احلد 

السيدات بعض لدى األقىص الستهالك االكسجني النسبي( 

 العاصمة. البدينات بأمانة

 

  فرضية البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبيل 

والبعدي ولصالح القياس البعدي يف بعض القياسات 

 كتلة اجلسم، نبض الراحة، ضغط الدم : )مؤرشالفسيولوجية

االنبساطي، ضغط الدم االنقبايض، معدل التنفس، احلد األقىص 

الستهالك االكسجني املطلق، احلد األقىص الستهالك االكسجني 

 العاصمة. السيدات البدينات بأمانةبعض لدى النسبي( 

 

  البحث مصطلحات

هو األداء  :aerobic exercise ()اهلوائي األيروبيكتدريب 

وفق برنامج حمدد يستخدم فيه أوكسجني اهلواء  البدين الشامل

 (2006 خيط:)أبو  املامرسة.ل فرتة اطو

هي  :Physiological Measurementsالقياسات الفسيولوجية 

اجراءات توفر معلومات تشيخيصية عن احلالة الوظيفية ألجهزة 

اجراء  اجلسم، وتتم من خالل تعريض املفحوص جلهد بدين مع

 هـ( 1422قياس لبعض املتغريات الفسيولوجية. )اهلزاع 

 تعني :(VO2max)احلد األقىص الستهالك األكسجني

وتقاس استهالكها من األكسجني  للعضالت يتمأقىص قدرة 

( سيد 1998) حعبد الفتا) أو امللليلرت يف الدقيقة. باللرت

(2003) 

: Heart rate or Pulserate (HRمعدل القلب )النبض(

 (1998عدد مرات رضبات القلب يف الدقيقة.  )رضوان ،

و هو: معدل انتشار موجات التمدد خالل دقيقة واحده أ

عند إندفاع الدم إليه من البطني األيرس  –من جدران األورطى 

 (2003سيد )  إىل جدران الرشايني. –

  البحثمـجـاالت 

نة لبعض مديريات أما السيدات البدينات البرشي:املجال 

 (.41- 35)للفئة العمرية من  العاصمة بصنعاء

/  11/  22م إىل  2016/  11/  22 من الزماين:املجال 

 م. 2017

نادي بلقيس الريايض للسيدات بأمانة  املكاين:املجال 

 صنعاء.–العاصمة 

 

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربية أوال:

تعرف للهدفت و  (2000) . هناءعبد الفتاحدراسة  -1

تأثري برنامج  يتضمن الدمج بني التدريبات اهلوائية  اىل

والتدريب باألثقال وتأثري برنامج امليش املتدرج عىل مستوى 

الكفاءة البدنية وإنقاص الوزن الزائد للسيدات البدينات 

بجمهورية مرص وبعض املتغريات اجلسمية والفسيولوجية 

سيدة ( 40)د ، واستخدم الباحثون املنهج التجريبي لعدالعربية

وأثبتت نتائج البحث أنه يوجد فروق دالة إحصائيا لصالح 

الربنامج املقرتح يف إنقاص الوزن وسمك الدهون وحتسني 

الكفاءة البدنية وانخفاض النبض أثناء الراحة كام أثبتت وجود 

فروق دالة إحصائيا لصالح برنامج امليش ملتغريات نقص 

 املحيطات وانخفاض الدهون باجلسم .

دراسة ب (.2004)وقام أبو شادي وعبد احلافظ  -2

إنقاص الوزن عىل بعض املتغريات  عىل أثر هدفت للتعرف

لدى ناشئات رياضة املالكمة،  واملاريةالفسيولوجية والبدنية 

استخدم الباحثان املنهج الوصفي عىل عينة عمدية قوامها و

مرص، بجمهورية  الرشطة الريايض احتاد( العبة يف 12)

النتائج أن عملية إنقاص الوزن الفجائية والرسيعة هلا  وأثبتت

 واملهارية لدىاألثر السلبي عىل مستوى الكفاءة البدنية 

وكذلك عىل بعض القياسات  ،ناشئات رياضة املالكمة

 الدم ضغط – االنقبايض الدم ضغط –الفسيولوجية )النبض 

 (. بالدم الصوديوم ملح تركيز -االنبساطي

دراسة هدفت   (2008ن )كام أجرى العرجا -3

أثر برنامج للتدريب اهلوائي عىل عوامل اخلطورة  اىلالتعرف 
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لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية لدى عينة من الرجال 

األردنيني املصابني بالبدانة املفرطة، وقد استخدم الباحث 

املنهج التجريبي بتصميم املجموعة التجريبية الواحدة عىل 

رجال  (10)بالطريقة العمدية وعددها عينة تم اختيارها 

وقد أثبتت نتائج البحث أن برنامج  ،يعانون من البدانة املفرطة

التدريب اهلوائي املنفذ أدى إىل تناقص يف القياسات التالية 

)الوزن ، مؤرش كتلة اجلسم ، ومساحة سطح اجلسم( كام كان 

رها له األثر اإلجيايب عىل املتغريات الفسيولوجية التي اختا

 الباحث. 

تعرف عىل للدراسة هدفت ب (2008قامت املختار ) -4

املصاحبة لربنامج غذائي  (االيروبيكاهلوائية )تمرينات التأثري 

استخدم الباحثون املنهج  االنثروبومرتية،يف بعض القياسات 

عينة تم  الواحدة عىلالتجريبي بتصميم املجموعة التجريبية 

من  امرأة (16)قوامها  اختيارها بالطريقة العمدية وكان

 – 35)ن يتصفن بالبدانة وتراوحت أعامرهن بني مم العراق

 أثر إجيايبهلا  األيروبيكالنتائج أن متارين  ( سنة وأظهرت45

يف التخلص من الشحوم ويف إنقاص وزن اجلسم وانخفاض 

 .أيضا يف إنقاص حميطات اجلسمو اجلسم،مؤرش كتلة 

ة هدفت بدراس أيضا (2012)وقام العرجان  -5

نسب انتشار البدانة والوزن الزائد والنقص يف  عىلتعرف لل

الوزن ومدى املامرسة الرياضية من أجل الصحة والتدخني، 

إضافة إىل معرفة نسب انتشار األمراض املرتبطة بقلة احلركة، 

والتعرف عىل طبيعة العادات الغذائية لدى معلمي الرتبية 

( معلام 861لبحث من )الرياضية يف األردن، وتكونت عينة ا

( معلمة  تم اختيارهم 293( معلم و )568ومعلمة بواقع )

عشوائيا من خمتلف املدارس احلكومية واخلاصة ووكالة 

الغوث يف األردن، وثبت من خالل النتائج ارتفاع نسبة 

انتشار البدانة بني معلامت الرتبية الرياضية قياسا إىل املعلمني 

انتشار الوزن الزائد بني املعلمني  الذكور، فيام ارتفعت نسبة

نسبة  اظهرت النتائج ارتفاعالذكور قياسا إىل املعلامت . كام 

إلناث. كذلك وجود باالتدخني لدى املعلمني الذكور قياسا 

عدم ممارسة النشاط الريايض من قبل املعلمني  ةارتفاع يف نسب

 واملعلامت.

بدراسة هدفت  (.2013)كام قام عبود ومصطفى  -6

معرفة تأثري منهج تأهييل مقرتح إلنقاص الوزن عىل بعض  إىل

واستخدم الباحثان املنهج التجريبي  البايوكيميائية،املتغريات 

ممن ترتاوح  يف العراق ( رجال10عىل عينة عمدية عددها )

( سنه وأشارت النتائج إىل انخفاض 35 -30أعامرهم من )

ال يف كافة كذلك احل ،وزن اجلسم ونسبة الدهون لدى العينة

 املتغريات قيد البحث.

تعرف للبدراسة هدفت  (.2015)السيد عبد وقام  -7

عىل أثر إنقاص الوزن الرسيع عىل بعض املتغريات 

الفسيولوجية والبدنية وعالقته بمستوى اإلنجاز لالعبي 

واستخدم الباحث املنهج التجريبي بتصميم  فو،الكونغ 

العب من  13ددها املجموعة التجريبية الواحدة عىل عينة ع

وكانت  املرصية،الالعبني احلاصلني عىل بطولة اجلمهورية 

النتائج دالة إحصائيا يف املتغريات البدنية والفسيولوجية قيد 

 البحث.

 
  : الدراسات األجنبيةثانيا   

 ةبدراس:   Allan Geliebter et al (1997)قام:  -1

لعضلية عىل هدفت للتعرف عىل تأثري التامرين اهلوائية والقوة ا

تركيب اجلسم واحلد األقىص الستهالك األوكسجني عند 

مع استخدام نظام غذائي ومحية،  أمريكا( (األشخاص البدنا يف

واستخدم الباحث املنهج التجريبي بمجموعتني جتريبيتني 

أحدمها اتبعت برنامج متارين هوائية ومحية، واملجموعة 

لنتائج وجود األخرى اتبعت برنامج قوة عضلية، وأثبتت ا

فروق يف وزن اجلسم وكانت خسارة الوزن بصورة متساوية 

كجم( بدون اختالف ملحوظ، كانت  9لكل املجموعات )

جمموعة متارين القوة أقل فقد لكتلة الدهون من جمموعة 

التامرين اهلوائية، كام ثبت ارتفاع حتسن استهالك االكسجني 

 أكثر يف جمموعة التامرين اهلوائية .

 Morteza Taghavi et al (2010.) ’راسةكذلك د -2

تأثري برنامج تدريبات هوائية عىل البدانة  هدفت للتعرف عىل

ومقاومة االنسولني لدى السيدات الشابات املصابات 

، ( يف مجهورية إيرانPCOSبمتالزمة املبيض متعدد االكياس)
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وأثبتت النتائج وجود فروق يف الوزن ويف نسبة دهون اجلسم 

ياس البعدي، ومقاومة غري ملحوظة يف لصالح الق

األنسولني، كذلك زيادة ملحوظة يف سعة األوكسجني، 

أيضا عملت التدريبات اهلوائية عىل حتسني املكونات 

اجلسمية وحتسني مستوى اهلرمونات لدى السيدات 

 الشابات املصابات بمتالزمة املبيض متعدد األكياس.

 هدفت Mengistie Belay et al (2012)دراسة:  -3

تأثري التدريب بالتامرين املشرتكة اهلوائية  للتعرف عىل

واملقاومة عىل البدنا البالغني يف شامل غرب اثيوبيا. واثبتت 

النتائج وجود انخفاض ملحوظ وذا أمهية يف مؤرش كتلة 

 اجلسم خاصة، ووزن اجلسم، ويف نسبة دهون (BMI)اجلسم 

الدم  دهون البطن، وحتسن ضغط الدم االنقبايض وضغط

 الكولسرتول،ونسبة  الصائم،االنبساطي، ونسبة السكر 

، مع حتسن ملحوظ للجهاز (HDL)أمهية ملستوى  وارتفاع ذا

 الدوري التنفيس.

هبدف  Diego Silva et al (2014.)أيضا دراسة:  -4

التعرف عىل تأثري التامرين اهلوائية عىل تركيبة اجلسم 

يف الربازيل  ومستوى الدهون عند البالغني زائدي الوزن

بدون استخدام وصفة او محية غذائية، وثبت من خالل 

النتائج انخفاض ملحوظ يف نسبة الدهون عامة وانخفاض 

( خاصة، وحتسن يف تركيب (Tricepsيف سمك طية عضلة 

 اجلسم كاملة.

 Rastegar Hoseuni et alكذلك دراسة  -5

تأثري التدريب بالتامرين  هدفها التعرف عىلو (.2014)

وائية عىل تركيبة اجلسم وعوامل متالزمة االيض اهل

(MSF عىل الطالب البدنا الذكور يف كلية الرتبية )

الرياضية يف إيران، استمر الربنامج مدة ثامنية أسابيع 

متواصلة، واثبتت النتائج وجود انخفاض ملحوظ ذا 

(  .TOS. LDL. TOLأمهية لعوامل متالزمة االيض )

، أيضا انخفاض (HDL)ملستوى وارتفاع ملحوظ ذا أمهية 

حميط اخلرص، ضغط الدم  اجلسم،ملحوظ يف نسبة دهون 

 االنبساطي.ضغط الدم  االنضباطي،

هدفت للتعرف  Hee Kim et al (2015.)دراسة:  -6

عىل تأثري التمرينات اهلوائية ومترينات املقاومة عىل مستوى 

دات االنسولني يف الدم وعالقتهم بتغري تركيبة اجلسم عند السي

البدينات بكوريا، واستخدم الباحث املنهج التجريبي حيث 

استمر الربنامج ملدة ثامنية أسابيع متواصلة، وثبت من خالل 

نتائج هذا البحث وجود فروق يف املكونات اجلسمية، وحتسن 

احلد األقىص الستهالك األوكسجني، وانخفاض نسبة الدهون 

منها يف مترينات  خاصة لدى جمموعة التمرينات اهلوائية أكثر

املقاومة ، وزيادة قوة العضالت، أيضا زيادة مستويات 

االيريسني يف الدم بشكل مهم يف تدريبات املقاومة وليس يف 

التدريب اهلوائي، كذلك وجد أن العالقة إجيابية بني تغري 

االيريسني وكتلة العضالت، وعالقة سلبية بينها وبني كتلة 

 الدهون.

 

 جراءات البحثإ

  البحثجية منه

 ألهدافاملنهج التجريبي ملالءمته  الباحثوناستخدم      

، من خالل تصميم املجموعة الواحدة ذات االختبار البحث

 القبيل والبعدي.

 

  جمتمع البحث

تكون جمتمع البحث من بعض السيدات البدينات يف       

اليمن )مديرية -صنعاء-بعض مديريات أمانة العاصمة

صنعاء القديمة، مديرية التحرير، مديرية الوحدة، مديرية 

 السبعني(. 

 

  عينة البحث 

تم اختيار العينة بالطريقة العمدية بأسلوب كرة الثلج      

)السلسلة( من جمتمع الدراسة الكيل ممن لدهين الرغبة يف 

االشرتاك يف الربنامج ويتصفن بالبدانة، حيث بلغ تعداد العينة 

 ح توزيع أفراد العينة. ( يوض1) سيدة واجلدول( 12)
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 .توزيع أفراد العينة .(1جدول )

 العدد املديرية
 مؤرش كتلة اجلسم الطول الوزن العمر

 ع± ̅س ع± ̅س ع± ̅س ع± ̅س

 0.434 33.773 7.767 160.333 3.158 88.7 0.577 35  3 التحرير

 0.324 33.744 1.000 154.5 8.533 82.3 1.778 37 3 الوحدة

 0.127 33.818 6.111 158.833 8.111 89.067 1.778 36 3 ديمةصنعاء الق

 0.140 33.427 2.889 155.667 6.311 75.933 2.889 41 3 السبعني

  

( واخلاص بتوزيع افراد العينة أن 1يتضح من اجلدول )

( 41-35( سيدة تراوحت اعامرهن )12تعداد العينة بلغ )

لة اجلسم حيث سنة مجيعهن يتصفن بالبدانة حسب مؤرش كت

 – 33.427تراوح مؤرش كتلة اجلسم لدى العينة من )

33.818.) 

( التايل يوضح اخلصائص الوصفية لعينه 2واجلدول )

 البحث يف متغريات البحث.

 

 .  12ن=                        اخلصائص الوصفية لعينه البحث. (2جدول)

 ءااللتوا االنحراف املتوسط وحدة القياس املتغريات م

 1.354 3.260 37.58 سنة العمر 1

 1.371 5.549 157.67 سم الطول 2

 0.084 10.181 83.75 كجم الوزن 3

 0.030 3.65347 33.7 (2)كجم/م مؤرش كتلة اجلسم 4

 0.453 11.098 79.6 )رضبة/ق( نبض الراحة 5

 0.970 18.017 6.122 ملم/زئبق ضغط الدم االنبساطي 6

 0.020 9.432 82.7 ملم/زئبق ضغط الدم االنقبايض 7

 0.679 6.022 1.25 مرة معدل التنفس 8

 0.221 1.74801 14.3 )لرت/ق( احلد األقىص املطلق 9

 0.453 0.03143 0.2 )مليلرت/كجم/ق( احلد األقىص النسبي 10

 

( أن معامالت االلتواء للقياسات 2يتضح من جدول )

ما بني  البحث لعينة البحث تراوحت الفسيولوجية قيد

مما يدل عىل  3 ±أي انحرصت ما بني  (-0.84، 1.371)

 اعتدالية البيانات. 

  البحثمتـــغـــريات 

التدريبات يتمثل املتغري املستقل يف برنامج  :املستقلاملتغري 

 اهلوائية املقرتح.

القياسات يتمثل املتغري التابع يف  التابع:املتغري 

 الفسيولوجية التالية:

 

اجلسم، نبض الراحة، ضغط الدم  )مؤرش كتلة 

االنبساطي، ضغط الدم االنقبايض، معدل التنفس، احلد 

األقىص الستهالك االكسجني املطلق، احلد األقىص الستهالك 

 . االكسجني النسبي(
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  وسائل مجع البيانات

 واألجنبية.املصادر العربية  -

 .(Internet)شبكة املعلومات العاملية  -

 الشخصية.املقابالت  -

استامرة مجع املعلومات لتسجيل البيانات لكل خمتربة  -

 العينة.باإلضافة إىل استامرة لتحضري ومتابعة التزام 

 (.3القياسات الفسيولوجية واملتمثلة يف اجلدول ) -

 

 .القياسات الفسيولوجية واألجهزة املستخدمة يف البحث. (3جدول )

 األدوات املستخدمة  اسم القياس م

 يستامرتر Lengthالطول  1

 ميزان طبي Weightالوزن  2

  (BMIمؤرش كتلة اجلسم ) 3

4 

ضغط الدم االنقبايض 

 واالنبساطي

Diastolic, Systolic Blood 
Pressure 

جهاز سيفجمومانوميرت 

(Sphygmanometer)  

 لقياس ضغط الدم.

 جهاز قياس معدل النبض Pulse Rateمعدل النبض  5

6 
احلد االقىص الستهالك 

 (VO2maxسجني )االك
 اختبار كوبر  

 Respiratoryمعدل التنفس  7

Rate 

حساب معدل التنفس 

 بالدقيقة

 

  للقياسات العلمية املعامالت

  ثبات القياس

حلساب ثبات القياسات قيد البحث استخدم الباحثون       

( بفارق زمني Test Re-testطريقة االختبار وإعادة االختبار )

وتم استخدام معامل االرتباط )بريسون( مقداره ثالثة ايام 

 ( يوضح ذلك.4واجلدول )

 

 .(12=  ن)         البحثملتغريات  "معامل االرتباط بريسون "(. 4جدول )

 معامل الثبات وحدة القياس القياس م

  0.880** (2)كجم/م مؤرش كتلة اجلسم 1

 0.989** نبضة/ دقيقة نبض الراحة 2

 0.992** م/زئبق()م ضغط الدم االنبساطي 3

 0.990** )مم/زئبق( ضغط الدم االنقبايض 4

 

  (. 4جدول )تابع 

 معامل الثبات وحدة القياس القياس م

 0.997** مرة معدل التنفس 1

2 

احلد األقىص الستهالك 

( VO2maxاالكسجني )

 املطلق

  0.977** )لرت/ق(

3 

احلد األقىص الستهالك 

( VO2maxاالكسجني )

 النسبي

 0.860 * رت/كجم/ق()مليل

 

( أن نتائج معامل االرتباط بريسون 4يتضح من اجلدول )

وهو  (0.997 ،0.860) بنيالبحث تراوحت ما ملتغريات 

 معامل ثبات عايل يفي بأغراض البحث.

 

  القياس صدق

تم استخدام معادلة اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات للحصول 

 وضح ذلك.( ي5عىل درجات الصدق الذايت، واجلدول )

 

 .(12=  ن)         البحثملتغريات الصدق الذايت (.  5) جدول

 وحدة القياس القياس م
الصدق 

 الذايت

 0.932 (2)كجم/م مؤرش كتلة اجلسم 1

 0.994 نبضة/ دقيقة نبض الراحة 2

 0.996 )مم/زئبق( ضغط الدم االنبساطي 3

 0.995 )مم/ زئبق( ضغط الدم االنقبايض 4

 0.998 مرة فسمعدل التن 5

6 
احلد األقىص الستهالك 

 املطلق (VO2max) االكسجني
 0.988 )لرت/ق(

7 

احلد األقىص الستهالك 

 (VO2max) االكسجني

 النسبي

 0.927 )مليلرت/كجم/ق(

 

أن نتائج معامل الصدق الذايت ما  (5)يتضح من اجلدول 

( وهي درجات تدل عىل ان القياسات 0.968، 0.927بني )

 جة عالية من الصدق.اتسمت بدر
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  التجربة االستطالعية

( 7قام الباحثون بإجراء جتربة استطالعية عىل )      

مشرتكات من خارج عينة البحث وذلك بتاريخ 

م جلميع متغريات البحث إضافة اىل عرض 1/2/2017

 عميل لعملية التدريب لغرض:

التعرف عىل مدى صالحية أدوات القياس  -

 املستخدمة.

الالزم لتنفيذ القياسات وفرتات حساب الوقت  -

 التدريب.

 كيفية الربط بني املوسيقى والتامرين. -

التعرف عىل كفاءة فريق العمل املساعد ومدى  -

 تفهمه لواجباته.

التعرف عىل األخطاء التي قد ترافق التجربة وحماولة  -

 .جتاوزها

 

  سري التجربة النهائية

ات البحث : تم إجراء القياس القبيل ملتغريالقياس القبيل

/  8-7قبل البدء بتنفيذ الربنامج التدريبي بتاريخ 

 م.3/2017

تم إجراء القياس البعدي عىل أفراد عينة  القياس البعدي:

-6البحث بعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج التدريبي بتاريخ 

م، حيث تم مراعاة اخلطوات التالية عند تنفيذ 7/5/2017

 القياسني القبيل والبعدي:

راء القياسني يف ظروف متشاهبة من حيث تم إج -

 املكان والوقت واألجهزة واألدوات املستخدمة.

عدم تغيري تسلسل إجراء قياس املتغريات يف  -

 القياسني القبيل والبعدي.

 

االستعانة بنفس فريق العمل املساعد يف القياسني  -

 القبيل والبعدي.

 الربنامج التدريبي

بي باستخدام قام الباحثون بتصميم برنامج تدري

التدريبات اهلوائية للسيدات البدينات معتمدين يف ذلك عىل 

خرباهتم ومستعينني بالقواعد واملراجع والنظريات العلمية، 

ومن ثم تم عرض الربنامج عىل جمموعة من اخلرباء ذو 

( أسابيع حيث احتوى عىل 8والذي استمر ملدة ) االختصاص.

تدريبية أسبوعيًا ( وحدة تدريبية بواقع مخس وحدات 40)

 )ملحق(.

 

  اإلحصائية املعاجلات

 اآلتية:استخدم الباحثون الوسائل اإلحصائية 

 احلسايب.املتوسط  -

 املعياري.االنحراف  -

 االلتواء.معامل  -

 (.معامل االرتباط )بريسون -

 مرتابطتني.اختبار )ت( ملجموعتني  -

 للتحسن. النسبة املئوية  -

 

 عرض ومناقشة النتائج

 نتائجعرض ال -أوال  

توجد ) يف حدود هدف البحث وللتحقق من فرضيته

فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبيل والبعدي 

الفسيولوجية ولصالح القياس البعدي يف بعض القياسات 

)مؤرش كتلة اجلسم، نبض الراحة، ضغط الدم االنبساطي، 

ضغط الدم االنقبايض، معدل التنفس، احلد األقىص 

سجني املطلق، احلد األقىص الستهالك الستهالك االك

( ويف السيدات البديناتبعض  لدىالنسبي( االكسجني 

ضوء االجراءات واملعاجلات االحصائية املتبعة تم 

( 6التوصل اىل النتائج التالية، وكام موضح يف اجلدول )

 .(1والشكل )
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 . 12ن=     مة ت للقياسات الفسيولوجية قيد البحثاملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ونسبة التحسن وقي. (6جدول)

 وحدة القياس القياس م

 القياس البعدي القياس القبيل
داللة الفروق بني القياسني القبيل 

 والبعدي

 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط
نسبة 

 التحسن
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 داله 7.12 6.6 3.40 4.731 3.65 7.33 (2)كجم/م مؤرش كتلة اجلسم 1

 داله 3.9 %1.11 10.36 77.667 11.10 87.333 )رضبة/ق( نبض الراحة 2

 داله 3.5 %6.4 9.14 7.114 18 6.122  ملم/زئبق ضغط الدم االنبساطي 3

 داله 3.2 %5.4 0.67 2.78 9 7.82 ملم/زئبق ضغط الدم االنقبايض 4

 داله 2.4 %9.10 3.4 1.20 6 1.25 مرة معدل التنفس 5

6 
احلد االقىص الستهالك 

 املطلق( VO2max)االكسجني 
 داله 7.5 %3.34 2.82.8 2.19 1.8 3.14 )لرت/ق(

7 
احلد األقىص الستهالك 

 االكسجني النسبي
 داله 7.2 %5.3 0.5 0.20 0.03 0.19 )مليلرت/كجم/ق(

 . 0.05عند مستوى معنوية  1.769ت اجلدولية = 

 

 

  القبيل والبعدي للقياسات الفسيولوجية قيد البحث ( متوسطي القياسني1شكل رقم )

 

( وجود فروق دالة 1وشكل ) (6يتضح من جدول )

إحصائيًا بني كل من القياس القبيل والقياس البعدي يف مجيع 

القياسات الفسيولوجية قيد البحث، حيث تراوحت نسبة 

 "ت"%(، كام بلغت قيمة 34.3 -% 5.4التحسن بني )

اجلدولية  "ت"أكرب من  وهي( 3.9 -2.4املحسوبة بني )

( ومجيع 0,05( عند مستوى داللة )1.796والتي تبلغ )

 الفروق لصالح القياس البعدي.

 : بانه توجد فروقوهذا يؤكد صحة فرض البحث القائل 

ذات داللة إحصائية بني القياسني القبيل والبعدي ولصالح 

 الفسيولوجية )قيدالقياس البعدي يف بعض القياسات 

 .(السيدات البدينات بأمانة العاصمةبعض لدى  البحث(

 

 مناقشة النتائج

( أنه توجد فروق دالة إحصائيا 6تبني من نتائج جدول رقم )
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بني القياسني القبيل والبعدي ولصالح القياس البعدي ووجود اثر 

)مؤرش كتلة اجلسم، نبض ملحوظ يف كل متغريات البحث  نوحتس

اطي، ضغط الدم االنقبايض، معدل الراحة، ضغط الدم االنبس

التنفس، احلد األقىص الستهالك االكسجني املطلق، احلد األقىص 

، ويعزي الباحثون هذه الفروق الستهالك االكسجني النسبي(

التدريبي املقرتح للتمرينات اهلوائية ،  جوهذا التحسن اىل اثر الربنام

ج التدريب ربناملأن  يف  (2008العرجان )دراسة  هوهذا ما أكدت

 .املتغريات الفسيولوجيةبعض األثر اإلجيايب عىل  اهلوائي

نسبة حتسن  أكربن ( أ6واظهرت نتائج اجلدول رقم )

( وهذا 34.3)% احلد األقىص الستهالك األوكسجنيكانت يف 

يدل عىل االثر الواضح لربنامج التدريبات اهلوائية املقرتح عىل 

ات )عينة البحث( حيث القدرة اهلوائية لدى السيدات البدين

م( ورضوان 1997يشري كاًل من عبد الفتاح وحسانني )

( إىل أن القدرة اهلوائية القصوى هى احلد األقىص 1998)

 والذييمكن للجسم إستهالكه  الذيالستهالك األكسجني 

حيصل عليه اجلسم من خالل اهلواء اخلارجي ويوجه إىل 

 العضالت التي تقوم باستهالكه. 

م( عىل أن احلد 2003وسيد )من عبد الفتاح  ويؤكد كالً 

األقىص الستهالك األكسجني من أهم القياسات املستخدمة 

 لتحديد الكفاءة البدنية من حيث القدرات اهلوائية.  

( أن 1997وىف هذا الصدد يؤكد عبد الفتاح وحسانني )

احلد األقىص الستهالك األكسجني يعترب مؤرشًا لكثري من 

 ييل:ولوجية والتي يمكن تلخيصها فيام العمليات الفسي

كفاءة اجلهازين الدوري والتنفيس يف توصيل هواء  -

 الشهيق إىل الدم. 

 كفاءة عمليات توصيل األكسجني اىل األنسجة. -

كفاءة العضالت ىف استهالك األكسجني؛ أى كفاءة  -

 عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.  

 Hee Kim et alة كال من واتفقت هذه النتائج مع دراس

 Allan Geliebterو، Rastegar Hoseuni et al (2014)، و(2015)

et al (1997 وMengistie Belay et al (2012)  و  

( وجود فروق دالة إحصائيًا 6كام اظهرت نتائج اجلدول )

بني القياسني القبيل والبعدي ولصالح القياس البعدي يف 

بلغت نسبة التحسن حيث  قياس )مؤرش كتلة اجلسم(

الربنامج  أثرويعزو الباحثون هذه الفروق إىل  %(.6.6)

التدريبي املقرتح الذي تم فيه مراعاة التدرج والتموج، 

 واألسس واملبادئ العلمية يف التدريب الريايض. 

( أن التناقص الدال 2008ويف هذا الصدد يشري)العرجان،

صل يف وزن يف مؤرش كتلة اجلسم يعزى إىل االنخفاض احلا

اجلسم، حيث إن التامرين ذات الطابع األوكسجيني تؤثر 

 ةإجيابيًا عىل وزن اجلسم وبالتايل ثؤثر اجيابًا عىل مؤرش كتل

( (Allan et al, 1997من: اجلسم. وهذا يتفق مع دراسات كاًل 

،  (Morteza, 2010) ،(Mengistie, 2012)( 2008)العرجان،

(Guo, 2015)  ،( 2013(   )كايد، 2013، )عبود ومصطفى

 (.2017)أبو شادي وآخرون، 

( ان هناك حتسن 6كام اظهرت نتائج اجلدول رقم )

لدى عينة  قيايس ضغط الدم االنبساطي واالنقبايضملحوظ يف 

ويفرس  (.5.4% ،6.4بلغت نسبة التحسن )% البحث حيث

الباحثون ذلك اىل تأثري التدريبات اهلوائية املقرتحة عىل اجلهاز 

ري وحركة الدم والدورة الدموية يف الرشايني حيث يذكر الدو

م( أن ضغط الدم يف الرشايني 1997وحسانني ) حعبد الفتا

يعترب أحد املؤرشات اهلامة حلالة اجلهاز الدوري الوظيفية، 

ويرجع ذلك ألن ضغط الدم يتحدد بناءًا عىل عدة عوامل 

رجة املقاومة أمهها العالقة بني دفع القلب للدم إىل الرشايني ود

 التي يواجهها رسيان الدم يف هذه الرشايني.       

 Mengistie Belay etواتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

al (2012) ان للتدريب بالتامرين املشرتكة اهلوائية واملقاومة  من

تأثري ملحوظ يف حتسن ضغط الدم االنقبايض واالنبساطي مع 

تنفيس، واختلفت معها من حتسن ملحوظ للجهاز الدوري ال

حيث عدم املزج بني التمرينات اهلوائية )االيروبيك( ومترينات 

 Rastegarاملقاومة، كام اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

Hoseuni et al (2014.)  بان التامرين اهلوائية ادت اىل انخفاض

ضغط الدم االنبساطي،  االنقبايض،ملحوظ يف ضغط الدم 

 Rastegar Hoseuni et alت مع نتائج كال من وايضًا اتفق

 Mengistie Belay etو Allan Geliebter et al (1997و ،(2014)

al (2012) . 
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( ان هناك انخفاض يف 6كام اظهرت نتائج اجلدول رقم )

 10بفارق )يف القياس البعدي  معدل النبض يف الراحة

بلغت نسبة  البحث حيثعينة  املتوسط لدىنبضات( يف 

ويعزو الباحثون ذلك اىل اثر التدريبات  (.11.1تحسن )%ال

انقاص الوزن وخفض معدل النبض يف  املقرتحة يفاهلوائية 

دراسة ما اكدته نتائج العديد من الدراسات مثل  الراحة، وهو

Hee Kim et al (2015)  وRastegar Hoseuni et al (2014)  و

و  (2008) تاراملخو  (Diego et al, 2014) وم 2018 السياغي

Rastegar Hoseuni et al (2014)  و 

اهلوائية ويرى الباحثون ان الربنامج التدريبي للتمرينات 

الوزن وحتسني مؤرش كتلة اجلسم وهو ما  ادى إلنقاص املقرتح

اكدته النتائج، كام ظهر حتسن يف ضغط الدم واجلهاز الدوري 

دل النبض والدورة الدموية يف الرشايني وبالتايل انخفاض مع

اليه الباحثون، ويتفق مع نتائج  لاثناء الراحة، وهو ما توص

 Mengistie Belay et al  و    (2000) حعبد الفتادراسة 

(2012)  . 

( نسبة حتسن ملحوظة 6كام اظهرت نتائج اجلدول رقم )

لدى عينة البحث يف القياس ( 19.9%بلغت ) معدل التنفسيف 

لك اىل تأثري التدريبات البعدي. ويرجع الباحثون سبب ذ

اهلوائية املقرتحة يف انقاص الوزن وخفض نسبة الدهون 

باجلسم، وزيادة قوة وحميط القفص الصدري، والتاثري العام 

للتدريب الريايض اهلوائي عىل اجلهاز التنفيس  وهو ما اكده 

م(، وأكدته نتائج 2003م( ، عبدالفتاح ابو العال)2014سيد )

 و   Hee Kim et al (2015)مثل دراسة   العديد من الدراسات

Rastegar Hoseuni et al (2014)   و  م 2018السياغي  و

(Diego et al, 2014)  و  (2008املختار ) و Rastegar 

Hoseuni et al (2014)  ونتيجة النقاص الوزن وخفض نسبة

الشحوم، وزيادة قوة وحميط  القفص الصدري ظهر حتسن 

ز التنفيس وزيادة تبادل الغازات )عملية واضح يف كفاءة اجلها

الشهيق والزفري( مع االقتصاد يف اجلهد املتمثل يف عدد مرات 

اليه  لالتنفس يف الدقيقة )معدل التنفس(  وهو ما توص

الباحثون، ويتفق مع نتائج العديد من الدراسات مثل دراسة 

 .  Mengistie Belay et al (2012) و    (2000)عبدالفتاح 

   ستنتاجاتاال

يف حدود هدف البحث وفرضيته ويف ضوء النتائج التي 

 -التالية: توصل هلا الباحثون تم استخالص االستنتاجات 

 اجيايب عىل مجيع أثراملقرتحة اهلوائية  للتدريبات -1

)مؤرش كتلة اجلسم، نبض البحث  الفسيولوجية قيدالقياسات 

، معدل الراحة، ضغط الدم االنبساطي، ضغط الدم االنقبايض

التنفس، احلد األقىص الستهالك االكسجني املطلق، احلد 

 (.األقىص الستهالك االكسجني النسبي

كانت اعىل نسبة للتحسن يف اختبار احلد األقىص  -2

 %(.34.3الستهالك االكسجني املطلق حيث بلغت )

كانت اقل نسبة للتحسن يف قياس احلد األقىص  -3

 %(.5.3ت )بلغالستهالك االكسجني النسبي حيث 

 
  التوصيات

 -بالتايل: يف ضوء نتائج البحث يويص الباحثون 

استخدام التدريبات اهلوائية املقرتحة يف برامج  -1

 الرياضة للجميع.

نرش الثقافة الرياضية يف اوساط السيدات وخاصة  -2

 البدينات.

استخدام التدريبات اهلوائية املقرتحة يف برامج  -3

 ت.الرياضة املدرسية وخاصة مدارس البنا

اجراء دراسات اخرى مشاهبة عىل فئات اخرى يف  -4

 املجتمع )مرىض السكر والقلب والروماتيزم(

 

 املراجع

 املراجع العربية -أوال  

البدانة مرض العرص من األلف  (.2009)أبو حامد. سمري 

، خطوات للنرش والتوزيع، دمشق، 1، طإىل الياء

 سوريا.

نامج مقرتح تأثري بر (.2006) صالح بشري سعد. أبو خيط

للتدريبات اهلوائية عىل بعض املتغريات الفسيولوجية 

. دراسة والصفات احلركية لالعبي كرة القدم األواسط

 .ليبيا -، جامعة مرصاته2، العدد جملة الساتلمنشورة، 
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 أبو شادي. سمري حميي الدين وعبد احلافظ. كامل عبد اجلابر

أثر إنقاص الوزن عىل بعض املتغريات  (.2004)

الفسيولوجية والبدنية واملهارية لدى ناشئات رياضة 

جملة أسيوط لعلوم وفنون الرتبية الرياضية،  املالكمة،

 مرص. اسيوط،، 45، العدد 1املجلد

أبو شادي. سمري حممد، حنان. رشف الدين، إرساء. بكري 

تأثري برنامج  (:2017) حممد، قراعة. أمحد صالح الدين

تغريات البيوكيميائية ريايض( عىل بعض امل -)غذائي

، جملة أسيوط لعلوم وفنون لدى السيدات البدينات

اسيوط، جامعة  ،45، العدد 1املجلد الرياضية،الرتبية 

 .مرص

أخطبوط اسمه السمنة، مكتبة  (.2002) احلسيني. أيمن

 ، الرياض، السعودية.القرآن للنرش والتوزيع

يني، الرياضة لغري الرياض ( :2008الربيض. كامل مجيل )

ن،  اجلامعة األردنية، املكتبة الوطنية للطباعة والنرش، عاما

 األردن.

 ،(البدانة )الداء والدواء (.2009) عثامن،حممد بن  .الركبان

 اململكة العربية السعودية. فهد الوطنية،مكتبة امللك 

تدريبات االيروبيك عىل  أثر (.م2018) السياغي. ايناس أمحد

مرتية لدى بعض السيدات القياسات االنثروبوبعض 

 –كلية الرتبية الرياضية  ماجستري،رسالة  البدينات،

 جامعة صنعاء، اليمن

البدانة  (.2012) العرجان. جعفر فارس عبد الرحيم

واملامرسة الرياضية من أجل الصحة والتدخني 

واألمراض املرتبطة بقلة احلركة والعادات الغذائية لدى 

. جامعة البلقاء ألردنمعلمي الرتبية الرياضية يف ا

 التطبيقية، السلط، األردن

أثر برنامج للتدريب اهلوائي عىل (. 2008) العرجان، جعفر

عوامل اخلطورة لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية 

لدى عينة من الرجال األردنيني املصابني بالبدانة 

، مركز البحرين املفرطة، املجلة العربية للغذاء والتغذية

 .55-31(، 20والبحوث، العدد ) للدراسات

 

تأثري مترينات  :( 2008) عبد اهللشيالن صديق . املختار

املصاحبة لربنامج غذائي يف بعض القياسات  األيروبيك

جملة  (.45 – 35النساء )االنثروبومرتية لدى فئة 

(، املجلد 2علــوم الرتبية الرياضية ، العدد الثالث )ج

 اخلامس، العراق.    

جتارب معملية يف وظائف  (:1992) هزاع بن حممد اهلزاع.

؛ جامعة امللك سعود؛ 1ط أعضاء اجلهد البدين؛

 السعودية.  الرياض،
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 مستوى النشاط البدين للمراهقنيتأثري النمط احليايت والعادات الغذائية عىل 

     

 د. عيل بن حممد عيل جباري  

 ،أستاذ فسيولوجيا اجلهد البدين بجامعة امللك سعود

 السعوديةالرياض، اململكة العربية 

 

     

 ياسني عبد اهللحييى بن نارص  أ.

 معلم تربية بدنية بإدارة تعليم صبيا

 

 (م2/9/2018للنرش يف  ؛ وقبلم20/6/2018يف )قدم للنرش 
 

 

 .النشاط البدين -العادات الغذائية -النمط احليايت: الكلامت املفتاحية

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل تأثري النمط املعييش والعادات الغذائية عىل مستوى النشاط البدين  البحث: ملخص

احلكومية باملرحلة املتوسطة والثانوية بمحافظة صبيا للمراهقني. وذلك عىل عينة عشوائية من الطالب املنتظمني يف املدارس 

( سنة. تم مجع البيانات باستخدام استبانة قياس مستوى النشاط البدين والنمط احليايت 18-15طالبا( أعامرهم بني ) 264)

(IPAQ( وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من .)من جمموع أفراد العينة من فئة الوزن غري 48 )%،ن نسبة األفراد وأ الطبيعي

%( ال توجد لدهيم أي مشاكل صحية. وكذلك ارتفاع ملحوظ لنسب ممارسة 8,57%(، و)6,85غري املدخنني بلغت )

%( عىل التوايل، الثلث منهم يامرس انشطة مرتفعة الشده ألكثر من  7،%3,83ة مرتفعة ومعتدلة الشدة )األنشطة البدني

عتدلة الشدة ألكثر من ساعة. إال أن أيام ممارسة األنشطة البدنية املعتدلة إىل %( فقط يامرس انشطة م17.4ساعة، وحوايل )

( أيام وأكثر يف األسبوع ظهرت بمستوى أقل من املأمول. وما يقارب من نصف أفراد عينة الدراسة 5-3املرتفعة الشدة من )

لعينة أظهرت نتائج الدراسة أن حوايل يضل جالسا ألكثر من ساعتني. وبالنسبة لطبيعة العادات الغذائية بني أفراد ا

 والفواكه، ومشتقاته،%( يلتزم بمواعيد تناول الوجبات األساسية يف بعض األحيان. وأن نسبة تناول احلليب 45.5)

واخلرضوات أثناء تناول الوجبات الرئيسة مل يكن ضمن احلد املالئم ألغلب أفراد عينة الدراسة. كام تشري نتائج الدراسة أن 

%( يتناولون ثالث وجبات رئيسية يف اليوم. ونسبة من أشار إىل تناول الوجبات اخلفيفة بني الوجبات الرئيسة من 47.7)

%(، أمهها العصائر يف املقام األول يليها الفواكه واخلرضوات. كام أشارت نتائج الدراسة أن 70مرة إىل مرتني يوميا حوايل )

وأن اجللوس أمام التلفاز من العادات املشجعة  االسبوع،ن الوجبات الرسيعة يف %( من عينة الدراسة يستهلكو95أكثر من )

عىل تناول الطعام والذي يساهم بدوره يف زيادة الوزن. وأن نسبة املتناول من املرشوبات الغازية والشاي والقهوة املحتوية 

هلكون مرشوبات الطاقة. ويف ضوء نتائج %( من أفراد العينة يست66.7%( عىل التوايل، و)93.9%، 96.2عىل الكافيني )

الدراسة نستنتج تزايد مؤرشات اخلطر عىل الصحة العامة بني املراهقني، وخاصة فيام يتعلق بزيادة الوزن وقله ساعات 

ممارسة النشاط البدين، وزيادة اخلمول، وانتشار العادات الغذائية غري الصحية، وزيادة نسب استهالك املرشوبات الغازية 

رشوبات الطاقة. ونويص القائمني عىل صحة وتربية وتعليم هذه الفئة برضورة إجياد حلول عاجلة تساهم يف نرش الوعي وم

الصحي فيام يتعلق بأسلوب احلياة النشطة واختيار الغذاء الصحي، وتكثيف البحوث والدراسات الطولية املتعلقة بصحة 

 .وسالمة مجيع أفراد املجتمع السعودي

 (هـ1440/م2019، جامعة امللك سعود، الرياض )72 -57، ص ص 2ع، 3م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The purpose of the study was to identify the effect of lifestyle and eating habits on the level 
of physical activity of adolescents. Participants consisted of 264 middle and high school students in 
public schools in Sabia province, and they were aged from 15-18 years old. The Questionnaire 
(IPAQ) was utilized as the assessment tool to measure the level of physical activity and lifestyle of 
students. 

The results of the study showed that above (48%) of the participants were overweighed and the 
rate of none smokers was (85.6%), and (57.8) of the participants did not have any health problems.  
As well as significantly higher rate of physical activity was ranged from high to moderate intensity 
(3.83%, 75%) respectively. One-third of the participants engaged in high-intensity activities for more 
than an hour, and only about 17.4% did moderate-intensity activities for more than an hour. However, 
the days of moderate to high-intensity physical activity (3-5 days) or more per week were less than 
expected, and nearly half of the participants stay sitting for more than two hours. As for the nature of 
eating habits among the participants, the results showed that about (45.5%) committed to the times of 
eating basic meals in some cases. The rate of intake of milk and dairy products, fruits and vegetables 
during the main meals were not within the appropriate range for most of the sample of the study. The 
results also showed that (47.7%) regularly eat three meals per day. The percentage of those who 
referred to eating snacks between the main meals from once to twice daily were (70%), juices 
followed by fruits and vegetables were the most favorite snacks. The results of the study indicated 
that more than (95%) of the participants consumed fast food weekly, and participants indicated that 
sitting for watching TV habits encouraged the habits of eating, which contributes to weight gain.  The 
intake of soft drinks, tea and coffee were (96.2, 93.9%) respectively, while (66.7%) of the participants 
consumed energy drinks. In the light of the results of the study, we conclude that the increasing 
indicators of public health risk among adolescents are high in relation to weight gain and decreased 
hours of physical activity participation, sedentary, prevalence of unhealthy eating habits, and 
increased consumption rates of soft drinks and energy drinks.  

 The recommendations for practitioners who deal with this category in education settings are to 
find urgent solutions that contribute to health awareness regarding the active lifestyle, the choice of 
healthy food, and Intensifying research, more longitudinal studies related to the health and safety of 
all members of Saudi society.   
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  مقدمة البحث

 يف السعودي املجتمع هبا يمر التي املتسارعة التغريات

 يف والتقني االقتصادي املستوى ارتفاع نتيجة االخرية السنوات

 احلياة، نمط يف تغري من صاحبها وما احلياة جوانب مجيع

 األطعمة استهالك يف املتمثلة الغذائية العادات إىل باإلضافة

 وعدم الرسيعة، كالوجبات والكولسرتول بالدهون املشبعة

مكاهنا  حلت والتي الطازجة، واخلرضوات الفواكه تناول

 املختلفة بأشكاهلا املصنعة واحللويات الغازية املرشوبات

، احلسنات ; 2007، الزهراين ; 2012، وآخرون هلزاعا)

 الصحية والغذائية املشاكل من العديد بروز إىل أدت (.2009

 للمخاطر عرضة الناس من الكثري وأصبح املجتمع، أفراد بني

 كأمراض العرص أمراض من بالعديد واإلصابة الصحية

 ،Diabetes والسكري، Obesity والسمنة، Cancers الرسطان

 الوعائية القلبية واألمراض، Osteoporosis العظام وهشاشة

Cardiovascular Disease ،الظهر أسفل وآالم low Back Pain ،

 الكبري ارتباطها نتيجة وذلك، Arthritis املفاصل والتهاب

 التقنية تقدمة ما عىل االعتامد خالل من اخلمول بظاهرة

 (. 2004 احلريب،)احلياتية  أمورهم معظم يف والتكنولوجيا

 اإلنسان، حياة يف احلرجة املراحل من املراهقة مرحلة وتعترب

 التي اجلديدة املعلومات من كبري كم إىل املراهقني يتعرض حيث

 والعادات واألنامط بالسلوكيات يتعلق فيام أفكارهم تقتحم

 تعكس وبالتايل تشكيلها، يف كبري بشكل تساهم والتي الغذائية،

 اهلزاع) املستقبيل حياهتم نمط كبري حد إىل العادات تلك

 الدراسات وتشري(. 2011، وآخرون بدوي ;2012، وآخرون

 من% 93.8) املراهقني معظم أن اجلانب هذا يف أجريت التي

 أمام يوميا ساعتان من أكثر أمىض( البنات من% 87.2و البنني

 شاشة مشاهدة وقت وأن. والكمبيوتر التلفاز شاشات

 مع مقارنة ساعات يف اليوم 4 من أكثر الكمبيوتر أو التلفزيون

 البدين، النشاط قلة مع ارتبط ساعتان يف اليوم من أقل

 استهالك مع أرتبط كام اخلرضوات، من املتناول وانخفاض

 املرشوبات واستهالك الفتيات، عند احللويات من كبرية كميات

 نتائج تشري كام(. Diego et al, 2015) اجلنسني كال يف الغازية

 اإلفطار مع وجبة استهالك بني ارتباط وجود إىل أخرى دراسة

 واألوعية القلب وصحة اجلسم، يف الدهون حمتوى انخفاض

 من هبا املويص الكمية نصف يأكلون املراهقني أن كام الدموية،

 من هبا املويص الكمية ثلثي من وأقل واخلرضوات، الفواكه

 ومنتجاهتا اللحوم استهالك وأن األلبان، ومنتجات احلليب

 كام. هبا املويص الكميات من أكرب بشكل ظهر واحللويات

 أمضوه الذي الوقت متوسط أن الدراسة نتائج أشارت

 ساعات يف اليوم 9 بلغ اخلاملة احلياة أنشطة قضاء يف املراهقون

(Moreno et al, 2014.)  

 عىل دراسة( Abdulrahman et al, 2016) أجرى كام     

-14) بني أعامرهم ترتاوح والذين السودانيني، املراهقني

 خطورة عوامل أن الدراسة نتائج واظهرت(. عاما18

 الغري الغذائية بالعادات الصلة ذات املزمنة باألمراض اإلصابة

 بني االرتفاع يف بدأت اخلاملة احلياة وسلوكيات صحية

 نتائجها أشارت كام. بالسودان احلرضية املناطق يف املراهقني

 أنامط وأن%(. 10.7) بلغت السمنة مشاكل نسبة أن إىل ايضا

 العينة، أفراد بني السائدة هي احلركة بقلة املتسم احلياة سلوك

%(. 6.8) متدين املراهقني بني البدين النشاط ممارسة نسبة وأن

 دولة يف( Haroun et al, 2016) أجراها مسحية دراسة ويف

 بأن نتائجها أشارت املراهقني، من عينة عىل العربية اإلمارات

-12) بني أعامرهم ترتاوح الذين الطالب من%( 40)

%( 16) أن كام. السمنة أو الوزن زيادة من يعانون( عاما15

 ال%( 18) وأن اإلفطار، وجبة يتناول ال العينة أفراد من

 من%( 60)وأن  الفواكه، يأكلون ال%( 15)و احلليب، يرشب

 يوميا. ساعتان من أكثر التلفاز يشاهدون العينة أفراد

 السعودي املجتمع عىل أجريت التي الدراسات وتشري     

 كاف   بشكل للصحة املعزز البدين النشاط ممارسة عدم نسبة أن

 بني املراهقني يف بلغت قد البدين اخلمول نسبة وأن مرتفعة،

 سنة( 23-18) من الشباب ويف %(،57.6) سنة( 12-15)

 أخرى دراسة نتائج تشري بينام(. 2012، احلريب) تقريبا  %( 70)

(Al-Hazzaa et al, 2013, a )عالية البدين اخلمول مستويات أن 

 هلذه البدين النشاط ممارسة وان الثانوية، املرحلة طالب بني
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 دراسة نتائج تشري كام. املطلوب من أقل بمعدل ظهر الفئة

 من( 20-12) بني ما أعامرهم عينة عىل أجريت مسحية

 أن الرياض، مدينة يف والثانوية املتوسطة املرحلة طالب

 املستوى دون املدارس طالب لدى املنتظم احلركي النشاط

 بينهم البدانة نسبة ارتفاع إىل أدى مما أعامرهم تقدم مع خاصة

، الركبان)يف دراسة أخرى  يشري كام(. 2005 الركبان،)

 سعوديني(، وغري سعوديني) املراهقني من عينة عىل( 2004

 العناية من املزيد إىل حيتاج املراهقني لدى الغذائي السلوك أن

 املزمنة األمراض بني طردية عالقة هناك وان واالهتامم،

 وتناول الغازية املرشوبات كتناول الصحية غري والسلوكيات

 الرسيعة. الوجبات

( Al-Hazzaa et al, 2013, b) نوعها من أخرى دراسة ويف 

 حيث من الثقافات بني واالختالف الشبة أوجه عىل ركزت

والربيطانيني،  السعوديني املراهقني بني الصحية السلوكيات

 من املرصوفة الطاقة مقدار إمجايل أن إىل نتائجها وأشارت

 مقدار إمجايل من أعىل الربيطانيني املراهقني عند البدين النشاط

 نتائج تشري كام السعوديني، املراهقني عند املرصوفة الطاقة

 بني انتشار األعىل البدين اخلمول ظاهرة أن إىل الدراسة

 الربيطانيني املراهقني مع مقارنة%( 64) السعوديني املراهقني

 مل والربيطانيني السعوديني املراهقني غالبية وأن ،%(25.5)

 اإلفطار، من اليومية باالحتياجات اهتامم أي لدهيم يكن

 . واحلليب واخلضار والفواكه

   البحثمشكلة 

 العاملية الصحة منظمة من الصادرة التوصيات أكدت لقد

 أمهية عىل البدين والنشاط للغذاء الدولية اسرتاتيجيتها يف

 الغذائية والعادات واخلمول البدين النشاط ملستويات الرصد

 هذه وأن (،WHO, 2004) دوري بشكل ومتابعتها للمجتمع

 املراهقني فئة الدوري الرصد يستهدف عندما تزداد األمهية

 املجتمع ويف(. ;WHO, 2004 CDC, 1997) منهم والشباب

 الغذائية والعادات البدين النشاط مستوى أن نلحظ السعودي

 وباألخص املأمول املستوى يف ليست احلياتية والسلوكيات

 حديثة بيانات إىل حاجتنا اىل باإلضافة املراهقني، فئة لدى

 الغذائية والعادات واخلمول البدين النشاط حيث من وكافية

 الفئة هذه بحوث يف اخلوض أمهية يعزز منهم كبرية لرشحية

 أفراد نويل أن جيب لذلك (.2012، وآخرون اهلزاع) العمرية

 والعمل سليام، نموا هلم نضمن حتى كبرية أمهية املرحلة هذه

 املجتمع توعية خالله من يتسنى معريف أساس بناء عىل

 األمراض من للوقاية واحلركية الغذائية السلوكيات وتعديل

 والعادات البدين النشاط مستوى عىل والتعرف. السارية غري

 يف الدراسة هذه تسهم أن ويؤمل بينهم، الشائعة الغذائية

 البدين النشاط مستوى عن واضحا   مؤرشا املسؤولني إعطاء

 الربامج وضع يف يساعد مما املراهقني، بني الغذائية والعادات

 الغذائية عاداهتم وحتسني البدين نشاطهم مستوى لرفع اخلاصة

 املجتمع. بصحة والرقي

 

   البحث هدف

إىل التعرف عىل تأثري النمط املعييش  البحثدف هي    

 للمراهقني.والعادات الغذائية عىل مستوى النشاط البدين 

 الدراسة.تساؤالت  

 اجلسم،ما هي نسبة انتشار تصنيفات مؤرش كتلة  -1

وطبيعة املشكالت الصحية التي يعاين منها أفراد  والتدخني،

 العينة.

الصحة  أجل من البدين النشاط ممارسة واقع هو ما -2

 املامرسة،وعدد ساعات  املامرس، وتكرار النشاط البدين )نوع

 .) البدينوساعات اخلمول 

الغذائية ومستوى الوعي  ماهي طبيعة العادات -3

 العينة.الغذائي بني أفراد 

 

   البحث إجراءات

   البحثمنـهج 

ملالئمته  املسحي املنهج الوصفياستخدم الباحثان    

  .وأهدافه البحث ة هذالطبيع

 

   البحث وعينة جمتمع

املنتظمني يف املدارس  طالبعىل ال البحثجمتمع  ملتشأ

السعوديني بمحافظة  الثانويةو املتوسطة املرحلةاحلكومية ب
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( سنة، 18-15صبيا )بنني( الذين ترتاوح أعامرهم بني )

 الدراسةعينة اختيار  تم ( طالبا. وقد1687والبالغ عددهم )

بني املدارس التابعة ملجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية من 

( 3تم اختيارهم من ) طالبا(، 264احلايل والبالغ عددهم )

( مدارس من املرحلة 3لة املتوسطة، و )مدارس من املرح

بعد ذلك تم  الدراسة،الثانوية، بالطريقة العشوائية من جمتمع 

 متوسط،اختيار فصل واحد من كل صف درايس )الثالث 

واألول والثاين والثالث ثانوي( بطريقة عشوائية ايضا من كل 

( 12ليبلغ بذلك إمجايل عدد الفصول املختارة )، مدرسة

 فصال.

 

  .وعدد ونسبة عينة الدراسة مجتمع الدراسةباإلحصائية اخلاصة  .(1)جدول 

 جمتمع الدراسة

الصف 

 الدرايس

عدد طالب 

 املجتمع 

عدد مدارس 

 املجتمع

عدد فصول 

 املجتمع

 15 7 418 الثالث متوسط

 450 األول ثانوي

5 

16 

 15 426 الثاين ثانوي

 14 393 الثالث ثانوي

 60 12 1687 املجموع

 عينة الدراسة

الصف 

 الدرايس
 النسبة % العدد 

 4.36 96 الثالث متوسط

 28 74 األول ثانوي

 2.21 56 الثاين ثانوي

 4.14 38 الثالث ثانوي

 100 264 املجموع

    

  ألفراد العينة  املواصفات اجلسمية

 البيانات:وسائل مجع     

بتصميم  انم الباحثاق البحثلتحقيق هدف  أداة الدراسة:

 استبـانة تشمل حمورين رئيسيني: 

: يتعلق بقياس مستوى النشاط البدين من املحور األول

الدولية اخلاصة بقياس مستوى النشاط  االستبانةخالل تطبيق 

  (.IPAQالبدين )

 

 لمواصـفات اجلسـميةاملتوسـاات واالنحرافـات املعياريـة ل . (2)جدول 

 .(264ألفراد العينة )ن=

 املتوسط الصفة
االنحراف 

 املعياري

 990,0 46,16 ()سنة العمر

 87,9 57,162 ()سم الطول

 55,14 5,61 ()كجم الوزن

اجلسم مؤرش كتلة 

 (2كجم/م)
23.22 4.94 

 

: تضمن إعداد جمموعة من األسئلة تساعد يف املحور الثاين

 املراهقني،التعرف عىل العادات الغذائية والوعي الغذائي لدى 

واالستجابات اخلاصة لكل سؤال بعد مراجعة العديد من 

بعد ذلك قام  الشأن،الدراسات واالستبانات املتعلقة هبذا 

الباحثان بالتحقق من صدق االستبانة للمحور الثاين وثباهتا 

 التايل:عىل النحو 

بعدة طرق  املحورس صدق هذا اقي تماألداة:  صدق :أوالا 

 أمهها:

   صدق املحتوى -1

للتأكد من صدق املحتوى للمحور الثاين من أداة       

 هام عرضث االستبانة،صياغة فقرات قام الباحثان ب البحث،

عىل جمموعة من السادة املحكمني من أعضاء هيئـة التدريس 

، وعلوم التغذية البدين،علوم الرياضة والنشاط صني يف تاملخ

واحلكـم عىل مدى صدق  آرائهم،لتحكيم هذا املحور ومعرفة 

. وبعد ومدى فعالية ما وضعت لقياسه العبارات،مضمون 

 واقرتاحاهتم،ودراسة مالحظات املحكمني  االستبانات،مجع 

تعديل بعض العبارات وحذف البعض اآلخر يف  والعمل عىل

حصلت عىل  يالت املفرداتتم اإلبقاء عىل م، توجيهاهت ضوء
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ذا املحور بصيغته النهائية ليستقر ه %(،75فوق ) نسبة اتفاق

 الظاهري،سؤاال(. وبذلك تم التحقق من الصدق  32عىل )

 األداة.وصدق املحتوى للمحور الثاين من 

 :الصدق الذايت -2

اس الصدق الذايت بحساب اجلذر الرتبيعي ملعامل يقتم 

باالعتامد عىل معامالت ثبات املقياس وأبعاده التي  .ثباتال

وذلك كام هو موضح  بطريقة ألفا كرونباخ استخرجت

  .(3)دول باجل

         

 .بحساب اجلذر الرتبيعي الصدق الذايت نتائج (.3)جدول 

 معامل الثبات         املحور الثاين         
معامل الصدق      

 الذايت

العادات الغذائية 

 الوعي الغذائيو
0,885 0,94 

 

قام الباحثان بحساب معامل الثبات  ثبات األداة: :ثانياا 

 أمهها:بعدة طرق من  البحثألداة 

  طريقة إعادة تابيق االختبار -1

طالبا(  30) مؤلفة من عشوائيةُطبق االختبار عىل عينة 

خارج عينة الدراسة األصلية من طالب املرحلة املتوسطة 

 سنة،( 18 -15والثانوية بمدارس حمافظة صبيا العمر من )

إعادة ب قام الباحثانوبعد ميض أسبوع من التطبيق األول 

ومن ثم تم حساب معامل  العينة،نفس تطبيق االختبار عىل 

)بريسون( بني درجات الطالب يف التطبيقني األول  االرتباط

بلغ معامل وقد  البيانات،كد من طبيعية أبعد الت والثاين

 (.971,0) االرتباط

   كرونباخلفا أمعامل الثبات  -2

=  لثبات املقياسكروبنباخ معامل ألفا بلغت قيمة  

885,0. 

  

    البحثإجراءات 

أخذ املوافقة من مدراء املدارس وأولياء أمور الطالب  بعد

قام الباحثان بجمع  ،األداةوالطالب عينة الدراسة عىل تطبيق 

البيانات باالستعانة بمعلمي الرتبية البدنية بكل مدرسة )عينة 

 املطلوبة،الدراسة( وذلك بعد تدريبهم عىل أخذ القياسات 

وطريقة تعبئة االستبانة. وقد تم رشح اهلدف من الدراسة، قبل 

توزيع االستبانة عليهم مع التنبيه عىل أن تتضمن إجاباهتم 

 واملساعدين.وذلك بحضور الباحثان  يعيشونه،واقعهم الذي 

االستبانة ومجعها بعد الفراغ من تعبئة  اجلسمية:القياسات 

 :التاليةتم أخذ القياسات اجلسمية 

 :قياس الطول باستخدام مقياس تم  طول اجلسم

 (.سم 0.5ألقرب ) الطول من نوع )سيكا(

 :باستخدام ميزان  كتلة اجلسمقياس  تم كتلة اجلسم

 (.جرام100طبي معاير من نوع )سيكا( ألقرب)

  مؤرش كتلة اجلسمBMI:  تم حساب مؤرش كتلة

 التالية:اجلسم باستخدام املعادلة 

 

 الاول )م( مؤرش كتلة اجلسم = الكتلة )كجم(  

 
بعد ذلك تم تصنيف أفراد العينة من حيث مؤرش كتلة        

اجلسم بناء عىل معايري البدانة وزيادة الوزن اخلاصة باألطفال 

 نقص: فئات اربعة ( سنة اىل18واملراهقني لألعامر دون )

 وزن ،(Normal Weight) طبيعي وزن ،(Underweight) الوزن

 املجموعة لتصنيف طبقا( Obese) وسمنة ،Overweight) زائد

 Cole et) سنة (18) دون سن هم ملن السمنة لدراسة الدولية

al.,2000.) 

 

  األساليب اإلحصائية 

 برنامج قام الباحثان بإدخال البيانات وترميزها باستخدام

(SPSS Statistics 17.0احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية ) 

Statistical Package For Social Sciences، تها معاجل ومن ثم

 التالية:يف ضوء األساليب اإلحصائية 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتحديد  -1

 الدراسة.اإلحصائيات الوصفية لعينة 

حلساب  Cornbrash's Alpha معامل ألفا كرونباخ -2

اخلاص  من االستبانة الثاينملحور اثبات الصدق الذايت، و

 الغذائي.بالعادات الغذائية والوعي 
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 Pearson Correlationبريسون معامل االرتباط  -3

Coefficient  حلساب صدق االستبانة الداخيل بني الدرجة

املفردة والدرجة الكلية للمحور، ولقياس ثبات االستبانة بعد 

 الثاين.التطبيق 

لتحديد الفروق بني التكرارات  اختبار كا تربيع -4

 الدراسة.لعينة 

 

 عرض ومناقشة نتائج 

 النتائج.عرض أوال: 

 .النسب املئوية ومستوى الداللة حلالة التدخني وتصنيف مؤرش الكتلة وأهم املشاكل الصحية . (4)جدول 

  %(100)264=العينة نتصنيف مؤرش كتلة اجلسم ألفراد 
 مستوى الداللة 2قيمة كا

 % العدد الصفة

 13,3 35 أقل من الطبيعي

105,91 0,000 
 52,3 138 طبيعي

 17,8 47 زيادة يف الوزن

 16,7 44 سمنة

 (%100)264=مدخن نهل أنت 
 مستوى الداللة 2قيمة كا

 % العدد الصفة

 4,14 38 نعم
88,133 000,0 

 6,85 226 ال

  %(100)264ن= أهم املشاكل الصحية املنترشة بني أفراد العينة
 مستوى الداللة 2قيمة كا

 % العدد الصفة

 1,5 4 أمراض اجلهاز التنفيس

668,36 0,000 

 7,6 20 الربو وحساسية الصدر

 3 8 أنيميا

 7,6 20 سمنة

 4,5 12 أالم الظهر

 75,8 200 ال أعاين يشء

 

( النسب املئوية لتصنيفات مؤرش كتلة 4)دول يبني اجل

وأهم املشاكل الصحية املنترشة بني  التدخني،وحالة  اجلسم،

أفراد العينة. باإلضافة ألهم الفروق اإلحصائية لتلك 

%( من جمموع أفراد 52املتغريات. حيث يتضح أن أكثر من )

العينة يصنف من فئة الوزن الطبيعي حسب مؤرش كتلة 

مع وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحلهم. كام  اجلسم،

ن نسبة األفراد )غري املدخنني( بلغت أشارت نتائج الدراسة بأ

مع وجود فروق ذات داللة إحصائية مقارنة  %(،6,85)

باألفراد املدخنني. كام يتبني من اجلدول ظهور العديد من 

إىل  متفاوتة،املشاكل الصحية املنترشة بني أفراد العينة وبنسب 

أن نسبة األفراد الذين ال يعانون من أي مشكالت صحية 

%( مع وجود فروق ذات داللة 8,57بة بلغت )األعىل بنس

 لصاحلهم.إحصائية 
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 .(%100)264وزمن اخلمول البدين ن= البدنية ألنشاةاأيام وزمن ممارسة و املرتفعة واملعتدلة الشدة امرسة األنشاةمل املئوية مستوى الداللة نسبةال .(5جدول )

 البدنيةاألنشاة 
 غري ممارس ممارس

 مستوى الداللة 2قيمة كا
 % العدد % العدد

 000,0 33,117 7,16 44 3,83 220 األنشطة البدنية املرتفعة الشدة

 0,000 66 25 66 75 198 األنشطة البدنية املعتدلة الشدة

 أيام املامرسة
 أكثر من مخسة أيام ممارسة مخسة أيام - ثالثمن ممارسة  ممارسة أقل من ثالثة أيام

 مستوى الداللة 2قيمة كا
 % العدد % العدد % العدد

 0,000 38,273 17,4 46 48,5 128 34,1 90 أنشطة مرتفعة الشدة

 0,000 167,55 3,8 10 28 74 68,2 180 أنشطة معتدلة الشدة

 0,000 50,55 37,9 100 48,5 128 13,6 36 ممارسة امليش

 زمن املامرسة
 أكثر من ساعة ساعة - نصف ساعة نصف ساعةأقل من 

 مستوى الداللة 2قيمة كا
 % العدد % العدد % العدد

 0,013 8,66 33 87 40,9 108 26,1 69 أنشطة مرتفعة الشدة

 0,000 30,64 17,4 46 43,2 114 39,4 104 أنشطة معتدلة الشدة

 0,01 13,1 24,2 64 42,4 112 33,3 88 ممارسة امليش

 مستوى الداللة 2قيمة كا % العدد س /الزمن اجللوس 

 50,8 134 ساعتان وأقل

 21,6 57 أربع-أكثر من ساعتان 0,000 37,52

 27,7 73 أكثر من أربع ساعات

             

املئوية ومستوى  نسبة( ال5كام يبني اجلدول يف رقم )

 وأيام، الشدة،املرتفعة واملعتدلة البدنية  امرسة األنشطةمل الداللة

واخلمول البدين. حيث أشارت  البدنية، ألنشطةاوزمن ممارسة 

نتائج الدراسة أن أغلب أفراد عينة الدراسة تقوم بمامسة 

حيث بلغت نسبة املامرسني لألنشطة  خمتلفة،أنشطة بدنية 

كام بلغت نسبة األفراد  %(،3,83البدنية املرتفعة الشدة )

%(، مع وجود 75املامرسني لألنشطة البدنية املعتدلة الشدة )

فروق ذات داللة إحصائية ملامريس األنشطة البدنية مقارنة بغري 

املامرسني. كام أشارت نتائج الدراسة أن نسب ممارسة األنشطة 

مخسة أيام( يف  -البدنية مرتفعة الشدة وممارسة امليش من )ثالثة 

مع وجود فروق  %(،5,48األسبوع متساوية حيث بلغت )

ذات داللة إحصائية. كام أشارت نتائج الدراسة إىل أن ممارسة 

األنشطة البدنية املعتدلة الشدة )أقل من ثالثة أيام( يف األسبوع 

مع وجود فروق ذات داللة إحصائية. كام  %(،2,68بلغت )

ألنشطة البدنية أشارت نتائج الدراسة ايضا إىل أن ممارسة ا

وامليش ملدة  الشدة،واألنشطة البدنية املعتدلة  الشدة،املرتفعة 

ساعة( يف اليوم ظهر بأعىل قيمة حيث  -من )نصف ساعة 

%( عىل التوايل، مع وجود 4,42%(، )2,43) %(،9,40بلغت )

فروق ذات داللة إحصائية. وبالوقوف عىل ساعات اجللوس 

ة اخلمول البدين تشري نتائج التي تعد من أهم املؤرشات لدرج

الدراسة إىل أن زمن اجللوس )ساعتان وأقل( ظهر بأعىل نسبة 

كام أشارت نتائج  %(،8,50بني أفرد العينة حيث بلغت )

باألزمنة الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية مقارنة 

   خرى.األ
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 .املئوية ومستوى الداللة لنوع الغذاء املتناول وأهم العادات الغذائية املتبعة أثناء وبعد تناول الوجبات األساسية ( النسب6)جدول 

  
 

النسب املئوية ومستوى الداللة لنوع ( 6)دول اجل ويبني

 أظهرتحيث الغذاء املتناول وأهم العادات الغذائية املتبعة 

تناول الوجبات الرئيسة يف موعدها نسبة  أنالدراسة  نتائج

تزام بتناول لعدم االمن رغم ال%(. وب5,45)احيانا بلغ  املحدد

اال إن اغلبية عينة الوجبات الرئيسية يف موعدها املحدد 

%(. 7,47نسبة )وثالث وجبات يف اليوم  الدراسة يتناول عدد

تناول النشويات ضمن أن إىل كام أشارت نتائج الدراسة 

وأن هناك %(. 8,53)نسبة  الوجبات الرئيسية ظهر بأعىل

فروق ذات داللة إحصائية حول الوجبات الرئيسة من حيث 

اىل  الدراسة نتائجتشري ونوعها. كام  وعددها، تناوهلا،مواعيد 

الوجبات اإلضافية اخلفيفة بني ان نسبة عالية يتناولون 

أن تناول وجبة واحد من الوجبات و الرئيسة،الوجبات 

إىل أن  باإلضافة %(،9,43أعىل )بنسبة اإلضافية اخلفيفة ظهر 

العصائر من أكثر األنواع الغذائية اخلفيفة التي يتم تناوهلا 

فروق ذات داللة إحصائية من حيث  مع وجود%(. 9,37)

تناول الوجبات اإلضافية اخلفيفة. وبالوقوف عىل تناول 

عة أشارت نتائج الدراسة إىل أن أكثر من الوجبات الرسي

مرتان يف  ون هذه الوجبات%( من أفراد العينة يتناول5,22)

فروق ذات داللة إحصائية. وبالنظر إىل  وجودمع  األسبوع،

بعد تناول الوجبات األساسية أثناء وأهم العادات املتبعة 

تشاهد %( من أفراد العينة 6,38أشارت نتائج الدراسة أن )

( 47.7فزيون احيانا أثناء تناول الطعام، بينام تشري نسبة )التل

بأهنا متارس عادة مشاهدة التلفاز بعد تناول الوجبات 

مع وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تلك االساسية، 

كام تشري النسب املئوية ومستوى الداللة  املختلفة.العادات 

بات الطاقة أن مرشو نيعىل الكافي املحتويةرشوبات امل ألنواع

وبلغت نسبة من يتناول مرشوبات  %(،7,66) األكثر استهالكا

يتناول  ونسبة من %(،9,93الكافيني الساخنة املختلفة )

مع وجود %( 2,96املرشوبات الغازية كالبيبيس والكوال )

  املرشوبات.فروق دالة إحصائية يف تناول تلك 
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 ثانيا: مناقشة النتائج 

واالعتامد  امللحوظة واالجتامعية االقتصادية التحوالت

 تغيري يف سامهت املاضية، العقود مدى عىل التكنولوجيا عىل

 باملجتمع البدين النشاط وانخفاض وزيادة اخلمول احلياة نمط

 كام أن عوامل التحرض. (Al-Hazzaa et al, 2011) السعودي

 والسلوكيات الغذائية غري الصحية ال البيئية واملحددات

لذلك  .(Amin et al, 2011) البدين ممارسة النشاطعىل  تشجع

 احلياة والعادات فإننا بحاجة أكثر لفهم ومعرفة تأثري نمط

البدين.  النشاط السعوديني عىل ممارسة املراهقني بني الغذائية

يف الدراسة  اجلسم كتلة مؤرش متوسط نسب وباستعراض

 كتلة مؤرش لتصنيف الطبيعية احلدود احلالية التي تقع ضمن

نجد أن أكثر من نصف عينة الدراسة يف  %(،23.22اجلسم )

 دراسات مع وباملقارنة ،(2م/كجم52.2)املعدل الطبيعي 

 مقارنة األقل أهنا نجد السعودي باملجتمع املراهقني عىل اخرى

 و)اهلزاع، ،(%24.10) (2012 )اهلزاع وآخرون، بدراسة

 (2017و)اهلويشل وجباري،  ،(24.5%)( 2004

( 2016وجباري،  )ياسني دراسة ومتقاربة مع ،(25.87%)

و)جباري (. %23.31)( 2016 ، و)جباري،(22.73%)

بينام تشري نتائج الدراسة احلالية ان  %(.22.10( )2017

%( من أفراد عينة الدراسة يقعون خارج نطاق 47.8حوايل )

الوزن غري الطبيعي )الصحي( وهذه النتائج تدعم نتائج 

لدى االطفال  السمنة ظاهرة رى اشارت اىل تفيشدراسات اخ

وظهور نسبة (. Al-hazzaa et al. 2012)واملراهقني السعوديني 

 (،2017نحافة كبرية يف دراسة اخرى )جباري واجللعود ،

)جباري  دراسة مع األعىل مقارنة الطبيعي الوزن ويعد

واالقل  ،(2015 والبكري، والعرجان ;2017واجللعود، 

 , Rethaiaa, et al ;2017راسة )اهلويشل وجباري،مقارنة بد

 لدهيم من نسبة أن إىل احلالية الدراسة نتائج تشري كام (.2010

مقارنة بنتائج  اقل وهي%( 34.5)وسمنة معا بلغ  زائد وزن

 واهلويشل وجباري، ;2015 والبكري، دراسة )العرجان

 بني االختالف أن ويبدو السعودي، املجتمع ( عىل2017

 البيئة طبيعة إىل يعود احلالية والدراسة السابقة الدراسات نتائج

وتشري بعض  .ألخر مكان من املعيشة ونمط اجلغرافية

 الصلة ذات البيئية واملحددات الدراسات إىل ان التحرض

وبعض العادات الغذائية غري الصحية والبيئة  البدين بالنشاط

 يف نشط حياة ألسلوب رادع بمثابة يكون احلارة واملرتبة قد

 والشباب وخاصة لدى املراهقني السعودية العربية اململكة

(Amin et al, 2011.) 

%( 14.4) بلغ املدخنني نسبة كام تشري نتائج الدراسة أن 

 عند احصائية داللة وجود %( مع85.6وغري املدخنني )

 عينة أفراد من كبرية نسبة ان عىل يدل مما ،(0.01) مستوى

مشاهبة لنتائج  النسبة وهذه التدخني عادة متارس ال الدراسة

 دراسة يف املدخنني نسبة من (، وأقل2017دراسة )اجلباري، 

 من وأكثر (،2015والبكري،  والعرجان ;2004)اهلزاع، 

 ,Mohammed & Amin(، ودراسة )2005 )الركبان، دراسة

 أقل باإلحساء الذكور فيصل امللك جامعة طالب عىل (2010

 يف التدخني نسب مقارنة وعند%(. 16.8) سنة( 20) من

 يف الدراسات بعض يف التدخني نسب مع احلالية الدراسة

 Mochtar) دراسة مع متقاربة النسب ان نجد اخلليجي املجتمع

& Hooper, 2012; Mohammed, et al.2010 )عىل املجتمع 

عىل  %(15.4) القطري واملجتمع ،%(11.3) الكويتي

 ,Adrian et alام تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة )ك. التوايل

التبغ  التي أجرها عىل املراهقني وأشارت نتائجها إىل أن (2005

%( 15.7%( للذكور، )29.7ا  وبنسبة )شيوع األكثرهو املادة 

لإلناث. وكام هو معلوم يعد التدخني من أهم عوامل اخلطر 

ستة ( إىل وفاه Eriksen et al, 2012حيث يشري ) للوفاة،املؤدية 

يتوقع ( نتيجة لتعاطي التبغ، و2011) عامماليني شخص 

. أن يموت سنويا ثامنية ماليني شخص (2030) بحلول عام

وحول طبيعة املشكالت الصحية األكثر انتشار بني أفراد العينة 

%( من أفراد العينة ال يعاين 75أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر )

ما عدا ظهور بعض املشاكل الصحية  صحية،من أي مشاكل 

والربو  السمنة،بني أفراد العينة ولكن بنسب متفاوتة مثل 

 %( لكال منهام . 6,7وحساسية الصدر بنسبة بلغت )

 وتزداد أمهية اإلجابة عىل التساؤل الثاين املتعلق بواقع    

الصحة؟ كون املراهقني  أجل من البدين النشاط ممارسة

 من الطاقة تتزامن مع نمو متسارع يف هذه يمتلكون مقدار كبري
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الذي بدوره دعا املنظامت الصحية إىل وضع  املرحلة،

التوصيات بأمهية احلفاظ عىل صحتهم وحتسينها وذلك من 

خالل ممارسة أنشطة بدنية معتدلة الشدة إىل مرتفعة الشدة ملدة 

 ;WHO, 2013ساعة كاملة وبشكل يومي طيلة أيام األسبوع )

US Department of Health and Human Services, 2008 .)

ولقد أظهرت نتائج الدراسة احلالية ارتفاع ملحوظ لنسبة 

واملعتدلة  الشدة،ممارسة أفراد العينة لألنشطة البدنية املرتفعة 

التوايل. كام أشارت  %( عىل75%،3,83الشدة حيث بلغت )

ارس نتائج الدراسة إىل أن أكثر من نصف أفراد العينة مت

 ساعة،الشدة ملدة ساعة وأكثر من  واملعتدلة املرتفعة األنشطة

والذي بدوره يتوافق مع التوصيات العاملية هلذه املرحلة 

العمرية. ولكن بالنظر يف أيام ممارسة األنشطة البدنية املعتدلة 

اىل املرتفعة الشدة أشارت نتائج الدراسة أن ممارسة أكثر من 

لك األنشطة ظهرت يف مستوى أقل مخسة أيام يف األسبوع لت

%( عىل 8,3%،4,17من املأمول حيث بلغت فيها النسبة )

التوايل، مما يدل عىل أمهية العمل لزيادة ساعات وايام املامرسة 

الصحة. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة  عىل البدنية للحفاظ

(Haroun et al, 2016)  التي أشارت نتائجها أن أكثر من

د العينة ال متارس االنشطة البدنية بشكل %( من أفرا60)

يومي. وفيام يتعلق باخلمول البدين من خالل احتساب 

الساعات التي يقضيها املراهق يف مشاهدة التلفاز وأجهزة 

الكمبيوتر أشارت نتائج الدراسة إىل أن أكثر من نصف أفراد 

العينة خصص لذلك )ساعتان وأقل( وهذا مؤرش جيد عىل أن 

عينة الدراسة نشيطني، اال ان هذه النتيجة ال تتفق  معظم أفراد

التي أشارت نتائجها إىل أن  (Diego et al, 2015)مع دراسة 

معظم أفراد عينة الدراسة تقيض أكثر من أربع ساعات يف 

مشاهدة التلفاز واستخدام أجهزة الكمبيوتر، وكذلك مع 

نتائجها بأن ( والتي أشارت Moreno et al, 2014نتائج دراسة )

متوسط الوقت الذي أمضوه املراهقون يف قضاء أنشطة احلياة 

يوم( . بينام تشري نتائج الدراسة احلالية /ساعة 9اخلاملة بلغ )

إىل أن نسبة من خصص )أكثر من أربع ساعات( يف ممارسة 

والذي يفرس لنا بدوره سبب  %(،7,27النشاط البدين بلغت )

 املختلفة.نشطة البدنية انخفاض نسبة أيام ممارسة األ

اجلدير بالذكر أن نتائج العديد من الدراسات تشري إىل  

ان هناك ارتباط بني زيادة الوزن وانخفاض مستوى النشاط 

البدين مما يسلط الضوء عىل أمهية دور النشاط البدين املعتدل اىل 

املرتفع الشدة يف منع زيادة الوزن أو السمنة لدى املراهقني 

(Croezen et al, 2009; Dupuy et al, 2011 وتشري أدلة .)

أخرى إىل أن عدم كفاية النشاط البدين املرتفع الشدة قد يكون 

عامل خطر الرتفاع مؤرش كتلة اجلسم يف مرحلة املراهقة يف 

 & Patrick et al, 2004; Parikhالواليات املتحدة االمريكية )

Stratton, 2001( سنة 16-10) (، كام ان بيانات املراهقني من

دولة تشري اىل ان النشاط البدين املنخفض وزيادة عدد  34يف 

ساعات مشاهدة التلفزيون هلا ارتباط أعىل بزيادة الوزن مقارنة 

(. وأن هناك داللة Janssen et al, 2005مع الوزن الطبيعي )

احصائية بني عدد ساعات مشاهدة التلفزيون والسمنة لدى 

 (.Pearson et al, 2011; Mark et al, 2008االطفال واملراهقني )

 ,AL-Hazzaa et alوتعزز نتائج الدراسة احلالية نتائج دراسة )

2013b عىل املراهقني السعوديني والربيطانيني والتي وجدت )

انتشار لسلوك اخلمول من خالل عدد الساعات التي يقضيها 

م(. ساعة يف اليو 2املراهقون يف مشاهدة التلفزيون )أكثر من 

ولعل نتائج هذه الدراسات توجه رسالة للمختصني يف جمال 

الصحة والنشاط البدين والرتبويني يف اململكة العربية السعودية 

اىل أمهية نرش الوعي الصحي بمخاطر سلوكيات اخلمول 

   النشط. احلياةبأسلوب  البدين واستبداهلا

ات ولإلجابة عىل التساؤل الثالث اخلاص بطبيعة العاد     

الغذائية ومستوى الوعي الغذائي بني أفراد العينة؟ أظهرت 

نتائج الدراسة أن االلتزام بمواعيد تناول الوجبات األساسية 

 (.%5,45يف بعض األحيان ظهر بأعىل نسبة حيث بلغت )

 والفواكه، ومشتقاته،وبالنسبة لتناول املشاركني للحليب 

ن نتائج الدراسة فإ الرئيسة،واخلرضوات أثناء تناول الوجبات 

 ,Al-Hazzaa et al, 2013, b Diego et alتتفق مع نتائج دراسة )

2015; Haroun et al, 2016;) حيث أشار املشاركون بأن مقدار ،

كام  الدراسة.املتناول منها مل يكن كبريا لدى أغلب أفراد عينة 

أشارت نتائج الدراسة أن تناول ثالث وجبات رئيسية يف اليوم 

وتتفق هذه النتائج مع  %(،7,47ظهر بأعىل نسبة حيث بلغت )
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إال أهنا ختتلف معها  (،Abdulrahman et al, 2016نتائج دراسة )

عند النظر يف الوجبات اخلفيفة التي يتم تناوهلا بني الوجبات 

ج الدراسة أن هذه املامرسة شائعة فلقد أظهرت نتائ الرئيسة،

بني نسبة كبرية من أفراد العينة وبلغت نسبة من أشار إىل تناوهلا 

%(. كام أظهرت نتائج هذه 70من مرة إىل مرتني يوميا أكثر )

الدراسة أن الوجبات اخلفيفة قد تركزت عىل العصائر يف املقام 

 ذلك الفواكه واخلرضوات. ويتضح لنا من ذلك تيلاألول 

والفواكه  اخلرضوات،عدم تقدير عينة الدراسة ألمهية 

واعتبارها عىل أهنا وجبات خفيفة ليست ذات أمهية  الغذائية،

األمر الذي يستوجب عىل مجيع اجلهات املعنية بتلك  غذائية،

الفئة تبني عملية التثقيف الغذائي والصحي وتوضيح املفاهيم 

 هلم.الغذائية األساسية 

من بني املشاركني %( 95ج أن أكثر من )كام أشارت النتائ

 وكانت نسبة من الوجبات الرسيعة يستهلكونيف الدراسة 

قد بلغت وعىل  أسبوعيا ومرتان مره واحد عىل األقل يتناوهلا

عىل  %(. ويعد ذلك مؤرشا واضحا7,22) %(،28التوايل )

 املراهقنيارتفاع معدل انتشار استهالك الوجبات الرسيعة بني 

املجتمعية التي الغذائية  تدخالتال يستوجب، مما نيالسعودي

تنظر يف اجتاهات استهالك الوجبات الرسيعة واستهداف 

الغذائية عند املراهقني. وتتفق هذه النتائج من السلوكيات 

( والتي أشارت نتائجها أن Al Faris et al, 2015نتائج دراسة )

 رسيعة،ال%( من أفراد عينة الدراسة تتناول الوجبات 4,95)

(. كام Alenazi et al, 2015كام تتفق النتائج مع نتائج دراسة )

أشارت نتائج الدراسة بأن أكثر العادات املتبعة أثناء تناول 

من  زاتلفوتعد مشاهدة ال التلفاز،الوجبات وبعدها هو مشاهد 

املامرسات غري الصحية يف تناول  عىل شجعتقد  العادات التي

ن . ويعتقد ايضا ان لوزا زيادةيف  املسامهة الطعام، وبالتايل

عوامل النمط احليايت والعادات الغذائية غري الصحية ترتبط 

بمخاطر صحية سلبية أكثر من العوامل التي تعزى إىل انعدام 

(. وهناك تقارير تشري إىل Tremblay et al,2010)البدين النشاط 

مع العادات  ارتباط زيادة وقت مشاهدة التلفاز لدى املراهقني

الغذائية غري الصحية بام يف ذلك تناول كميات أعىل من 

الوجبات اخلفيفة الغنية بالطاقة واملرشوبات واالطعمة 

 Lowry etالرسيعة وانخفاض استهالك الفاكهة واخلرضوات )

al,2002 باإلضافة اىل ارتباط الوقت الذي يقضيه املراهقني .)

ع زيادة متالزمة ( سنة امام شاشة التلفزيون م12-19)

 Ekelund etالتمثيل الغذائي برصف النظر عن النشاط البدين )

al, 2006 وخالل السنوات العرش املاضية نجد ان الوجبات .)

الرسيعة واخلفيفة الغنية بالسعرات احلرارية العالية اصبحت يف 

متناول اليد للمراهقني والشباب خاصة باململكة العربية 

ساهم يف انتشار اخلمول البدين  السعودية األمر الذي

والعادات الغذائية غري الصحية مرتافقة مع زيادة معدالت 

إن املقارنات أظهرت  (.AL-Hazzaa et al, 2012السمنة )

اختالفات كبرية بني البلدان يف العادات الغذائية حيث اشارت 

املقارنة بني دول الشامل واجلنوب األورويب ان تناول الوجبات 

والرسيعة كانت شائعة بني املراهقني يف دول الشامل  اخلفيفة

(. Samuelson et al, 2000مقارنة مع دول اجلنوب األورويب )

وهذه املعدالت اقل من تلك املوجودة يف الواليات املتحدة 

(Cruz,2000( اال ان بيانات دراسة .)AL-Hazzaa et al, 

2013bتهالك ( تشري اىل عدم وجود فروق بني اجلنسني يف اس

الفاكهة واخلضار بني االطفال الربيطانيني اال ان الذكور 

السعوديني يستهلكون نسبة اعىل من الثامر مقارنة باإلناث. كام 

ان نسبة املراهقني السعوديني املستهلكني للمرشوبات املحالة 

بالسكر أعىل من تلك املوجودة لدى الربيطانيني. ونتائج هذه 

نتائج وبيانات املراهقني السعوديني  الدراسة ال ختتلف كثري عن

من حيث استهالك الوجبات الرسيعة واخلفيفة والعادات 

املصاحبة لتناول الوجبات الغذائية. اجلدير بالذكر ان منظمة 

الصحة العاملية تويص باحلد من استهالك الطاقة من الدهون 

واحلد من تناول السكريات احلرة وزيادة تناول الفواكه 

 Collison et(. حيث تشري دراسة )WHO, 2004)واخلرضوات 

al, 2010 إىل وجود ارتباط إجيايب بني حميط اخلرص وتناول )

املرشوبات املحالة بالسكر بني املراهقني الذكور. ويف دراسة 

منهجية أخرى خلصت نتائجها إىل أن زيادة استهالك الفواكه 

انون واخلرضوات ساهم يف خفض السمنة بني االفراد الذين يع

 ,Ledoux et alمن زيادة الوزن والسمنة املفرطة من البالغني )

( عالقة وثيقة بني AL_Hazzaa et al, 2012( بينام وجد )2011
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انخفاض تناول اخلرضوات وزيادة احتامالت وجود البدانة يف 

كام ارتبطت املامرسة اإلجيابية مع تناول الفواكه  البطن.منطقة 

(. بينام تشري Collison et al, 2010واخلضار يف دراسة أخرى )

بعض الدراسات إىل ارتفاع ملحوظ يف استهالك الوجبات 

الرسيعة وانخفاض وترية تناول وجبة االفطار عند االنتقال 

من مرحلة املراهقة إىل مرحلة البلوغ مع ارتباط هذه 

 ,Niemeier et alالسلوكيات بزيادة الوزن يف الفرتة نفسها )

2006.)     

 املراهقني والشباببني ري انتشار استهالك الكافيني ويث

العديد من املخاوف حيث أشارت الدراسات السابقة بأن 

 من تزيد قد بكميات كبرية تستهلك عندما الكافيني مرشوبات

 لدى األطفال وخصوصا الكافيني، بتسمم خطر اإلصابة

 ,Wolk et al)الكافيني  غري املعتادين عىل استخدام واملراهقني

2012 Reissig et al, 2009;.)  وتؤكد نتائج الدراسة احلالية هذه

املخاوف حيث أن نسبة املتناول من أنواع املرشوبات املختلفة 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج  جدا،املحتوية عىل الكافيني عالية 

( والتي ;Branum et al, 2014;Pomeranz et al, 2013دراسة )

الذين تقل  األفرادمن  (%75ا يقارب من )أشارت بأن هناك م

 بشكل يومي يفتستهلك الكافيني  سنة18أعامرهم عن 

 B. Santangelo et)املتحدة. كام تتفق مع نتائج دراسة  الواليات

al, 2013)  والتي أشارت نتائجها أن استهالك الكافيني بلغ

ومن يستهلك الكافيني بمقادير أعىل من املويص به  %(،3,72)

  (.%7,14بلغ ) (يوم/ملغ 300)يا يوم

أكرب  عادةاملرشوبات الغازية كام أظهرت النتائج أن      

القهوة  تليها وبشكل مبارش، أفراد العينةني بني يمصدر للكاف

توفر مطاعم الوجبات  يرجع ذلك ربام إىلقد والشاي، و

الرسيعة واملقاهي والتي وضعت املرشوبات املحتوية عىل 

نسب عالية من الكافيني كجزء أسايس يف تلك الوجبات 

والتي تداعب فضول هذه الفئة من البالغني والشباب  املقدمة،

كام أشارت نتائج  يف الرتدد عليها وتناول هذه املرشوبات.

( من أفراد العينة تتناول %66الدراسة إىل أن أكثر من )

حتتوي  الطاقة مرشوبات وكام هو معلوم أن الطاقة،مرشوبات 

وبعض املكونات اإلضافية  عالية،بنسب  نييعىل مادة الكاف

األخرى كالتورين واملرتبط بالعديد من األعراض الصحية 

وعدم انتظام رضبات القلب، وضغط والقلق،  الغثيان، مثل

 ,Seifert et al, 2011; Sunday et al 2017الدم. )جباري، 

2014;Beth et al, 2014; Sara et al, 2011;.)  

 ، واجللعود )جباري دراسة اخرى أظهرت جهة ومن 

 (4يستهلكون ) القهوة يرشبون ممن (% 39.5) أن (2017

 مرشوبات يتناول من نسبة وأن األسبوع، يف أكثر أو أكواب

 الكيل املجموع من (% 73.3) عام قد بلغ بشكل الطاقة

 يستهلكون العينة أفراد نصف من أكثر وأن العينة، ألفراد

 واجلدير. (% 58.7) القهوة إىل باإلضافة الطاقة مرشوبات

 الطاقة مرشوبات يستهلكون ممن (% 44.5) أن باملالحظة

 كبرية كمية وهذه األسبوع يف أكثر أو ( علب3) يتناولون

 معروفة الطاقة مرشوبات مكونات وأن خاصة نسبيا  

 وغريها والتورين والسكريات الكافيني من العايل برتكيزها

 وهذه. قليلة بكميات إال اجلسم حيتاجها ال التي املكونات من

 التي املامثلة الدراسات بعض يف رصده تم ملا مقاربة الكميات

 والتي وجدت حائل مدينة يف املراهقني الشباب عىل أجريت

 يتناولون الطاقة مرشوبات يستهلكون ممن (% 44) بأن

 من أكثر (. ويف,Faris 2014) األقل عىل اليوم يف علبتني

 استهالك خماطر بأن أظهرت منهجي استعراض دراسة

 املزاعم بخالف صحية غري انعكاسات هلا الطاقة مرشوبات

 ندرة كشفت الدراسات هذه أن إال منتجوها، هلا يروج التي

 مرشوبات استهالك ألثر الطولية أو التتبعية الدراسات

البدين  النشاط تعزيز ذلك يف بام الطويل املدى عىل الطاقة

(Burrows et al, 2013; Ali et al., 2015).  خالصة نتائج

الدراسة احلالية والدراسات السابقة عىل املجتمع السعودي 

تشري إىل أن تغري نمط احلياة إىل األسلوب غري النشط بام يف 

ذلك زيادة عدد ساعات مشاهدة التلفاز واأللعاب 

اإللكرتونية والعادات الغذائية غري الصحية مثل استهالك 

ت املحالة بالسكر الوجبات الرسيعة واحللويات واملرشوبا

واملرشوبات الغازية ومرشوبات الطاقة، باإلضافة إىل عدم 

تناول وجبة الفطور وندرة استهالك الفواكه واخلرضوات 

    السعودي.تعد عوامل خطر عىل صحة وحياة أفراد املجتمع 
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 والتوصيات.االستنتاجات 

يف ضوء نتائج هذه الدراسة نستنتج تزايد مؤرشات  

حة العامة بني املراهقني السعوديني الذكور، اخلطر عىل الص

وخاصة فيام يتعلق بزيادة الوزن وقله ساعات ممارسة النشاط 

البدين، وزيادة اخلمول بام يف ذلك عدد ساعات اجللوس أمام 

التلفزيون، وانتشار العادات الغذائية غري الصحية، وزيادة 

ويص نسب استهالك املرشوبات الغازية ومرشوبات الطاقة. ون

املسؤولني والقائمني عىل صحة وتربية وتعليم هذه الفئة 

برضورة إجياد حلول عاجلة تساهم يف نرش الوعي الصحي فيام 

يتعلق بأسلوب احلياة النشطة واختيار الغذاء الصحي وخلق 

ثقافات صحية هبدف معاجلة نمط احلياة اخلامل والسلوك غري 

املتعلقة الصحي، وتكثيف البحوث والدراسات الطولية 

   السعودي.بصحة وسالمة مجيع أفراد املجتمع 
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 فقيهي حييى بن حممدد.   

 سعود امللك جامعة - البدين والنشاط الرياضة علوم كلية - املساعد الريايض النفس علم أستاذ

 اململكة العربية السعودية الرياض، 
 

 

 (م7/10/2018للنرش يف  م؛ وقبل14/8/2018يف رش )قدم للن
 

 

 .الريايض التدريب الريايض، املستقبل قلق: الكلامت املفتاحية

 بعض مدريب من عينة لدى الريايض املستقبل قلق أسباب عىل التعرف إىل البحث هدف البحث: ملخص

 املستقبل قلق أسباب يف الفروق دراسة إىل باإلضافة السعودية العربية اململكة يف واجلامعية الفردية األلعاب

 من البحث عينة وتكونت الديموغرافية املتغريات لبعض وفقا   وذلك الدراسة قيد املدربني لدى الريايض

 املنهج الباحث استخدم وقد العشوائية بالطريقة اختيارهم تم( 42.5) أعامرهم متوسط يبلغ مدربا  ( 75)

 حمور أن إىل النتائج أهم أشارت. هذا البحث يف الريايض القلق مقياس تطبيق تم كام البيانات جلمع الوصفي

 حمور ثانيا   وجاء ،(3.87) الريايض املستقبل قلق أسباب من األول السبب ُيشكل الرياضية املنافسة نتائج

 املستقبل لقلق املسببة املحاور أقل املدرب شخصية خصائص حمور كان بينام ،(3.05) الرياضية البيئة

 احصائية داللة ذات فروق وجود إىل البحث نتائج أبرز أشارت كام(. 2.97) الدراسة عينة لدى ريايضال

 ُبعد من كل   يف وذلك املهنة طبيعة ملتغري وفقا   الريايض املستقبل قلق مقياس أبعاد يف الدراسة قيد املدربني بني

 للتدريب، املتفرغني املدربني الحلص( 2.03) املنافسة نتائج وُبعد( 2.07) وشخصيته املدرب خصائص

 .الرياضية البيئة ُبعد يف داللة ذات فروق هناك تكن مل بينام

 وفق املدربني عمل تقييم بأمهية الرياضية الفرق إدارة عىل القائمني الباحث يويص ،البحث نتائج عىل بناء  

 املدربني اهتامم رضورة إىل ضافةباإل املنافسات، بنتائج فقط املرتبط التقييم عن عوضاُ  حمددة فنية ضوابط

 مهنة يف االستمرارية لضامن تلفيها وحماولة معها التعامل أجل من الريايض املستقبل لقلق املسببة بالعوامل

 .الريايض التدريب
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Abstract: This study aims to identify the causes of sport future anxiety in a sample of individual and 
team sport coaches. It examines the individual differences regarding the causes of sport future anxiety 
in light of some demographic variables. Study consisting of (75) coaches average aged (42.5) years 
selected randomly. The researcher applies the descriptive approach in data collection and future 
anxiety scale. Most important findings of this study indicate that the aspect of competition scores is 
considered the first and foremost cause of sport future anxiety (3.87). Meanwhile, sport environment 
has come in the second position (3.05) and characteristics of coach personality have been the least of 
the two (2.97). Findings have showed statistically significant differences in career system (full-time 
or part-time coaching) for team sport coaches. It is recommended to rate coaches according to defined 
technical standards rather than rating based on competition scores. In addition, coaches should be 
concerned about the factors causing sport future anxiety to be able to deal with them, avoid them and 
maintain their coaching career. 
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  مقدمة البحث

يف جمتمعات تتسم بالتغيري ومستقبل حيمل بني طياته 

تسارع كبري وشامل يف كل ما حييط باالنسان من متغريات 

اجتامعية وثقافية وتقنية، وما يصاحبها من التأثري عىل كافة 

املستويات، النفسية واالجتامعية والسلوكية مما قد ينعكس 

من خلل تعدد مصادر  سلبا  عىل حياة األفراد واملجتمعات

 . (م2002شند، )الضغوط النفسية والقلق 

تتعدد مصادر القلق إال أن أبرزها هو توقع هتديد معني 

هيدد مستقبل الفرد بغض النظر عام اذا كان هذا التهديد حمددا  

أو غامضا  وبالتايل ارتباطه باالحداث املستقبلية ملا قد حتمله من 

القلق من املستقبل وبالتايل إحداث تؤدي للشعور باخلوف و

املستقبل وما يتضمنه من غموض وعدم وضوح ملا  فإن

 يستثري الرئييس الذي العامل يعتربهو سيكون عليه الفرد حينها

  (.2004القلق )اجلنايب وصبيح، 

تتفاوت نظرة األفراد إىل املستقبل فهناك من ينظر إليه 

لنظرة اإلجيابية بنظرة تشاؤمية بينام هناك آخرون يغلب عليهم ا

والتفاؤلية للمستقبل، إال أن ذلك يأخذ شكل  متبادال  حسب 

الظروف واملتغريات التي متر عىل االنسان وعليه فإن كان 

اجلانب السلبي هو الغالب عىل الواقع فإن ذلك حتام  سيؤدى 

  .(Zaleski, 1996)إىل شعورالفرد بالقلق بشأن املستقبل 

 أهم أحد يعترب كسمة لقالق أن( 2005) شقري وترى

 النفسية الضغوط استمرار يتضمن حيث املستقبل قلق مصادر

 فإن وبالتايل املختلفة الضاغطة املواقف يف للقلق املصاحبة

 إدراك إىل يميلون القلق سمة بارتفاع يتسمون الذين األفراد

 .هلم مهددة أهنا عىل املواقف

اة الفرد يؤدي قلق املستقبل إىل اختلل التوازن يف حي

وخاصة عندما يصل هذا القلق ملراحل متقدمة ال يستطيع 

الفرد مقاومتها أو التعامل معها وبالتايل يؤثر سلبا  عىل خمتلف 

اجلوانب    النفسية واجلسدية وما يرتتب عليها من تبعات 

صحية ومن ثم عدم القدرة عىل مواجهة متطلبات احلياة 

 .(Rice, 1997)حقة اليومية واألعباء املتتابعة واملتل

 

( إىل أن قلق املستقبل يعنى حالة من 2003وتشري صربي )

التوتر وعدم االطمئنان واخلوف من التغريات الغري املرغوبة ىف 

حيث ُيشكل يف مراحله املتقدمة هتديدا  بأن هناك  املستقبل،

 أشياء غري حقيقية وغري واقعية ربام حتدث للفرد.

 وجود إىل املستقبل قلق أسباب( 2001) وُيرجع دياب

 الواقعية، وإمكاناته الفرد طموحات مستوى بني تفاوت

 Molinويصف  املستقبل. نحو الرؤية قصور باالضافة إىل

( األشخاص الذين يعانون من قلق املستقبل بالتشاؤم 1990)

والشك واالنفعاالت الغري مربرة، باالضافة إىل السلبية وعدم 

 الثقة ىف اآلخرين.

يف  ( أن القلق1998جال الريايض يرى علوي )ويف امل

ينبغي  التي املهمة النفسية هو أحد أهم املتغريات الرياضة

ليكون دافعا   استثامره وحماولة استقراره السعي والعمل عىل

النتائج يف املجال  أفضل حتقيق وحمفزا  إجيابيا  من أجل

( 2012الريايض. ويف نفس اإلطار يشري األخرض ومصطفى )

 ينظر التي اهلامة، االنفعاالت أحد ىل ان القلق الريايض يعتربإ

 املصاحبة الظواهر النفسية أهم من أهنا أساس عىل إليها

للمنتمني للمجال الريايض ذات الطبيعة التنافسية يف 

املستويات العليا للرياضه نظرا  لطبيعة تلك املنافسات التي 

تنامي وتزايد حدوث تتسم باإلثارة واالنفعاالت مما يؤدي اىل 

 القلق لدى الرياضيني. 

( عىل أن الرياضيني يشعرون 2000ويؤكد )راتب، 

بدرجات متفاوتة من القلق املصاحب للمنافسات الرياضية مما 

 والسيطرة التحكم منهم يستطيع البعض يؤثر عىل أدائهم وبينام

 ومن ذلك حتقيق يف خيفق اآلخر البعض القلق فإن درجة عىل

 املنافسات.  أثناء تلك وخاصة األداء سلبيا يتأثر ثم

الرياضية  املنافسات إىل دور( 2007) أشارعبدالعزيز 

النفسية حيث  الضغوط مصادر أهم أحد وأمهيتها باعتبارها

 الشعور تتضمن وقد لقدراته وتقييام   يعتربها الريايض اختبارا  

 عىل السيطرة عدم او الثقة فقدان او الفشل من باخلوف

 ينتج وما املنافسة ىف الفوز بتحقيق املرتبطة املختلفة املالعو

  .ومعنوية مادية مكاسب من عنه
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  مشكلة البحث

( بإن هناك العديد من 1998يرى كل  من عسكر، عباس )

العوامل التي هتدد األمن النفيس للمدرب وأن ذلك يتوقف 

عىل مدى تقديره لذاته كام أن ادراكه لقدراته وحاجاته يؤثر 

شكل كبري عىل مدى إنجازه، وأنه كلام كان هناك توافق بني ب

تلك االمكانيات مع ماهو مطلوب منه أداءه كلام قل حجم 

تلك الضغوط امللقاة عىل عاتقه وبالتايل زيادة دافعيته نحو 

االنجاز يف عمله، وعليه فإن املدرب الذي ينشد النجاح يف اداء 

سبيل التعامل مع  عمله ال بد وأن يمتلك مهارات عديدة يف

الضغوط النفسية التي يواجهها لضامن استمرارية اداءه لعمله 

 بكل إتقان.

ضمن منظومة التدريب الريايض، يعترب املدرب أحد أهم 

العوامل املؤدية اىل حتقيق النجاح واالنجازات وعليه جيب 

العمل عىل هتيئة الظروف امللئمة والبيئة املحفزة لضامن 

ية التدريبية بام حيقق األهداف املوضوعة. إال استمرارية العمل

أنُه يف بعض األحيان يشعر بعض املدربني الرياضيني بعدم 

احلاجة إىل خدماهتم مما يضعهم ذلك حتت تأثري الضغوط 

النفسية التي تؤثر مستقبل  عىل أدائهم وتنعكس سلبا  عىل 

ية صحتهم مما قد يؤدي باملدرب اىل عدم القدرة عىل االستمرار

يف عملية التدريب الريايض وهذا ما دفع الباحث اىل إجراء 

هذه الدراسة للوقوف عىل أبرز األسباب التي تشكل قلق 

املستقبل الريايض لدى مدريب بعض األلعاب الفردية 

 واجلامعية يف اململكة العربية السعودية.

  

 البحث أمهية

 يمر العديد من املدربني الرياضيني بكثري من احلاالت

واملتغريات النفسية كالشعور باالحباط والفشل يف حال عدم 

حتقيق النتائج االجيابية مما يؤثر عىل حالة التوافق النفيس 

ويؤدي اىل الشعور بالقلق وتزداد تلك احلالة عندما يتم 

االستغناء عن خدماته كمدرب أو الجيد فرصة عمل يف جمال 

اته وحتى التدريب الريايض تتناسب مع قدراته وامكاني

مستوى طموحه مما قد يؤثر عىل شخصيته بشكل سلبي قد 

 يف العمل يؤدي يف هناية األمر إىل اعتزاله مهنة التدريب، إن

 االستمرارية أو الدوام بعدم يتصف الريايض التدريب جمال

 يف بآخر أو بشكل يساهم مما متغرية كثرية بعوامل الرتباطه

 املستقبل بقلق يسمى ما نشوء ثم ومن الرضا بعدم الشعور

 بصورة الرياضيني املدربني لدى تتّولد فاملخاوف الريايض

 العيش مصدر فقدان وبالتايل العمل فقدان احتامل من مستمرة

هلم، األمر الذى دعا الباحث لدراسة هذا  املادي والدخل

املوضوع ىف حماولة علمية للوقوف عىل أهم العوامل التى يراها 

حيث تكتسب  لق عىل مستقبلهم الرياىضاملدربني أسبابا للق

 قلق أسباب عىل للتعرف كمحاولة أمهيتها الدراسة هذه

 واجلامعية الفردية األلعاب بعض مدريب لدى الريايض املستقبل

 املتغريات ببعض وعلقتها السعودية العربية اململكة يف

 املستقبل قلق مستويات عىل تأثريها ومدى الديموغرافية

ل إىل توصيات علمية من خلل نتائج البحث الريايض للتوص

قد تؤدي إىل حتسني وتطوير قدرات املدربني العاملني يف املجال 

الريايض للتعامل مع الضغوط النفسية املسببة لقلق املستقبل 

الذي هيدد استمرارهم وبالتايل ضامن عدم انسحاهبم وانقطاعهم 

يتها من كوهنا عن املجال التدريبي، كام تكتسب هذه الدراسة أمه

الدراسة األوىل عىل حد علم الباحث التي تتناول موضوع قلق 

  يف اململكة العربية السعودية. املستقبل الريايض لدى املدربني

 

  البحثأهداف 

 عىل:هتدف هذه الدراسة اىل التعرف 

أسباب قلق املستقبل الريايض لدى مدريب بعض  -1

 السعودية.عربية يف اململكة الواجلامعية  األلعاب الفردية

اب قلق املستقبل الريايض لدى بأسالفروق يف  -2

اململكة العربية  واجلامعية يفالفردية  مدريب بعض األلعاب

          السعودية.

الفروق يف أسباب قلق املستقبل الريايض لدى  -3

 –اخلربة  )سنواتوفقا  لبعض املتغريات الديموغرافية املدربني 

 (. طبيعة املهنة
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  البحث أسئلة

حياول الباحث من خلل هذه الدراسة اإلجابة عىل 

 التساؤالت التالية:

ماهي أسباب قلق املستقبل الريايض لدى بعض  -1

 مدريب األلعاب الفردية واجلامعية يف اململكة العربية السعودية؟

ما هي الفروق يف أسباب قلق املستقبل الريايض  -2

يف اململكة العربية  لدى بعض مدريب األلعاب الفردية   اجلامعية

 السعودية؟

هل توجد فروق دالة احصائيا  لدى املدربني وفقا   -3

طبيعة  –اخلربة  )سنوات املتغريات الديموغرافية لبعض

 املهنة(؟ 

 

  البحثمصطلحات 

   القلق

انفعال مركب من التوتر الداخيل والشعور باخلوف "

د كيشء وتوقع اخلطر وهو خربة انفعالية غري سارة يدركها الفر

 (.1998)علوي،  "ينبعث من داخله

  الريايض قلق املستقبل 

 يعّرف الباحث قلقل املستقبل الريايض إجرائيا  بأنه:

املدرب الريايض بصورة مؤقتة من حيصل عليه )نتيجة ما 

عىل ، من خلل استجابته ملقياس قلق املستقبل الدرجة الكلية

 .(قياسفقرات امل

  املتغريات الديموغرافية

هي متغريات كمية ووصفية لكل مشارك يف هذه الدراسة 

واملتغريات التي سيقوم الباحث هنا بدراسة تأثريها عىل قلق 

 املستقبل مها: سنوات اخلربة ، طبيعة املهنة.

 

  الدراسات السابقة

( هدفت إىل 1996) .Zaleski .et alيف دراسة أجراها 

هم للمستقبل قياس االستجابات النفسية للطلب أثناء ختيل

( طالبا  60عىل عينة مكونة من ) EMGباستخدام جهاز ال 

جامعيا ، أشارت أبرز النتائج إىل أن هناك تأثري قوي وسلبي 

لتخيل صور املستقبل التي سيكون عليها الطلب عينة 

عىل الرسم الكهربائي للعرش سنوات املقبلة الدراسة 

، بينام أشارت للعضلت مما ي،كد بأن هناك قلق من املستقبل

النتائج ايضا  إىل عدم وجود اختلفات دالة بني كل  من القلق 

 .EMGاملستقبىل املرتفع او املنخفض عند استخدام جهاز ال 

( بدراسة هدفت إىل التعرف عىل 2007قامت بخيت )

الضغوط النفسية للطلب املتفوقني دراسيا  والطلب ذوي 

قة ذلك بقلق املستقبل املستوى العادي أو املتوسط ومدى عل

( طالبَا وطالبة، 336واشتملن الدراسة عىل عينة قوامها )

أشارت أبرز نتائج الدراسة إىل وجود علقة ارتباط عكسية 

بني الضغوط النفسية وقلق املستقبل بني الطلب والطالبات 

 املتفوقني دراسا  وأقراهنم ذوي املستوى العادي دراسيا .

سة هبدف معرفة العلقة بني ( درا2000أجرى حممد )

( 300قلق املستقبل وبعض املتغريات لدى عينة مكونة من )

طالب وطالبة للمرحلة الثانوية بإحدى حمافظات محهورية 

مرص، وقد اظهرت أهم النتائج اىل وجود ارتباط سالب بني 

مفهوم  -قلق املستقبل ومتغريات الدراسة )الدافعية لألنجاز

بينام أشارت نتائج الدراسة إىل  مستوى الطموح( -الذات

عدوم وجود فروق ذات داللة بني الذكور واالناث ) الطلب 

 والطالبات ( ىف قلق املستقبل.

( بدراسة للتعرف عىل العلقة بني 2007قام املتويل )

دافعية االنجاز الريايض وقلق املباراة حيث استخدم الباحث 

عب كرة قدم من ( ال30املنهج الوصفي عىل عينة مكونة من )

فئة الناشئني وتوصلت أبرز نتائج الدراسة إىل وجود علقة 

ارتباط ذات داللة احصائية بني دافع االنجاز وقلق املنافسة 

 الرياضية.

 والتي (2008وبدر ) عمرية، ،دعبد املجييف دراسة 

هدفت إىل بناء مقياس قلق توقع املستقبل الريايض للرياضيني 

( العب والعبة من العبي 202)اشتملت عىل  عينة عىل

لعبة من األلعاب الفردية  13املنتخبات املرصية يشكلون 

واجلامعية، توصلت نتائج الدراسة إىل بناء مقياس قلق 

عبارة والتي يمكن من خلهلا  42املستقبل مشتمل  عىل 

التعرف عىل العوامل املسببة لقلق املستقبل الريايض وكان 

 عالية الصدق والثبات.للمقياس معاملت علمية 
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( دراسة بعنوان جودة احلياة 2013أجرى مصطفى )

ملدريب األلعاب الفردية واجلامعية وعلقتها بقلق املستقبل 

وذلك للتعرف عىل العلقة االرتباطية بني جودة احلياة 

بابعادها املختلفة وقلق املستقبل لدى املدربني، تكونت عينة 

األنشطة الفردية  ( مدرب من مدريب100البحث من )

 أبرزواجلامعية بمحافظة القليوبية بجمهورية مرص، أشارت 

النتائج اىل وجود علقة ارتباط سالبة بني جودة احلياة وقلق 

 املستقبل لدى عينة الدراسة. 

Wenglert and Rosen (2000 )استخدم الباحثان 

مصطلح التشاؤم كمرادف لقلق املستقبل وعلقته بالتفاؤل 

ستقبل الشخ ي لألفراد وذلك يف دراسة تم تطبيقها بشأن امل

( من الذكور واالناث يف أعامر سنية 183عىل عينة قوامها )

خمتلفة وأظهرت نتائج الدراسة إىل أن أغلب أفراد العينة كان 

لدهيم تفاؤل كبري بشأن املستقبل بسبب نظرهتم االجيابية وقلة 

لقلق من التشاؤم لدهيم وهو ما يقلل لدهيم اخلوف وا

  املستقبل.

 

 البحثمنهج 

مللئمته  امليداين(املسح ) الوصفياملنهج  استخدام الباحث

 ملوضوع الدراسة.

  اخلطوات املنهجية

 وذات الصلة الدراسات السابقة املرتبطة استعراض -

ثم حتليل هذه الدراسات  ومن بمتغريات الدراسه احلاليه

 واالستفادة منها.

مدربني  ت عىل عينة منتطبيق أدوات مجع البيانا -

األلعاب الفردية واجلامعية العاملني واملسجلني رسميا  يف 

 االحتادات الرياضية يف اململكة العربية السعودية

املعاجلة اإلحصائية للبيانات وعرض النتائج  -

 ومناقشتها.

  الدراسة أدوات

املستقبل  قلق مقياس الدراسة هذه يف الباحث استخدم

 بدر و عمرية، ،دعبد املجيكل  من  الريايض والذي صممه

وذلك بعد تقنني عباراته مللئمة موضوع الدراسة ( 2008)

( عبارة موزعة عىل 42حيث كان جمموع عبارات املقياس )

عبارات(،  9املدرب ) شخصية ( أبعاد رئيسية )خصائص3)

( عبارة(، ويتم 13عبارة، نتائج املنافسة ) 20البيئة الرياضية 

س وفقا  لثلث إستجابات لكل عبارة وحيث أن تصحيح املقيا

العبارات كلها يف إجتاه واحد فتكون درجات اإلستجابات عىل 

 ميزان التقدير الثلثي كاآليت:

درجة،  1درجتان، أبدا  =  2درجات، أحيانا  =  3دائام  =  

( وأقل درجة هى 126وعليه تكون أعىل درجة للمقياس هى )

ة إىل متتع صاحبها بدرجة مرتفعة ( وتشري الدرجة العالي42)

من قلق توقع املستقبل الريايض والعكس صحيح ويمكن مجع 

درجات كل حمور عىل حدة وبالتايل يمكن مقارنة املحاور 

 بعضها بالبعض اآلخر.

 

 لالستبياناملعامالت العلمية 

تضمنت إجراءات التقنني للستبيان عىل عدد من 

 ل يفاإلجراءات البحثية األساسية تتمث

   معامالت صدق االستبيانأوالً: 

  صدق املحتوى

بتحديد حماور االستبيان واقرتاح عبارات كل  الباحثقام 

حمور حيث أعتمد صدق املحتوى عىل التفكري املنطقي 

واألمهية النسبية آلراء اخلرباء عىل حماور االستبيان قيد البحث، 

 .العينة% من إمجايل آراء 80وقد حقق نسبة اتفاق أعىل من 

 صدق االتساق الداخيل:

بإعداد االستبيان يف صورته النهائية وتم  الباحثقام 

 بالتدريب الريايضمن العاملني مدربا  ( 25اختيار عينة من )

الريايض، بغرض حساب االتساق الداخيل، وذلك للتعرف 

 وبني درجةعىل العلقة بني درجة العبارة ودرجة بعدها 

للستبيان، كذلك درجة البعد العبارة والدرجة الكلية 

 (.1كام هو موضح بجدول ) للستبيان.والدرجة الكلية 
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 .معامالت ارتباط العبارات بمحاور االستبيان. (1جدول )

 أرقام العبارات
 االرتباط باملحور األول

 املدرب شخصية خصائص

 أرقام العبارات

 

 االرتباط باملحور الثاين

 البيئة الرياضية

أرقام 

 اتالعبار

 

 االرتباط باملحور الثالث

 نتائج املنافسة

1 0.67 10 0.70 30 0.60 

2 0.66 11 0.71 31 0.66 

3 0.65 12 0.67 32 0.78 

4 0.56 13 0.68 33 0.65 

5 069 14 0.58 34 0.67 

6 0.71 15 0.66 35 0.60 

7 0.74 16 0.84 36 0.66 

8 0.86 17 0.83 37 0.62 

9 0.83 

18 0.75 38 0.67 

19 0.86 39 0.71 

20 0.62 40 0.73 

21 0.63 41 0.69 

22 0.81 

42 0.65 

23 065 

24 0.66 

25 0.64 

26 0.78 

27 0.61 

28 0.55 

29 0.75 

 

أن مجيع قيم معاملت االرتباط  (1) يتضح من جدول

( 0.05ى دالله )دالة إحصائيا عند مستو االستبيانلعبارات 

 االستبيانمجيع عبارات  وأن إليه. مع درجة املحور التي تنتمي 

 إىل ُيشري مماجاءت داله إحصائيا مع الدرجة الكلية للستبيان، 

 صدق متثيل العبارات للمحاور.

 

   ثانيا: ثبات االستبيان

  معامل ثبات األبعاد باستخدام معامل ألفا 

دام معامل ألفا تم حساب معاملت الثبات باستخ

""Alpha Coefficient  حيث تم تطبيق املقياس عىل عينة

( من مدريب األلعاب الفردية واجلامعية 25عشوائية عددها )

إىل  0.704وترواح معامل الفا لثبات مكونات املقياس مابني 

تراوح معامل الصدق للمقياس  ( بينام2)جدول  0.714

ات املقياس بني كل مكون من مكون 0.749إىل  0.721

 وبني نتائج تقدير املدربني ملدى أمهية هذه املكونات.

 

 .25=  نمقياس     كرونباخ ألبعاد معامل ألفا  ةقيم . (2جدول )

 معامل ألفا املكون م

 0.708 خصائص شخصية الريايض 1

 0.704 البيئة الرياضية 2

 0.7148 نتائج املنافسه 3

 . 0.750= قيمة معامل ألفا 
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   الدراسةجمتمع 

يتكون جمتمع الدراسة من مدربني األلعاب الفردية 

طائرة وكرة سلة( العاملني  )كرة)كاراتيه ومصارعة( واجلامعية 

واملسجلني رسميا  يف كشوفات االحتادات الرياضية يف اململكة 

وعددهم  2018 -2017العربية السعودية للموسم الريايض 

الطريقة خدام ( مدرب من خمتلف الدرجات. تم است148)

الدراسة االستطلعية عىل املدربني  يف العمدية وتطبيقها

العاملني باالحتادات الرياضية باململكة العربية السعودية، 

 ( مدربا .25وذلك لتقنني أداة مجع البيانات وعددهم )

  عينة الدراسة

عينة ختيار إ وتطبيقها يف تم استخدام الطريقة العشوائية

( مدربا  من مدريب األلعاب الفردية 75الدراسة وعددها )

األساسية العينة  إمجايل( يوضح 5، 4، 3ول )اجد واجلامعية،

وفق متغريات )عدد سنوات التي تم إختيارها للدراسة، و

 اخلربة، طبيعة املهنة(.

 .أعدد ونسبة املدربني عينة الدراسة. (3جدول )

 املدربني
جمتمع 

 الدراسة

 العينة عدد

 املدربني

 النسبة

 املئوية

 %65.07 41 63  مدريب األلعاب الفردية

 %40.00 34 85  مدريب األلعاب اجلامعية

 %50.67 75 148 املجموع

 

( يوضح اعداد املدربني قيد الدراسة حيث كان 3جدول )

( مدربا  وهو ما يشكل 41عدد مدريب األلعاب الفردية )

ريب % من إمجايل جمتمع الدراسة، بينام بلغ عدد مد65.07

% من إمجايل 40.00( مدربا  يشكلون 34األلعاب اجلامعية )

 جمتمع الدراسة.

 .توزيع عينة الدراسة وفقًا ملتغري عدد سنوات اخلربة. (4)جدول 

 عدد سنوات اخلربه املجموع

 أقل من مخس سنوات سنوات 9 -5 سنوات فأكثر 10 املدربني

 العدد %لنسبةا العدد %النسبة العدد %النسبة العدد النسبة

100% 41 
34.14 % 

 
 مدريب األلعاب الفردية 6 % 14.63 21 % 51.23 14

 مدريب األلعاب اجلامعية 9 % 26.47 12 % 35.29 13 % 38.23 34 100%

 املجموع 15 20% 33 % 44 27 % 36 75 100%

 

( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بناء  عىل 4جدول )

متغري عدد سنوات اخلربة حيث يتضح أن غالبية مدريب 

( سنوات وبنسبة 9-5األلعاب الفردية ترتاوح خربهتم من )

% ، بينام كانت النسبة األكرب للمدربني الذين 51.23مئوية 

سنوات فأكثر( من مدريب األلعاب  10ترتاوح خرباهتم من )

 %. 38.23اجلامعية حيث بلغت نسبتهم 

 

 .توزيع عينة الدراسة وفقًا ملتغري طبيعة املهنة. (5جدول )

 طبيعة املهنة املجموع

 متفرغ للتدريب غري متفرغ للتدريب املدربني

 العدد %النسبة العدد %النسبة العدد النسبة

 مدريب األلعاب الفردية 14 34.14% 27 65.86% 41 100%

 مدريب األلعاب اجلامعية 11 32.35% 23 67.65% 34 100%

 املجموع 25 33.33% 50 66.67% 75 100%
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( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة بناء  عىل 5)جدول 

متغري طبيعة املهنة حيث يتضح أن الغالبية العظمى من مدريب 

( مدرب وبنسبة 27األلعاب الفردية غري متفرغني للتدريب )

بينام كانت النسبة األكرب للمدربني الغري  %،65.86مئوية 

( مدرب 23اجلامعية )متفرغني للتدريب من مدريب األلعاب 

 %. 67.65وبنسبة مئوية بلغت 

 

  املعاجلات اإلحصائية

ملعاجلة نتائج الدراسة استخدم الباحث األساليب 

 األحصائية التالية:

املتوسط احلسايب، االنحراف املعياري، النسب  -

 للعينة.ة، وذلك للتوصيف األحصائي املئوي

   ANOVA      حتليل التباين األحادي -

وذلك حلساب داللة الفروق بني   ( T-Test)اختبار  -

 جمموعتي الدراسة.

 .(Scheffe Test)اختبار شيفيه  -

 
  عرض ومناقشة النتائج 

لإلجابة عىل التساؤل األول من تساؤالت هذه الدراسة 

أسباب قلق املستقبل الريايض لدى  والذي يتعلق بمعرفة ماهية

بعض مدريب األلعاب الفردية واجلامعية يف اململكة العربية 

املتوسط احلسايب واالنحراف ( 6)جدول يوضح  السعودية،

املعياري واألمهية النسبية لعينة الدراسة الكلية يف أبعاد مقياس 

، حصل ٌبعد نتائج املنافسة عىل أعىل قلق املستقبل الريايض

( وبنسبة 3.87وسط حسايب من أبعاد املقياس حيث بلغ )مت

%(، بينام جاء ُبعد البيئة الرياضية ثانيا  بمتوسط 75.61مئوية )

%(، وأخريا  حل ُبعد 61.89( ونسبة مئوية )3.05حسايب )

( ونسبة 2.97خصائص شخصية املدرب ثالثا  بمتوسط )

من عنان %(. تتفق هذه النتائج مع ما ذكره كل  58.20مئوية )

( من أن املنافسات الرياضية 1997(، خليفة )1995)

والنتائج املرتتبة عليها تعتربان من أكثر مصادرالضغوط 

النفسية بسبب االعتامد عليهام يف تقييم قدرات الرياضيني 

وبالتايل تتضمن الشعور باخلوف والفشل وربام فقدان الثقة مما 

ختلفة املرتبطة قد يؤدي اىل عدم السيطرة عىل العوامل امل

بتحقيق الفوز واالنجازات وما ينتج عن ذلك من حتقيق 

 مكاسب مادية ومعنوية. 

 

 

 75ن = املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري واألمهية النسبية لعينة الدراسة الكلية يف أبعاد مقياس قلق املستقبل الريايض   . (6)جدول 

 م الُبعد توسط احلسايبامل االنحراف املعياري األمهية النسبية %

 1 خصائص شخصية املدرب 2.97 0.74 % 58.20

 2 البيئة الرياضية 3.05 0.80 % 61.89

 3 نتائج املنافسة 3.87 0.71 % 75.61

 
 

للجابة عىل التساؤل الثاين من تساؤالت هذه الدراسة، 

(عدم وجود فروق ذات داللة احصائيا  7)دول يتضح من اجل

شخصية املدرب والبيئة الرياضية بني  يف ُبعدي خصائص

مدريب األلعاب الفردية واجلامعية بينام كانت النتائج عكس 

ذلك يف ُبعد نتائج املنافسة الرياضية حيث توجد فروق دالة 

احصائيا  بني مدريب األلعاب الفردية واجلامعية حيث بلغت 

( وجاءت الفروق لصالح مدريب األلعاب 3.74قيمة )ت( )

( 1997وتتفق هذه النتائج مع دراسة )معارك،  .اجلامعية

وجود تأثري كبري من قبل االعلم الريايض  أشارات إىلوالتي 

واجلامهري املتابعة لأللعاب اجلامعية وما يشكلنه من ضغوط 

كبرية عىل االدارات العليا للفرق وبالتايل امكانية االستغناء 

يام  لعمل املدرب عن املدرب بناء عىل نتائج املنافسة وليس تقي

 خلل املوسم الريايض.
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( إىل حاجة املدرب 1998ويشري كل  من باهي و شلبي )

الريايض للشعور بتحقيق االنجاز وأن الفوز يف املنافسات 

الرياضية ليس هو االنجاز الوحيد الذي يكتب يف سجل 

املدرب الريايض بل ا، هناك عوامل عديدة يستطيع املدرب أن 

واالنجاز من خلهلا وقد تكون أحد الطرق حيقق النجاح 

الناجحة يف حال تم استخدامها لتقييم عمل املدرب خلل 

املوسم الريايض ومنها، العمل عىل متاسك الفريق وخلق 

مواقف النجاح، تنمية الطموح لدى اللعبني، رفع مستوى 

الثقة بالنفس لدى اللعب، تأصيل روح االنتامء للفريق 

ذه العوامل تعترب عوامل نجاح متى ما وللمجموعة، كل ه

 استطاع املدرب الريايض حتقيقها. 

 

 .داللة الفروق بني مدريب األلعاب الفردية واجلامعية يف أبعاد مقياس قلق املستقبل الريايض . (7)جدول 

 قيمة ت

 اجلامعية األلعاب مدريب

 34ن = 

 مدريب األلعاب الفردية

 م الُبعد 41ن = 

 املتوسط احلسايب االنحراف املعياري املتوسط احلسايب يارياالنحراف املع

 1 خصائص شخصية املدرب 2.95 1.1 3.01 1.12 0.23

 2 البيئة الرياضية 2.54 1.17 2.30 1.20 0.86

 3 نتائج املنافسة 2.18 1.14 3.13 1.03 *3.74

 (.0.05( عند مستوى داللة )1.94* قيمة ت اجلدولية )

 

( وجود فروق دالة إحصائيا  يف مجيع 8)ل دويتضح من اجل

أبعاد مقياس قلق املستقبل الريايض وذلك وفقا  ملتغري عدد 

 10سنوات (، ) 9-5سنوات (، ) 5سنوات اخلربة ) أقل من 

( يف 8.78سنوات فأكثر( حيث بلغت قيمة )ف( املحسوبة )

( يف ُبعد 9.12ُبعد خصائص شخصية املدرب فيام بلغت )

( وذلك يف 16.40ية وجاءت كذلك قيمة )ف( )البيئة الرياض

ُبعد نتائج املنافسة ومجيعها دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 

(. وتشري هذه النتائج إىل وجود فروق يف مدى وحدة 0.05)

هذه املحاور عىل عينة الدراسة مما أدى إىل رضورة أن يقوم 

( 9جدول ) Scheffe Testالباحث باستخدام اختبار شيفيه 

 دف معرفة اجتاه وداللة هذه الفروق وكانت النتائج كالتايل:هب

تشري نتائج ُبعد خصائص شخصية املدرب إىل زيادة 

درجات أسباب قلق املستقبل للمدربني الذين ترتاوح خرباهتم 

 9-5سنوات( عن املدربني أصحاب اخلربة ) 5)أقل من 

ج سنوات فأكثر(، وتتفق هذه النتائج مع نتائ 10سنوات( و )

( والتي أشارت اىل وجود علقة ارتباط 2007دراسة )املتويل، 

ذات داللة احصائيا  بني دافعية االنجاز والقلق، ويعزو 

الباحث ذلك بأن املدربني اصحاب اخلربة القليلة يف املجال 

التدريبي لدهيم رغبة أكرب ودافعية عالية للنجاز وهو ما 

املستقبل أكثر ينعكس سلبا  عىل شعورهم واحساسهم بقلق 

مقارنة بأقراهنم املدربني األكثر منهم خربة وقدرة عىل التعامل 

 مع متطلبات مهنة التدريب.

أشارت النتائج اخلاصة بُبعد البيئة الرياضية إىل زيادة درجات 

( سنوات 9-5) أصحاب اخلربة للمدربني املستقبل أسباب قلق

 سنوات 10) و( سنوات 5 من أقل) اخلربة أصحاب املدربني عن

، ويعزو الباحث ذلك إىل تأثر املدربني بالبيئة الرياضية (فأكثر

املحيطة باملنافسات باالضافة إىل أن هذه السنوات من اخلربة جتعل 

املدرب حتت ضغوط التقييم املستمر من قبل االدارة العليا للفريق 

او اجلامهري او وسائل االعلم املختلفة وهو ما قد يشكل بشكل او 

 ر قلقا  من املستقبل الريايض.بآخ

 زيادة أشارت النتائج اخلاصة بمحور نتائج املنافسة إىل

 خرباهتم ترتاوح الذين للمدربني املستقبل قلق أسباب درجات

 9-5) اخلربة أصحاب املدربني عن( سنوات 5 من أقل)

، وٌيرجع الباحث ذلك إىل قلة (فأكثر سنوات 10) و( سنوات

سنوات( وأنه ليس لدهيم القدرة عىل  5من  اخلربة للمدربني )أقل

مواجهة التغريات املحتلفة يف مهنة التدريب والتي يأيت نتائج 
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املنافسة كأحد أهم تلك املتغريات، وتتفق هذه النتائج مع نتائج 

( والتي أشارت اىل وجود فروق دالة 2005دراسة خرض )

غوط احصائيا  لدى املدربني األقل خربة يف أبعاد مقياس الض

املهنية وهو ما يسبب لدهيم القلق من املستقبل الريايض.  

 
 .حتليل التباين بني املدربني يف أبعاد مقياس قلق املستقبل الريايض وفقًا ملتغري عدد سنوات اخلربة. (8)جدول 

 م الُبعد مصدر التباين جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف

8.78* 

 بني املجموعات 344.57 2 172.28

 داخل املجموعات 1413.2 72 19.62 1 املدرب شخصية خصائص

 املجموع الكيل 1758.79 74 ------

9.12* 

 بني املجموعات 553.37 2 276.68

 داخل املجموعات 2182.43 72 30.31 2 الرياضية البيئة

 املجموع الكيل 2735.8 74 ------

16.40* 

 بني املجموعات 495.38 2 247.70

 داخل املجموعات 1087.41 72 15.10 3 املنافسة نتائج

 املجموع الكيل 1582.80 74 ------

 .( 0.05( عند مستوى داللة )3.15قيمة ف اجلدولية )
 

 .سنوات اخلربة املدربني يف أبعاد مقياس قلق املستقبل الريايض وفقًا ملتغري عدد بنينتائج اختبار شيفيه للفروق . (9)جدول 

 5 من أقل اخلربة سنوات عدد الُبعد املتوسطات

 سنوات

 10 فأكثر سنوات سنوات 5-9

9.00 
 شخصية خصائص

 املدرب

 0.001 0.108 - سنوات 5 من أقل

 0.007 - 0.108 سنوات 5-9 7.72

 - 0.007 0.001 10 فأكثر سنوات 7.04

8.46 

 الرياضية البيئة

 0.003 0.402 - سنوات 5 من أقل

 0.052 - 0.004 سنوات 5-9 9.24

 - 0.052 0.003 10 فأكثر سنوات 8.32

8.04 

 املنافسة نتائج

 0.462 0.047 - سنوات 5 من أقل

 0.330 - 0.047 سنوات 5-9 5.57

 - 0.330 0.462 10 فأكثر سنوات 6.90

 

 .لريايض وفقًا ملتغري طبيعة املهنةداللة الفروق بني املدريب يف أبعاد مقياس قلق املستقبل ا. (10)جدول 

 قيمة ت

 غري متفرغ للتدريب

 50ن= 

 متفرغ للتدريب

 املدربني 25ن= 

 (مجاعية–)ألعاب فردية 
 م

 املتوسط احلسايب االنحراف املعياري املتوسط احلسايب االنحراف املعياري

 1 املدرب شخصية خصائص 3.06 0.61 2.78 0.47 *2.21

 2 الرياضية البيئة 2.31 0.72 0.95 1.03 0.16

 3 املنافسة نتائج 3.70 0.52 2.57 0.71 *7.61

 .(0.05( عند مستوى داللة )1.94* قيمة ت اجلدولية )
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الدراسة،  هذه تساؤالت من الثالث التساؤل عىل لإلجابة

( وجود فروق ذات داللة احصائية بني 10يتضح من جدول )

اس قلق املستقبل الريايض املدربني قيد الدراسة يف أبعاد مقي

وفقا  ملتغري طبيعة املهنة وذلك يف كل  من ُبعد خصائص 

( 7.61( وُبعد نتائج املنافسة )2.21شخصية املدرب )

لصالح املدربني املتفرغني للتدريب، بينام مل تكن هناك فروق 

(. تتفق هذه النتائج 0.16ذات داللة يف ُبعد البيئة الرياضية )

( يف دراسته عن جودة احلياة 2013ى )مع ما ذكره مصطف

للمدربني وعلقتها بقلق املستقبل حيث أشارت نتائج تلك 

الدراسة اىل أن املدربني املتفرغني للتدريب يبدون أكثر قلقا  من 

مستقبلهم الريايض من املدربني الغري متفرغني. تتفق أيضا  هذه 

ني ( من وجود رصاع ب2011) Mayالنتائج مع ما أشار إليه 

العمل واحلياة يسبب ضغوطا  نفسية خمتلفة تؤثر بشكل أو 

بآخر عىل قلق املستقبل، بينام ختتلف هذه النتائج عن نتائج 

( والتي أشارت إىل أن أن  اخلوف 2008دراسة )عبداهلل، 

 والقلق من املستقبل ال يرتبط باحلالة املهنية.

يشري ُبعد خصائص شخصية املدرب إىل زيادة األسباب 

ؤدية لقلق املستقبل لدى املدربني املتفرغني للتدريب، يعزو امل

الباحث هذه النتائج إىل أن املدربني املتفرغني للتدريب يشعرون 

بالضغوط النفسية والقلق من املستقبل وذلك لعدم إعتامدهم 

بشكل رئييس عىل العائد املادي من مهنة التدريب ، كام أن املدربني 

ء  عىل ما يتعرضون له من ضغوط فإن املتفرغني للتدريب وبنا

ذلك يؤثر بشكل كبري عىل خصائصهم الشخصية من خلل زيادة 

القابلية لدهيم للستثارة يف مواقف املنافسة املختلفة وما يتطلبه 

ذلك من وقت طويل الستعادة قدرهتم عىل الرتكيز وخاصة يف  

 املنافسات ذات املستوى العايل. 

االستقرار املهني الذي يشعر به يرى الباحث بإن       

املدربني الغري متفرغني للتدريب يساعدهم بشكل كبري 

للشعور باالطمئنان وعدم اخلوف من املستقبل مقارنة 

باملدربني املتفرغني للتدريب وبالتايل شعورهم بالضغط 

واخلوف من اإلقالة بناء  عىل نتائج املنافسات الرياضية وهو ما 

  املستقبل الريايض.يسبب هلم القلق من 

ختاما ، يؤكد الباحث عىل أن غالبية املدربني ) متفرغني،  

غري متفرغني( يشعرون بقلق املستقبل ولكن بدرجات متفاوتة 

ألن مهنة التدريب تعترب عمل  غري دائم وهو ما يتفق مع دراسة 

( والتي أشارت إىل أن قلق املستقبل يكون 2012إبراهيم )

لعاملني يف مهن تتصف أعامهلا بأهنا بصورة واضحة لدى ا

 مؤقتة كالتدريب الريايض وليس فيها شعور باألمان الوظيفي.

 

  البحثاستنتاجات 

يف حدود عينة البحث ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج 

 الدراسة توصل الباحث إىل االستنتاجات التالية: 

يعترب ُبعد نتائج املنافسة الرياضية من أكثر  -1

مدريب األلعاب ة لقلق املستقبل الريايض لدى العوامل املسبب

 الرياضية،ُبعد البيئة  الفردية واجلامعية قيد الدراسة ويأيت ثانيا  

 وأخريا  جاء ُبعد خصائص شخصية املدرب. 

توجد فروق دالة احصائيا  بني مدريب األلعاب  -2

الفردية واجلامعية يف ُبعد نتائج املنافسة الرياضية حيث جاءت 

 لح مدريب األلعاب اجلامعية.الفروق لصا

وجود فروق دالة إحصائيا  يف مجيع أبعاد مقياس  -3

 قلق املستقبل الريايض وذلك وفقا  ملتغري عدد سنوات اخلربة.

املدربني قيد  بني احصائية داللة ذات فروق وجود -4

 طبيعة ملتغري وفقا   الريايض املستقبل قلق مقياس أبعاد يف الدراسة

 وُبعد وشخصيته، املدرب خصائص ُبعد من كل   يف وذلك املهنة

 تكن مل بينام للتدريب، املتفرغني املدربني املنافسة لصالح نتائج

 .الرياضية البيئة ُبعد يف داللة ذات فروق هناك

 

  التوصيات

بناء  عىل ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، يويص الباحث 

 بامييل:

يض عىل أمهية تطبيق مقياس قلق توقع املستقبل الريا -1

املدربني بشكل عام للتعرف عىل أهم األسباب التي قد تؤدي 

للقلق من املستقبل الريايض وذلك للحد من تأثريها عىل 

 أدائهم واستمرارهم يف جمال التدريب الريايض.
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رضورة اإلهتامم باجلانب النفيس للمدربني يف دورات  -2

واجلامعية املستويات التدريبية اخلاصة بمدريب األلعاب الفردية 

باململكة العربية السعودية وذلك لإلرتقاء بمستوى اللعبني 

 وحتسني أداء املدربني. 

نتائج املنافسة الرياضية هي جزء من عمل املدرب  -3

وليس الكل، وبالتايل تكمن أمهية توعية رؤساء األندية 

والقائمني عىل الرياضة بأن تقييم عمل املدربني جيب أن يكون 

حمددة ومقننة بام حيقق نوعا  من االطمئنان لدى وفق معايري 

املدربني وهو ما يقلل شعورهم من القلق جتاه املستقبل 

 الريايض.
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 نسبة مسامهة بعض املتغريات الكينامتيكية بفاعلية التهديف بكرة القدم 

 

 عدي جاسب حسند.   

  جامعة الكتاب- قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة، كلية الرتبية

 

 (م20/12/2018؛   وقبل للنرش   م8/2018/ 20   يف)قدم للنرش 
 

 

 ة القدم، التهديفامليكانيكا احليوية، كر: الكلامت املفتاحية

هيدف البحث إىل التعرف عىل أكثر املتغريات الكينامتيكية مسامهة عىل فاعلية التهديف البحث: ملخص

بكرة القدم، فضاًل عن التنبؤ بفاعلية التهديف بكرة القدم بداللة بعض املؤرشات الكينامتيكية. استخدم 

 بي املنتخب الوطني العراقي لكرة القدم.الباحث املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي عىل عينة من الع

توصل الباحث اىل ان متغري الرسعة املحيطية للرجل الراكلة من املتغريات الكينامتيكية األكثر مسامهة عىل 

%( بحال مزاوجة هذا املتغري مع متغري 90.5)أكرب %(، وتكون هذه املسامهة 84.3)بنسبة فاعلية األداء 

، وقد أمكن التوصل اىل معادلتني خط اإلنحدار التنبؤية لفاعلية التهديف بداللة زاوية القدم للرجل الراكلة

بعض املتغريات الكينامتيكية األكثر مسامهة عىل فاعلية األداء. وقد اوىص الباحث برضورة استخدام 

 .املعادالت اإلحصائية املستخلصة للتنبؤ بفاعلية التهديف بكرة القدم

 

  

 (هـ1440/م2019، جامعة امللك سعود، الرياض )97 -87، ص ص 2ع، 3م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Contribution Ratio of Some Kinematic Variables in the Effectiveness of Soccer Scoring 
 

  Dr. Uday Chasb Hasan 
Dept. of Physical education and sports sciences, Faculty of Education,  

Al-Kitab University 
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Keywords: Biomechanics, Soccer, Scoring. 

Abstract: The aim of this research is to identify the most kinematic variables that contribute to the 
effectiveness of soccer scoring, as well as to predict the effectiveness of soccer scoring in terms of 
some kinematic indicators. The researcher has used a descriptive approach in his survey style on a 
sample of the Iraqi national soccer team players. The researcher has found that the variable of 
peripheral velocity of kicking leg forms the most effective kinematic variable that contribute to the 
effectiveness of performance by 84.31% and this contribution is greater than 90.5% in case of pairing 
this variable with the variable of foot angle for kicking leg. Two predictive regression line equations 
were obtained for the efficiency of scoring in terms of some of the most kinematic variables that 
contribute to the efficiency of performance. The researcher recommended the importance of using the 
statistical equations that derived to predict the effectiveness of scoring soccer. 
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 املقدمة 

بدأت الدول املتقدمة عملية النهوض يف مجيع املستويات 

معتمدٍة عىل األبحاث العلمية والدراسات الكثرية واملتنوعة 

اختصاصاهتا وأنواعها وقد كان  باختالففتطورت العلوم 

ألحد هذه العلوم الدور الكبري واملؤثر يف ذلك التطور 

القوانني والنهوض هو علم البيوميكانيك والذي يدرس 

العامة للحركة امليكانيكية عىل األجسام البرشية ومعرفة التأثري 

امليكانيكي املتبادل بني القوى الداخلية واخلارجية ملحاولة فهم 

األداء يف األلعاب الرياضية، لذا يستطيع العاملون يف جمال 

البيوميكانيك أن يقدموا خدمة علمية تساعد يف حتقيق أداء 

لرياضية، وهم قادرون عىل توفري أدوات قياس مثايل لأللعاب ا

لتحقيق النوعية للمتغريات امليكانيكية الرئيسة ذات العالقة 

ولقد كان لتسخري علم البيوميكانيك  (،2010)حسن،  باألداء

األثر الكبري يف حتسني مستوى األداء املهاري لكثري من 

األلعاب الرياضية ومنها لعبة كرة القدم والتي أصبح 

سؤولون عنها يتطلعون وبرغبة شديدة إىل هذا العلم ألنه امل

يأخذ بأيدهيم لتطوير العبيهم واالرتقاء بمستوياهتم وذلك 

الن اغلب مهارات كرة القدم متتاز بالرسعة احلركية، فاحلكم 

عليها من خالل العني املجردة واخلربة امليدانية للمدرب من 

يمتاز بالصحة اجل استيعاب املهارة وحتديد أخطائها ال 

واملوضوعية وذلك بعد أن ثبت أن العني البرشية ال تستطيع 

 ث( تقريباً  0.25حتليل احلوادث التي تظهر يف اقل من )

(Susan, 1999.) 

جتلت أمهية البحث يف دراسة واحدة من أهم ومن هنا 

املهارات يف لعبة كرة القدم وهي مهارة التهديف والتي تعترب 

بيعية الستثامر كل وسيلة مستخدمة من قبل الغاية والنهاية الط

التهديف بالقدم يعد وملا كان  الفريق لتحقيق الفوز باملباراة،

اال ان الباحث تناول نوع واحد  الكرةركل شكل من أشكال 

من انواع الركالت وهو ركل الكرة باجلزء الداخيل من القدم 

ستخدم بكثرة من قبل الالعبني خاصة يف الرضبات والذي ي

الطويلة واملتوسطة وذلك بسبب سهولة توجيه الكرة والتحكم 

هبا بدقة من خالل حتقيق مسار طريان وفق متطلبات الواجب 

احلركي املطلوب، األمر الذي يعطي األمهية الكبرية نحو هذا 

.)كامش، النوع لدقة توجيهها نحو اهلدف وباالرتفاع املطلوب

2016) 

ذه املهارة وإجياد لذلك ارتأى الباحث دراسة وحتليل ه

أهم املتغريات الكينامتيكية أكثر مسامهة يف حتقيق فاعلية 

التهديف بكرة القدم للوصول هبا إىل مستوى األداء الفني 

املثايل بغية إكامل جزء من متطلبات الوصول للفورمة 

الرياضية، لذا حتاول وتسعى هذه الدراسة إىل توسيع القاعدة 

هاري لالعبي كرة القدم، وإلعطاء املعرفية لدراسة األداء امل

رؤية جديدة لتحسني مستوى األداء املهاري من خالل قدرة 

املدرب عىل التنبؤ برسعة ودقة التهديف بكرة القدم وفقا 

 لبعض املؤرشات الكينامتيكية األكثر مسامهة باألداء.

 

  مشكلة البحث

من خالل خربة الباحث املتواضعة بمجال كرة القدم 

عدداً كبرياً من مباريات املنتخب الوطني ومتابعته 

أن هنالك ضعف يف استثامر اهلجامت العراقي، وجد 

عدد من  أكربوالفرص التي يمكن من خالهلا تسجيل 

إضافة إىل وجود جمموعة من األخطاء احلركية  األهداف.

امليكانيكية التي ترافق األداء الفني هلذه املهارة والتي 

ة األداء الفني الصحيح للمهارة. تسبب ضعفاً يف ميكانيكي

ومن هنا جلأ الباحث إىل دراسة بعض املتغريات 

الكينامتيكية كدالة للتنبؤ بمستوى التهديف يف كرة القدم 

أكثر املتغريات الكينامتيكية مسامهة عىل فاعلية لتحديد 

والتي من خالهلا يطمح الباحث من  التهديف بكرة القدم

هبذه املتغريات اىل القيم  املدربني عىل العمل للوصول

املثالية عن طريق تقارب أداء العبيهم مع املستوى العاملي 

بعض املتغريات الكينامتيكية حتت رشوط وفقا لتقويم 

من اجل وضع احللول احلركية  حمددة شبيها للمباراة

املناسبة لالرتقاء بمستوى الالعبني مع اختالف احلاالت 

 خالل سري املباراة. عبونالواملواقف التي يتعرض هلا ال
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  أهداف البحث

الكينامتيكية ملهارة قيم بعض املتغريات التعرف عىل  -1

 التهديف بكرة القدم لدى عينة البحث.

التعرف عىل أكثر املتغريات الكينامتيكية مسامهة عىل  -2

 فاعلية التهديف بكرة القدم لدى عينة البحث.

 التنبؤ بفاعلية التهديف بكرة القدم لدى عينة -3

 البحث بداللة بعض املؤرشات الكينامتيكية.

 
   البحث تساؤالت

الكينامتيكية ملهارة  قيم بعض املتغرياتما هي  -1

 التهديف بكرة القدم لدى عينة البحث؟

ما أكثر املتغريات الكينامتيكية مسامهة عىل فاعلية  -2

 التهديف بكرة القدم لدى عينة البحث.

القدم لدى  هل يمكن التنبؤ بفاعلية التهديف بكرة -3

 عينة البحث بداللة بعض املؤرشات الكينامتيكية.

 

  البحث مصطلحات

: العلم الذي تبحث فيه حركة األجسام يف كالكينامتي  

الفراغ من وجهة النظر اهلندسية دون اعتبار للقوى املسببة هلذه 

 (.1984)القرماين،  احلركة

 حتقيق الالعبمدى  تعريف اجرائي(:)التهديف فاعلية 

السس والرشوط البيوميكانيكية لألداء املهاري للتهديف، ا

ولكي يكون التهديف ذا فاعلية البد من حتقيق الرسعة والدقة 

 باألداء واالداة )الكرة(. 

 

  الدراسات السابقة

تعددت األوراق البحثية التي تناولت موضوع نسبة 

فقد مسامهة بعض العوامل عىل مستوى األداء أو االنجاز، 

العالقة بني قوة العضالت  (Alexander, 1989) ألكسندرتناول 

واملتغريات الكينامتيكية للعدو الرسيع للعدائني النخبة والبالغ 

 حتديد تم كام. رسعة أقىص أداء تم تصويرهم أثناء 23عددهم 

م فضال عن 100وقت لسباق  والوزن وأفضل والطول العمر

عداء، ومن  لالكينامتيكية ولك املتغريات من العديد حساب

 اخلطوة، وتردد اخلطوة، هذه املتغريات تم حساب طول

والعمودية ملركز كتلة اجلسم، واملتغريات  األفقية والرسعة

 ديناميكي مقياس استخدام تم. لألطراف الكينامتيكية الزاوية

 ومعدل قيم األطراف لعزم القصوى القيمة لتحديد كوم/ كني

 من كل رتباط بنياال معامالت حساب تم. الدوران عزم

 إجراء تم. القوة متغريات من متغري الكينامتيكية وكل املتغريات

 لكل أيضاً  اخلطوات متعدد املتعدد التدرجيي االنحدار حتليل

 تنبؤ أفضل الكينامتيكية والقوة لتحديد املتغريات من جمموعة

وقد لوحظ ان هناك عالقات ارتباط قوية بني  .الركض لرسعة

 م ودرجات اقىص عزم دوران.100زمن العدو لــ

( حتديد أهم القياسات 2002هدفت دراسة املنكويش)و

اجلسمية وبعض املتغريات الكينامتيكية ذات األولوية يف 

العالقة مع االنجاز برمي القرص يف العراق، واستعملت 

الباحثة املنهج الوصفي التحلييل والعالقات االرتباطية، 

بني مثلوا أعىل مستوى يف ( الع8وتكونت عينة البحث من )

-30القطر برمي القرص واللذين ينحرص انجازهم بني )

م(، وتوصلت الباحثة اىل وجود عالقة ارتباط طردية 50

معنوية بني الكتلة وزاوية الركبة اليمنى حلظة انطالق القرص، 

طول ووكذلك بني الطول الكيل وارتفاع نقطة االنطالق، 

ظهر ان أكثر القياسات وق، الرجل مع ارتفاع نقطة االنطال

 التي تؤثر يف االنجاز هي الكتلة وعرض الصدر وحميط الورك.

( بالتعرف عىل العالقة بني 2005وسعى املوسوي)

بعض املتغريات البيوكينامتيكية ودقة رضبة األبعاد األمامية 

بالريشة الطائرة، فضال عن التعرف عىل نسبة مسامهة بعض 

ة يف دقة رضبة األبعاد األمامية املتغريات البيوكينامتيكي

( العبني من 9بالريشة الطائرة، شملت عينة البحث )

املنتخب الوطني العراقي بالريشة الطائرة، أهم ما تم 

استنتاجه هو ارتباط بعض املتغريات البيوكينامتيكية أرتباطًا 

معنويًا بدقة رضبة األبعاد األمامية والتي  متثلت باملتغريات 

وية إنثناء الركبة اليمنى أثناء مرحلة الرضب، التالية )زا

الزمن، زاوية ميل اجلذع، زاوية الرسغ لليد، زاوية املرفق(، 

الركبة اليمنى قبل  انثناءوكذلك مسامهة متغري زاوية 

% ومتغري 96% والزمن الكيل بنسبة 92التالمس بنسبة 
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% ومتغري زاوية املرفق وهى النسبة 98زاوية اجلذع بنسبة 

 %.99ثر مسامهة بلغت األك

( اىل حتديد نسبة مسامهة زخم 2006) وتطرق محدون

أجزاء اجلسم من الزخم الكيل للجسم ملرحلة النهوض يف 

 فوسبوري، استخدم الباحث املنهج بطريقةالقفز العايل  فعالية

شباب من  قافزينوتكونت عينة البحث من أربع  الوصفي

ىل يف بطولة شباب حصلوا عىل املراتب األربعة األو الذين

، توصل الريايض أربيلالعراق التي أقيمت عىل ملعب نادي 

الباحث اىل أن زخم الرجل القائدة جاء يف املرتبة األوىل بنسبة 

بنسبة  الثانيةاملرتبة  (، ثم اجلذع يف0.998مسامهة قدرها )

يف املرتبة الثالثة  الذراعني(، وجاءت 0.995) مسامهة قدرها

( وعىل 0.909، 0.963) سامهة قدرمهاوالرابعة بنسب م

(، 0.881التوايل، ثم الرجل الناهضة بنسبة مسامهة قدرها)

 وحل الرأس يف املرتبة األخرية بنسبة مسامهة قدرها

(0.857.) 

( نسبة مسامهة بعض الصفات 2006وتناول جمهول)

م حواجز 110البدنية والقياسات اجلسمية يف إنجاز ركض 

( أبطال 6هاري، تكونت عينة البحث من )بعزل تأثري األداء امل

هلذه الفعالية، وقد استخدم الباحث  م2005العراق ملوسم

جمموعة من االختبارات البدنية والقياسات اجلسمية، أهم ما 

توصل إليه الباحث هو وجود ارتباطات معنوية بني بعض 

متغريات البحث مع اإلنجاز بعزل تأثري األداء املهاري وهي 

طول الذراعني، طول الرجل، الرسعة ومطاولة  طول اجلسم،

( يف 0،784الرسعة، فضال عن مسامهة الرسعة بنسبة )

( عند إضافة 0،973اإلنجاز وتزداد هذه النسبة لتصل إىل )

 عرض الصدر هلا.

( بدراسة هبدف التعرف 2007)اخليط وبحث كامش وأبو 

عىل نسبة مسامهة بعض القياسات األنثروبومرتية والصفات 

لبدنية يف أداء التصويب يف كرة القدم. تم اختيار عينة البحث ا

بالطريقة العمدية من العبي كرة القدم يف ناديي الشط واملدينة 

وقد بلغ عدد  م2006/2007 الريايض للموسم الريايض

-14( العبا تراوحت أعامرهم بني)27)البحث أفراد عينة 

التنبؤ بمستوى  ( سنة. أهم ما استنتجه الباحثان هو إمكانية16

أداء التصويب يف كرة القدم عن طريق بعض القياسات 

األنثروبومرتية األكثر مسامهة )حميط الفخذ، حميط الساق، 

حميط الصدر( وفق معادلة إحصائية خاصة، فضال عن إمكانية 

التنبؤ بمستوى أداء التصويب يف كرة القدم عن طريق بعض 

 ة، القدرة العضلية،الصفات البدنية األكثر مسامهة )الرسع

 التحمل( وفق معادلة إحصائية خاصة بذلك أيضا.

( عن العالقة بني املتغريات 2009) وبحث شرب

البيوكينامتيكية للدفاع عن امللعب واستقبال اإلرسال وبدقة 

التعرف عىل نسب مسامهة  التوصيل بالكرة الطائرة، وكذلك

ستقبال اإلرسال املتغريات البيوكينامتيكية للدفاع عن امللعب وا

 يف دقة التوصيل بالكرة الطائرة، حدد الباحث جمتمع البحث

وهم الالعب احلر يف املنتخب العراقي بالكرة الطائرة لعام 

( حماوالت 10) إعطاء( العبني تم 2والبالغ عددهم )م 2008

ألفراد العينة هي عدد  لكل العب ليصبح العدد النهائي

 ، وقد توصل الباحث اىل ان( حماولة20املحاوالت البالغة )

يف الدفاع عن امللعب لالعب احلر ت الكينامتيكية قيم املتغريا

الزوايا املدروسة من استقبال  أظهرت انثناء اكرب يف قيم مجيع

تالمس الكرة،  اإلرسال وكانت األفضلية للمتغريات قبل

 حتقيق يف فعال بشكل سامهت متغريات فضال عن ان هناك

 متفاوتة وبنسب اإلرسال واستقبال امللعب عن للدفاع الدقة

 .عند األداء

 Zhang, Unkaوهدفت دراسة كٌل من تشانغ وأونكا وليو )

& Liu, 2011 الكتشاف مسامهات دوران اجلزء العلوي من )

اجلسم إىل رسعة إطالق كرة البولينغ وحتديد فيام إذا كانت 

طالق حماولة ثني اجلذع السفيل بقوة يؤدي إىل زيادة رسعة إ

كرة البولينغ ودقه إطالقها. تم تسجيل البيانات الكينامتيكية 

الثالثية األبعاد لثامنية رماة رسيعني عن طريق نظام التقاط 

( املشاركون 1حتت ثالثة رشوط للبولينج: ) Vicon ركةاحل

( مشاركني 2قاموا بالرماية يف رسعات )شبة قصوى(، )

( 3 حالة(، )ينهالون برسعاهتم القصوى املطلقة )أقىص

مشاركني ينهالون برسعاهتم القصوى املطلقة، لكنهم جيربون 

عىل ثني اجلذع السفيل )حالة اجلذع األقىص(، ايضا تم قياس 

إطالق  متوسط رسعةدقة تسليمهم للكرة. أظهرت النتائج أن 



 جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                         92

 

الكرة للحالة الثالثة أرسع من احلالتني األوىل والثانية، ولوحظ 

لسل القريب إىل البعيد جلميع وجود نمط عام من التس

الرشوط الثالثة كان هناك انخفاض طفيف يف الدقة ينظر يف 

فيام يتعلق بالرشطني اآلخرين، بالنسبة ىص  األقجلذع حالة ا

جلميع احلاالت الثالثة فإن دوران الذراع العلوي حقق أكرب 

مسامهة، متبوعة بدوره بدوران اجلذع والصدر ودوران 

 طية للحوض ودوران الساعد واليد.احلوض والرسعة اخل

لتعرف عىل املتغريات ( با2018وسعى بديري )

كرة القدم شئي الفسيولوجية املسامهة يف املتغريات البدنية لنا

بمنطقة الباحة، وقد أستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي 

واختار الباحث عينة البحث  ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة،

ناشئ ضمن منتخب  80البالغ عددهم  ةبالطريقة العمدي

ومن اهم ما توصل اليه  املدرسة املسجلني يف دوري املدارس.

أن معدل النبض أثناء الراحة ساهم يف متغري التوافق الباحث ب

الرسعة ) السعة احليوية سامهت يف متغرياتو %،14 بنسبة

%(، اما 37 %، والتوازن بنسبة14%، والتوافق بنسبة 32بنسبة 

 دم األنقبايض واألنبساطي ساهم يف متغرياتضغط ال

والتوازن بنسبة %، 37%، والرشاقة بنسبة 32الرسعة بنسبة )

37%.) 

 

  إجراءات البحث

استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوبه  منهج البحث:

 املسحي.

عينة عشوائية من العبي املنتخب الوطني  عينة البحث:

من مركزي  العبني 6العراقي بكرة القدم والبالغ عددهم 

باجلزء ، تم أداء أربع حماوالت للتهديف اهلجوم والوسط

اولتني ناجحتني حم أفضلخضعت للتحليل الداخيل من القدم 

من قبل  من خالل تقييم األداء الفني، تم اختيارمها لكل العب

أصبح جمموع عدد احلاالت التي تم ، وبذلك بعض اخلرباء

 ( حماولة.12حتليلها )

  الفيديوالتصوير ب

قام الباحث بتصوير عينة البحث باستخدام آلة تصوير 

صنع ياباين  National Panasonic M3500 ( نوع1فيديو عدد )

صورة بالثانية، تم وضع آلة تصوير عىل بعد  25ذات تردد 

م( من جمال حركة الالعب وبزاوية عمودية عىل 10.50)

ن لالعب، النقطة التي ترضب فيها الكرة وعىل اجلانب األيم

وقد كان االرتفاع بني مركز العدسة وسطح األرض 

م( تم وضعه 1م(، وقد استخدم مقياس رسم بطول )1.20)

 عىل النقطة التي توضع الكرة عليها.

  حتليل فيلم الفيديو

تم حتويل األفالم املسجلة الكرتونياً عن طريق برنامج 

VCD CUTTER  وعن طريق التطبيق العاملي املستخدم يف

متت عملية  ADOBE PREMIERE CC2014نتاج األفالممو

ة حتويل األفالم املخزونة إىل جمموعة من الصور املتسلسل

FRAMES  لالستفادة منها يف املرحلة الالحقة وهي معاجلة

، ADOBE PHOTOSHOP CS6الصور عن طريق برنامج 

 AUTO CAD VER 14وتم أيضاً استخدام برنامج 

ا للمتغريات الكينامتيكية قيد الستخراج اإلبعاد والزواي

 .البحث

 (64، 2001)حسن، اختبار دقة التهديف:

 هدف االختبار: قياس دقة التهديف

(، قضبان حديدية، 4)عدد األدوات الالزمة: كرات قدم 

 شاخص.

الكرات يف املكان  أحدإجراءات االختبار: توضع 

 ( حيث يقوم الالعب بالركض1)الشكل املخصص هلا وكام يف 

باجلزء الداخيل من الشاخص نحو الكرة لكي يقوم بالتهديف 

بعدها يرجع نحو الشاخص  له،نحو الزاوية املحددة  من القدم

 ليؤدي املحاولة الثانية وهكذا يستمر األداء ألربع حماوالت.

طريقة التقويم: حتتسب املحاولة ناجحة إذا دخلت الكرة 

نه بحيث حتتسب أو مست جوانب املربع املحدد ويف كل جهة م

نقطة واحدة لكل حماولة ناجحة، أما املحاولة الفاشلة فال 

 تعطي أية نقطة.

يوجد هناك مساعد يقوم بوضع الكرة التالية يف  مالحظة:

 النقطة املحددة التي هيدف منها الالعب.
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 .التهديف دقة اختبار يوضح. (1)شكل 

 

   املتغريات الكينامتيكية املقاسة

ركبة للرجل الراكلة يف أول صورة زاوية مفصل ال -1

 متاس للقدم الراكلة مع الكرة وتقاس بالدرجة.

زاوية مفصل الركبة للرجل الساندة يف أول صورة  -2

 متاس للقدم الراكلة مع الكرة وتقاس بالدرجة. 

زاوية مفصل قدم الرجل الراكلة يف أول صورة  -3

 متاس للقدم الراكلة مع الكرة وتقاس بالدرجة.

ة مفصل الورك يف أول صورة متاس ارتفاع نقط -4

 للقدم الراكلة مع الكرة وتقاس بالسنتيمرت. 

يف أول صورة  مع املحور االفقي زاوية ميالن اجلذع -5

 متاس للقدم الراكلة مع الكرة وتقاس بالدرجة.

الزاوية بني الفخذين يف هناية املرجحة اخللفية  -6

 )أقىص مترجح( وتقاس بالدرجة. 

للرجل الراكلة وتقاس معدل الرسعة الزاوية  -7

 بالدرجة/ثانية.

 الرسعة املحيطية للرجل الراكلة وتقاس باملرت/ثانية. -8

 رسعة انطالق الكرة وتقاس باملرت/ثانية. -9

 وتقاس بالدرجة.مع املحور االفقي زاوية انطالق الكرة  -10

 

   املعاجلات اإلحصائية

 االجتامعيةتم استخدام حزمة الربنامج اإلحصائي للعلوم 

(Version 22) SPSS يف املعاجلة اإلحصائية بطريقةMultiple 

Linear Regression (وبأسلوب )االنحدار اخلطي املتعدد 

Stepwise Regression  االنحدار التدرجيي( وذلك للتحكم يف(

عدد املتغريات التي تدخل يف معادله االنحدار من خالل إجياد 

األكثر ارتباطا به ويتم عالقة بني املتغري التابع واملتغريات املستقلة 

(. وقد ارتىض الباحث مستوى 57، 2008جودة،)تدرجييا ذلك 

 .0.05الداللة عند 

 

  عرض ومناقشة النتائج

حتقيقًا ألهداف البحث ولإلجابة ملا وضعه الباحث من 

  تساؤالت يقدم ما توصل إليه من نتائج يف العرض اآليت:

 

 ة التهديف بكرة القدم لدى عينة البحث.الكينامتيكية ملهار املتغريات (.1) جدول

 ت املتغريات الكينامتيكية وحدة القياس الوسط احلسايب االنحراف املعياري

 .1 زاوية مفصل الركبة للرجل الراكلة درجة 165,88 11,46

 .2 زاوية مفصل الركبة للرجل الساندة درجة 127,05 9,13

 .3 كلةزاوية مفصل قدم الرجل الرا درجة 125,81 6,67

 .4 ارتفاع نقطة مفصل الورك سنتيمرت 76,33 6,72

 .5 زاوية ميالن اجلذع درجة 109,97 4,07

 .6 الزاوية بني الفخذين درجة 55,11 6,41

 .7 معدل الرسعة الزاوية للرجل الراكلة درجة/ثانية 554,95 75,09

 .8 الرسعة املحيطية للرجل الراكلة مرت/ثانية 7,52 1,40

 .9 رسعة انطالق الكرة مرت/ثانية 25,76 5,99

 .10 زاوية انطالق الكرة درجة 20,43 2,83
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( قيم األوساط احلسايب واالنحرافات 1) يبني اجلدول

املعيارية ملهارة التهديف بكرة القدم لدى عينة البحث والتي 

أظهرت خصائص ميكانيكية مميزة ساعدت يف حتقيق فاعلية 

قوة والرسعة والدقة وحتقيق التهديف من خالل توفر ال

الغرض هلذه املهارة والتي اقرتبت الكثري من هذه القيم من 

 ,Davids)وبريوتز دافيدز وليز ا كٌل منالقيم املثالية التي أورده

Lees & Burwitz, 2000)  بمعنى ان عينة البحث استثمرت

األسس واملبادئ البيوميكانيكية املهمة ملهارة التهديف والتي 

حصيلتها حتقيق الواجب احلركي املطلوب للمهارة، كانت 

لذلك يمكننا القول أن يف األداء املهاري املميز للتهديف جيب 

 ذاتأن تكون كل العنارص البيوميكانيكية األربعة موجودة يف 

الوقت وبالضبط يف جتمع صحيح ومناسب، ومما ال شك فيه 

داء أن مجيع هذه العنارص هي مهمة وتعترب من خصائص األ

املهاري املميز فبدون أحدهم ال يمكن أن نصف أداء الالعب 

  باملميز.

 وهبذا متت اإلجابة عىل التساؤل األول واملتضمن ما هي

الكينامتيكية ملهارة التهديف بكرة القدم قيم بعض املتغريات 

 لدى عينة البحث؟

وقد قام الباحث بإجراء خطوات التحليل املنطقي 

حدار املتدرج للمتغريات الكينامتيكية لإلنحدار بأسلوب االن

ملهارة التهديف لتحديد أكثرها مسامهة عىل فاعلية التهديف 

 (.2) فضال عن حتديد نسب هذه املسامهة كام يف اجلدول

 

 عىل فاعلية التهديف بكرة القدم لدى عينة البحث. املتغريات الكينامتيكية األكثر مسامهة (.2) جدول

 اخلطوة املتغريات الكينامتيكية معامل الرتباط ف قيمة الداللةمستوى  نسبة املسامهة

 1 الرسعة املحيطية للرجل الراكلة 0,918 53,503 0,000 84,3%

 2 للرجل الراكلة الرسعة املحيطية 0,952 3,090 0,000 90,5%

 زاوية مفصل قدم الرجل الراكلة

 

جل الراكلة ( ان متغري الرسعة املحيطية للر2) يبني اجلدول

هو من أكثر املتغريات الكينامتيكية مسامهة يف فاعلية التهديف 

% وكانت نسبة املسامهة 84.3حيث بلغت نسبة مسامهته 

عند مستوى اقل  53.503املحتسبة بلغت  F معنوية الن قيمة

، ويعزو الباحث ذلك اىل ان من خصائص األداء 0.05من 

رات خالل فرتة زمنية املهاري املميز هو الرسعة ألداء املها

املهارة ضمن حدودها الزمنية ى حمددة، إذ جيب أن تؤد

ّدف يف الوقت املناسب وبأسلوب فعال،  فالالعب جيب أن هيه

وكام هو معروف أن يف اجلسم البرشي رسعة قصوى ألجزائه 

( تنتج يف جهاز اإلنسان احلركي السلبي فخذ، الساق)القدم، ال

ملفاصل( وأن الرسعة املحيطية لعتالت احلركة )العظام مع ا

للجزء األقىص من اجلسم تعتمد عىل الطول والرسعة الزاوية 

قصبة الساق، الفخذ( والذي سيتم القدم، للعتلة ذات الصلة )

إنتاج الرسعة الزاوية النسبية لكل من أجزاء اجلسم من خالل 

جهاز اإلنسان احلركي الفعال أي املجاميع العضلية ذات 

(. لذلك فمن األسس امليكانيكية التي 2010الصلة)حسن، 

يتم تنفيذها عند أداء التهديف هو التحكم بطول الرجل 

الراكلة )نصف قطر الدوران( خالل مراحل األداء والذي 

تلعب فيه زاوية مفصل الركبة للرجل الراكلة الدور الكبري 

بقيم الرسعة املحيطية للرجل الراكلة وهذا بدوره يؤثر عىل 

ن الكرة، وهبذا تعترب الرسعة املحيطية للرجل رسعة طريا

الراكلة هي املؤرش واملحك املوضوعي لتقييم فاعلية التهديف 

 بكرة القدم.

ويتبني من ذات اجلدول ان متغري زاوية القدم للرجل 

الراكلة هو املتغري الكينامتيكي الثاين املساهم بفاعلية التهديف، 

% أي بفارق 90.5% اىل 84.3حيث رفع نسبة املسامهة من

% من مسامهة املتغري الكينامتيكي األول، ويتضح ان 6.2قدره 

نسبة مسامهة متغري الرسعة املحيطية للرجل الراكلة مع متغري 
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% كانت معنوية 90.5زاوية القدم للرجل الراكلة والبالغة 

، 0.05عند مستوى اقل من  43.09املحتسبة بلغت  F الن قيمة

ذان املتغريان كأكثر املتغريات ويرى الباحث ان ظهور ه

الكينامتيكية مسامهة عىل فاعلية األداء يرجع اىل أمهية هذان 

املتغريان بتحديد رسعة ودقة التهديف،  فتعد زاوية القدم 

للرجل الراكلة من العوامل املهمة واملؤثرة عىل حتقيق الدقة إذ 

أن هذه الزاوية ترتبط بشكل مبارش مع زاوية انطالق الكرة 

إضافة إىل مقدار واجتاه القوة الدافعة للكرة، لذا بات واضحًا 

أن قيمة هذه الزاوية تعتمد عىل دقة الرضبة إذ أن الطريق إىل 

األداء الناجح يقتيض كون القدم الضاربة يف املكان املناسب 

والوقت املناسب كي يستدعي نفس القوة لدفع الكرة 

زء املختص من وباإلجتاه الصحيح، لذلك من خالل ضبط اجل

سطح القدم املالمس للكرة حيث أن اختالف وضع القدم 

أثناء الركل يؤثر عىل إجتاه ومسار ورسعة الكرة، فالكرة 

تتحرك باجتاه القوة املسلطة عليها أثناء التصادم فإذا كانت يف 

املركز حدثت حركة خطية مستقيمة وإذا ما كان التصادم إىل 

فإهنا حتدث حركة دائرية حول األعىل أو األسفل أو للجانب 

حمورها، لذا فأن األساس امليكانيكي لتحقيق الدقة يكمن يف 

كيفية التعامل املناسب لوضعية الرضبة وقاعدة ارتكاز 

الالعب وعالقة ذلك باألجزاء األخرى من اجلسم والتي 

 يكون هلا دور فعال ألداء مهارة التهديف بنجاح وفاعلية

 (.2010)حسن،

إلجابة عىل التساؤل الثاين واملتضمن ما أكثر وهبذا متت ا

املتغريات الكينامتيكية مسامهة عىل فاعلية التهديف بكرة القدم 

 لدى عينة البحث؟

وللتعرف عىل معادالت التنبؤ بفاعلية التهديف بداللة 

بعض املتغريات الكينامتيكية األكثر مسامهة باألداء، تم حساب 

 (.3) جيي كام يف اجلدولمعامالت معادلة االنحدار التدر

 

 القيم اخلاصة بمعامالت معادلة االنحدار التدرجيي. (.3) جدول

 اخلطوة املتغريات الكينامتيكية ت قيمة الداللة املقدار الثابت املعامل

 1 الرسعة املحيطية للرجل الراكلة 7,315 0,000 - 3,849  3,939

 2 لرجل الراكلةالرسعة املحيطية ل 7,733 0,000 - 31,019 3,582

 زاوية مفصل قدم الرجل الراكلة 2,447 0,037 0,237

 

فقد تبني ان معادلة التنبؤ باخلطوة األوىل بداللة الرسعة 

املحيطية للرجل الراكلة ذات تأثري معنوي يف نموذج االنحدار 

مستوى اقل  عند 7.315املحتسبة بلغت  tاملتعدد إذ تبني ان قيمة 

ىل ذلك تكون معادلة خط اإلنحدار ، وبناء ع0.05من 

التنبؤية لفاعلية التهديف بداللة الرسعة املحيطية للرجل 

  :اآليتالراكلة عىل النحو 

 )الرسعة املحيطية للرجل الراكلة( 3.939+  3.849-فاعلية التهديف= 

ومن ذات اجلدول فقد تبني ان معادلة التنبؤ باخلطوة 

رجل الراكلة وزاوية الثانية بداللة الرسعة املحيطية لل

مفصل القدم للرجل الراكلة ذات تأثري معنوي يف نموذج 

املحتسبة للمتغريين  tي االنحدار املتعدد إذ تبني ان قيمت

عىل التوايل عند مستوى اقل من  2.447، 7.733بلغت 

، وبناء عىل ذلك تكون معادلة خط اإلنحدار 0.05

حيطية للرجل التنبؤية لفاعلية التهديف بداللة الرسعة امل

الراكلة وزاوية مفصل القدم للرجل الراكلة عىل النحو 

  األيت:

 

)الرسعة املحيطية للرجل  3.582+  31.019-فاعلية التهديف= 

 )زاوية مفصل قدم للرجل الراكلة( 0.237الراكلة( + 

 

وهبذا متت اإلجابة عىل التساؤل الثالث واملتضمن هل 

ة القدم لدى عينة البحث يمكن التنبؤ بفاعلية التهديف بكر

 بداللة بعض املؤرشات الكينامتيكية؟
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  االستنتاجات

حققت عينة البحث تقدمًا ملحوظًا يف قيم كافة  -1

املتغريات الكينامتيكية )قيد الدراسة( والتي أظهرت فاعليتها 

يف دقة مهارة التهديف ورسعة انطالق الكرة والتي اقرتب 

اءت منسجمة مع األسس الكثري منها من القيم املثالية وج

واملبادئ امليكانيكية وهذا ما أرشته نتائج اغلب الدراسات 

 العربية واألجنبية.

يعترب متغري الرسعة املحيطية للرجل الراكلة من  -2

بنسبة املتغريات الكينامتيكية األكثر مسامهة عىل فاعلية األداء 

%( بحال 90.5)أكرب %(، وتكون هذه املسامهة 84.3)

 املتغري مع متغري زاوية القدم للرجل الراكلة. مزاوجة هذا

أمكن التوصل اىل معادلتني خط اإلنحدار التنبؤية  -3

لفاعلية التهديف، األوىل بداللة الرسعة املحيطية للرجل 

)الرسعة  3.939+  3.849-فاعلية التهديف=  -وهي: الراكلة 

والثانية بداللة الرسعة املحيطية  املحيطية للرجل الراكلة(

-وهي: رجل الراكلة وزاوية مفصل القدم للرجل الراكلة لل

)الرسعة املحيطية للرجل  3.582+  31.019-فاعلية التهديف= 

 .)زاوية مفصل قدم للرجل الراكلة( 0.237الراكلة( + 

 

  التوصيات

رضورة اعتامد املدربني األسس والقوانني امليكانيكية  -1

الرسعة يف التدريب حيث جيب التدريب عىل زيادة قيم 

املحيطية للرجل الراكلة اعتامدًا عىل مبدأ إطالة نصف قطر 

الدوران كمبدأ ميكانيكي يمكن تطبيقه من خالل التتبع 

 امليكانيكي ملعادلة الرسعة املحيطية.

التأكيد عىل ضبط اجلزء املختص من سطح القدم  -2

املالمس للكرة حيث أن اختالف وضع القدم أثناء الركل 

فتعد زاوية القدم للرجل . مسار ورسعة الكرةيؤثر عىل إجتاه و

الرتباطها  الراكلة من العوامل املهمة واملؤثرة عىل حتقيق الدقة

بارش مع زاوية انطالق الكرة إضافة إىل مقدار واجتاه القوة امل

 .الدافعة للكرة

رضورة اعتامد األسس والعوامل امليكانيكية املهمة  -3

وزاوية تغريات رسعة لألجسام املقذوفة والتي متثلت يف م
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 حتفيز دافعية املامرسة الرياضية للفتاة املرصية دور األلعاب االلكرتونية يف

 

 د. الزهراء رانيا حممد يرسى  

 ة،جامعة جد أستاذ بقسم النشاط البدنى بكلية علوم الرياضة ،

 اململكة العربية السعودية 
 

 

 (م7/10/2018للنرش يف  م؛ وقبل1/9/2018يف )قدم للنرش 
 

 

 .االلكرتونية، املامرسة الرياضية، التحفيزاأللعاب  :فتاييةالكلامت امل

االلكرتونية ىف حتفيز دافعية املامرسة الرياضية األلعاب  التعرف عىل دورهيدف البحث إىل  البحث: ملخص

  التالية:للفتاة املرصية من خالل األبعاد 

 رصية.املاإللكرتونية لدى الفتاة األلعاب  التعرف عىل دوافع ممارسة -1

 املرصية.اإللكرتونية من وجهة نظر لدى الفتاة األلعاب  معرفة إجيابيات ممارسة -2

 املرصية.اإللكرتونية من وجهة نظر لدى الفتاة األلعاب  معرفة سلبيات ممارسة -3

 املرصية.معرفة معوقات ممارسة الرياضة املنتظمة من وجهة نظر الفتاة  -4

 (300من ) عينة البحث البحث. بلغتامليداين املناسب ألهداف هذه  واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي

عرش املتمثلة ىف خمتلف االدارات  البالغة الرابعةطالبة من مدارس االدارات التعليمية املختلفة قيد البحث 

 القاهرة.التعليمية التابعة ملحافظة 

عة قيد البحث واوصت الباحثة إجياد نظام جمموعة من النتائج املرتبطة باملحاور االربإىل  وتوصلت الباحثة

 Entertainment Software "جملس تصنيف الربجميات الرتفيهية"تصنيف لأللعاب اإللكرتونية عىل غرار 

Rating Board (ESRBليكون ) االلكرتونية حسب األعامر وبناء وتضمني األلعاب  مرجع يعنى بتصنيف

يف إنتاج ألعاب  -اإللكرتونية شائعة االنتشاراأللعاب  ة يفاملتضمن -عنارص اجلذب واإلثارة والتشويق 

إنشاء مركز وطني/قومي عىل إىل  الكرتونية تتوافق مع دين وعادات وتقاليد املجتمعات العربية. والسعى

مستوى الوطن العريب إلجراء بحوث ذات صلة باأللعاب اإللكرتونية والعمل عىل إنتاجها بام يتوافق مع 

 .املجتمعات العربية عادات وتقاليد
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Abstract: Professor, Department of Physical Activity, Faculty of Sports Sciences, Jeddah University 
The aim of this research is to identify the role of electronic games in stimulating the motivation of the 
Egyptian girl's sports practice through the following axes: 
1 - To identify the motives of electronic games in the Egyptian girl. 
2- To know the advantages of playing electronic games from the point of view of the Egyptian girl. 
3- Knowing the negative aspects of electronic games from the point of view of the Egyptian girl. 
4 - Know the obstacles to regular exercise from the point of view of the Egyptian girl. 
      The researcher used the descriptive field approach appropriate to the objectives of this research. 
The sample of the study came from (300) female students from the different educational departments 
under study in the 14th year, represented by the various educational departments affiliated to Cairo 
Governorate. 
     The researcher came up with a set of results related to the four axes in question and recommended 
the creation of a classification system for electronic games such as the Entertainment Software Rating 
Board (ESRB) to be a reference to the classification of electronic games by age. The elements of 
attraction, excitement and suspense included in popular electronic games are built into the production 
of electronic games that conform to the religion, customs and traditions of Arab societies. 
And seek to establish a national / national center at the level of the Arab world to conduct research 
related to electronic games and work to produce them in accordance with the customs and traditions 
of Arab societies. 
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  مقدمة البحث

اإللكرتونية يف كثري من املجتمعات األلعاب  إنترشت

العربية واألجنبية إذ ال يكاد خيلو منها بيت وال متجر، جتذب 

واملغامرة، حيث انترشت  األطفال بالرسوم واأللوان واخليال

األسواق  انتشارا واسعًا وكبريًا ونمت نموًا ملحوظًا وأغرقت

معظم املنازل وأصبحت الشغل إىل  بأنواع خمتلفة منها ودخلت

اليوم حيث أهنا استحوذت عىل عقوهلم  الشاغل ألطفال

اإللكرتونية مل تعد حكًرا األلعاب  أن ألعابواهتامماهتم. كام 

عىل الصغار بل صارت هوس الكثري من الشباب وتعدى ذلك 

 للكبار! 

ن  املامرسة الرياضية املنتظمة احد الغايات االجتامعية إ

ية التى تسعى اليها الفتاة فمن خالل املامرسة الرياضية والنفس

التعاون ، الروح  تتحقق العديد من القيم االجتامعية مثل : 

الرياضية وحتقيق االنضباط الذايت والتنمية االجتامعية وتنمية 

الذات املنفردة ، وتنمية اللياقة واملهارات النافعة ، حتقيق املتعة 

ساب املواطنة الصاحلة ، والتعود عيل والبهجة االجتامعية، اكت

القيادة والتبعية ، احلراك واالرتقاء االجتامعي ، كام يمكن 

اعتبار املامرسة الرياضية متنفس للطاقات مقبول اجتامعًيا ، 

كام انه يمكن اعتبار تقبل اآلخرين بغض النظر عن الفروق.

ع الرياضة وسيلة من وسائل الرتبية ووسيلة للبناء ىف املجتم

   ( 2008، راتب) .والتعايش املشرتك وقبول االخر

اسهامات املامرسة الرياضية املنتظمة للفتاة  ذات  التأثري  نإ

اإلجيايب ىف العديد من جوانب حياهتا ، ومن التأثريات البدنية 

: زيادة مرونة وكفاءة املفاصل ومعاجلة  االجيابيةوالفسيولوجية 

عمل اجلهازين الدورى  آالم املفاصل والظهر ورفع كفاءة

والتنفيس وزيادة املقاومة الطبيعية لألمراض واإلقالل من 

احتامل اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والوقاية من 

، ومن التأثريات االجتامعية : تكوين وتوطيد التعب الذهني

الصداقات والشعور باالنتامء وتقدير العمل اجلامعي وتنمية 

ة، ومن التأثريات النفسية : إشباع امليول القيم االجتامعي

والدوافع املرتبطة باللعب وتنمية الثقة بالنفس والصحة 

االنفعالية، مما ُيسهم يف حتقيق الرضا النفيس والرسور 

والسعادة يف احلياة من خالل مشاركة الفتاة  يف تلك األوجه 

 ( 2011. )عالوى،من النشاط

لسلوك الذي ادراسة  Motivationدراسة الدافعية كام ان  

يقوم به الكائن احلي إلشباع احلاجات، أو هي كام تعرفه 

إىل  دراسة العوامل التي ُتؤدي "املوسوعة الربيطانية بأهنا 

 ."استثارة سلوك الكائن احلي وتوجيهه نحو هدف حمدد

 ( 2008أسامة،  راتب)

جمموعة من الظروف الداخلية إىل  مصطلح الدافعيةيشري 

ة التي حترك الفرد من أجل إعادة التوازن الذي واخلارجي

هدف إىل  نزعة للوصولإىل  اختل، فالدافع هبذا املفهوم ُيشري

معني، واهلدف قد يكون إلرضاء حاجات داخلية أو رغبات 

( فهي حالة تنشأ لدى الفرد لتحقيق Needداخلية، أما احلاجة )

حلفظ بقاء  الرشوط البيولوجية أو السيكولوجية الالزمة املؤدية

( فهو ما يرغب الفرد يف احلصول Goalالفرد، أما اهلدف )

 ،)عزيزة (2012 يوسف،)   إشباع الدافع.إىل  عليه، وُيؤدي

2010) 

عىل الرغم من وجود إتفاق بني علامء النفس يف أمهية و 

الدوافع وأثرها يف حتريك السلوك إال أن نظرهتم ختتلف 

تمون إليها، وهذا االختالف باختالف املدارس النفسية التي ين

فيام بينهم يدور يف حماوالهتم لتحديد املتغريات التي ُتولد 

الدافعية واألغراض التي ختدمها، إذ تنظر املدارس النفسية 

السلوك اإلنساين من زوايا خمتلفة وحُتاول تفسريه إىل  املختلفة

تبعًا لذلك، مع تتباين وجهات نظرهم فيام يتصل بالدافعية 

 ( 2011عالوى،)ووظائفها. افها وأهد

عالقة الدافعية بالسلوك من خالل أحد اخلصائص كام ان  

ويعني  (Behavior direction)اآلتية أو جمملها، وهي: اجتاه السلوك

تفضيل الفرد لسلوك معني من بني جمموعة من البدائل السلوكية، 

لفرد ألداء وتعني املدة الزمنية التي يمنحها ا(Persistence) املثابرة 

وُيقصد هبا عدم اكتفاء (Continuation) االستمرارية  ،عمل معني

الفرد بام حصل عليه من معلومات وخربات يف حدود ما رسم له 

فقط، بل ُيبادر يف االستزادة من مصادر أخرى إضافية يف العمل 

مستويات أفضل مما رسم له يف األصل إىل  حماولة منه للوصول
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النهائية للسلوك، حيث  الذي ُيعد املحصلة  (Performance)ألدائه

 (Maeher,2008) ترتبط الدافعية بأداء أعىل ونتائج أفضل.

ن معاناة شعوب دول العامل من سلبيات أجهزة التكنولوجيا إ

كثرية ومتعددة بحيث ال ختلو الصحافة ) صحيفة الكرتونية أو 

صحيفة ورقية ( من عرض يوميا سلبية وأكثر، ومن هذه 

 الفتيات بعزوف املتعلقة السلبيات بعض عرض  هو  لبياتالس

 أصبح  أن بعد  االلكرتونيةاأللعاب  ممارسة بسبب  الدراسة عن

 الغنية العامل دول مستوى عىل ظاهرة الدراسة عن الفتيات عزوف

 يوجد  االلكرتونيةاأللعاب  وممارسة استخدام أن حيث  والفقرية

 لكافة اللعبة ممارسة ولةوسه أثامهنا رخص مع  مكان كل يف

 )إبراهيم، .املدارس طالبات وميول رغبات وتلبي األعامر

 (2017 ،حجاج)،  (2017

 

  مشكلة البحث

 من انتشار اخلليجإىل  خيلو بيت من املحيطال يكاد  

اإللكرتونية برسعة هائلة يف املجتمعات العربية بوجه األلعاب 

أصبح اآلباء عام حتى أصبحت جزًءا من غرفة الطفل، بل 

واألمهات يصطحبوهنا معهم أينام ذهبوا ليزيدوا األطفال 

إدماًنا عىل ممارستها. ويف العطلة الصيفية حيتار األهل، حول 

طرح السؤال عام يسعد  كيفية متضية أطفاهلم هلذه العطلة، وإذا

 الفتيات خالل إجازهتم، فإجابة نسبة كبرية منهم، تأيت لصالح

 (.2015اهلدلق، )الفيديو. وأحدث ألعاب احلاسب 

اإللكرتونية وتنوعها ظهرت آثار األلعاب  نتيجة تعددو

خمتلفة عىل سلوك األطفال املامرسني هلا من نواحي متعددة 

القيام بدراسة هلذه الظاهرة للتعرف عىل إىل  أسهمت يف الدعوة

اآلثار السلوكية والصحية واالجتامعية املختلفة عىل األطفال. أنه 

اإللكرتونية األلعاب  أجهزة الرقابة عىل حمالت بيع عفنظرا لض

 وقلة مراقبة األرس ملا يشاهده أبناؤهم مناأللعاب  ومراكز

اإللكرتونية فإن هناك األلعاب  وقلة الوعي بمخاطراأللعاب 

حاجة ماسة ملعرفة اآلثار السلوكية والصحية واالجتامعية 

 ( .2017،)ابراهيم  .لأللعاب اإللكرتونية عىل الفتيات

وانطالقا مما سبق، ونظرا ألن الباحثة مل تقف عىل دراسة 

االلكرتونية ودروها ىف حتفيز األلعاب  علمية تناولت موضوع

الفتاة املرصية نحو املامرسة الرياضية املنتظمة يف املجتمع 

الدراسة يف السؤال الرئييس  يمكن حتديد مشكلةاملرصى، فإنه 

ونية ىف حتفيز دافعية املامرسة االلكرتاأللعاب  دور: األيت

 املرصية؟الرياضية للفتاة 

 

 هدف البحث

االلكرتونية ىف األلعاب  التعرف عىل دورإىل  هيدف البحث

 بعادحتفيز دافعية املامرسة الرياضية للفتاة املرصية من خالل األ

 -التالية :

اإللكرتونية األلعاب  التعرف عىل دوافع ممارسة -1

 املرصية.لدى الفتاة 

اإللكرتونية من األلعاب  معرفة إجيابيات ممارسة -2

 املرصية.وجهة نظر لدى الفتاة 

اإللكرتونية من األلعاب  معرفة سلبيات ممارسة -3

 املرصية.وجهة نظر لدى الفتاة 

معرفة معوقات ممارسة الرياضة املنتظمة من وجهة  -4

 املرصية.نظر الفتاة 

 
 أمهية البحث واحلاجة إليه

 كونه:يف  نظرية والتطبيقية للبحثالمهية األتتضح     

إىل  حد البحوث العلمية التطبيقية التي هتدفأ -

االلكرتونية ىف األلعاب  التعرف عىل مدى إمكانية توظيف دور

 املنتظمة.حتفيز دافعية الفتاة املرصية نحو املامرسة الرياضية 

االلكرتونية باعتبارها األلعاب  يركز البحث عىل  -

ة وتطوير وحتفيز الفتيات نحو املامرسة مدخال حديثا يف تنمي

قدرهتا عىل االستجابة الرسيعة ملتغريات  الرياضية وزيادة

العرص والتحفيز ىف استمرارية املامرسة الرياضية املنتظمة 

للرياضة وذلك بام حيتويه من صيغ متحررة تعمل عىل تغيري 

دوافعهم الذاتية لإلبداع  للفتيات واستثارةاالجتاه الفكري 

 املامرسة.حتمل املسئولية نحو و

 
  املصطلحات املستخدمة ىف البحث 

تعرفها الباحثة اجرائيا باهنا جمموعة االلعاب االلكرتونية : 

الشبيهة ىف معظمها بااللعاب الرياضية التى األلعاب  من
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يامرسها الالعبون لكنها تدار من خالل اجهزة التكنولوجيا 

 .وغريها (  -حمولاجهزة امل -مثل ) اجهزة الكمبيوتر

تعرفها الباحثة إجرائيا بأهنا العنارص أو  :املامرسةدافعية 

تعلق الفتيات باأللعاب اإللكرتونية، إىل  العوامل التي تؤدي

  .  يمضون أوقانا طويلة يف ممارستها وجتعلهم

 

  الدراسات املرتبطة 

  : الدراسات باللغة العربيةوالا أ

 ثري استخدامأت "( بعنوان 2017عوض )دراسة  -1

التعليمية االلكرتونية ىف تدريس التاريخ لتنمية األلعاب 

مهارات التفكري املتشعب والدافعية للالنجاز لدى تالميذ 

الدراسة حتقيق الكشف عن إىل  هدفت "املريلة االبتدائية 

التعليمية اإللكرتونية يف تدريس األلعاب  تأثري استخدام

ملتشعب والدافعية لإلنجاز التاريخ لتنمية مهارات التفكري ا

الباحثعىل كال من املنهج اعتمد لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

الوصفي التحلييل،  وكذلك املنهج التجريبي وكانت اهم 

التعليمية اإللكرتونية ىف األلعاب  النتائج : حقق استخدام

التاريخ من خالل تدريس وحديت التاريخ للصف اخلامس 

اعلية ىف تنمية مهارات التفكري املتشعب مستوى مناسب من الف

 والدافعية لإلنجاز لدى تالميذ املرحلة االبتدائية .

األلعاب  فعالية "( بعنوان 2017يجاج ) دراسة -2

االلكرتونية التشاركية القائمة عىل التلميحات البرصية ىف تنمية 

وهدفت "بعض املهارات الفنية االساسية لدى طفل الروضة 

تعرف عىل فعالية االلكرتونية التشاركية القائمة الإىل  الدراسة

عىل التلميحات البرصية ىف تنمية بعض املهارات الفنية 

واعتمدت  الباحثة املنهج االساسية لدى طفل الروضة ، 

التجريبي )املنهج الشبه التجريبي الذي يستخدم مع العلوم 

 اإلنسانية( ، وكانت اهم النتائج : توجد فروق دالة إحصائيا

بني متوسطي درجات القياسني القبيل والبعدي ألطفال 

الروضة يف مقياس املهارات الفنية األساسية )األبعاد، 

 دالة فروق توجد ”والدرجة الكلية( لصالح القياس البعدي.

 والتتبعي القبيل القياسني درجات متوسطي بني إحصائيا

 اد،األبع) الفنيةاألساسية املهارات مقياس يف الروضة ألطفال

 دالة فروق توجد ”.التتبعي القياس لصالح( الكلية والدرجة

يا بني متوسطي درجات القياسني البعدي والتتبعي إحصائ

ألطفال الروضة يف مقياس املهارات الفنيةاألساسية )األبعاد، 

 .والدرجة الكلية( لصالح القياس التتبعي

فعالية انامط  "( بعنوان  2017دراسة ابراهيم ) -3

االلعاب االلكرتونية ىف تنمية الدافعية والتحصيل التنافس ب

رسالة  "للعمليات احلسابية لدى تالميذ املريلة االبتدائية 

إىل  هدفتدكتوراه غري منشورة ،كلية الرتبية ، جامعة يلوان .

التعرف عىل تأثري نمط التنافس باأللعاب اإللكرتونية التعليمية 

لتحصيل للعمليات )التزامنى / التتابعى( ىف الدافعية وا

اعتمدت الدراسة عىل .احلسابية لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية

يوجد فرق دال إحصائيا وكانت اهم النتائج : .املنهج التجريبى

عند مستوى بني متوسطى درجات تالميذ املجموعة التجريبية 

األوىل )التى درست من خالل اللعبة اإللكرتونية التعليمية 

لتنافس التزامنى( ىف التطبيقني القبىل القائمة عىل نمط ا

 .والبعدى ملقياس دافعية اإلنجاز لصالح التطبيق البعدى

األلعاب  اثر تصميم "( بعنوان 2017شعري ) دراسة -4

االلكرتونية القائمة عىل الشخصيات الكرتونية ىف تنمية املفاهيم 

التحقق إىل  هدفت "والسلوكيات الوقائية لدى اطفال الروضة 

اإللكرتونية القائمة عىل الشخصيات األلعاب  تصميم من أثر

الكرتونية ىف إكساب أطفال الروضة املفاهيم والسلوكيات 

الوقائية املطلوبة ألطفال تلك املرحلة.وقد اتبعت الباحثة  املنهج 

شبه التجريبى ذو املجموعتني التجريبية والضابطة، وكانت اهم 

األلعاب  استخدام أنإىل  النتائج وقد أشارت نتائج البحث

اإللكرتونية القائمة عىل الشخصيات الكرتونية قد ساعد عىل 

اكساب أطفال الروضة املفاهيم والسلوكيات الوقائية التى يتطلبها 

التكيف الناجح مع متطلبات احلياة والوقاية مما قد يتعرضون له 

من أخطار وما قد يصابون به من أمراض، وهو ناتج عن التأثري 

للشخصيات الكرتونية ىف حتقيق األهداف التى تسعى  اإلجيابى

 .إليها رياض األطفال

تاثري برنامج  "( بعنوان 2017ابراهيم ) دراسة -5

تعليمى بااللعاب االلكرتونية املدعمة باهليربتكست عىل تعلم 

بعض مهارات كرة اليد لتالميذ احللقة االوىل من التعليم 
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امج تعليمي تصميم برنإىل  هدفت الدراسة "ساسى األ

اإللكرتونيه املدعمه باهليربتكست ومعرفه األلعاب  بإستخدام

املعلومايت لبعض مهارات كرة اليد قيد التحصيل  :تأثريه عىل

بعض مهارات كرة اليد قيد البحث )مسك تعلم ، البحث

 وانطباعات اراء ،(  التنطيط– التمرير–واستالم الكرة 

 الربنامج دامبإستخ التعلم نحو التجريبية املجموعه

واعتمدت الباحثة عىل املنهج التجريبيى وكانت اهم .املقرتح

األلعاب  الربنامج التعليمي بإستخداميوثر  :النتائج 

اإللكرتونية املدعمة باهليربتكستتأثريًا إجيابيًا ىف التحصيل 

املعريف واالختباراتاملهارية بدرس الرتبية الرياضية لتالميذ 

الطريقة املتبعة )الرشح توثر .ليم األسايساحللقة األوىل من التع

وأداء النموذج ( تأثريًا إجيابيًا ىف التحصيل املعريف 

واالختباراتاملهارية بدرس الرتبية الرياضية لتالميذ احللقة 

 .األوىل من التعليم األسايس

التأثريات املختلفة  "( بعنوان2017قطب ) دراسة -6

 "ية عىل االنرتنتالستخدام املراهقني لاللعاب االلكرتون

التعرف عىل مستوى التأثريات املختلفة إىل  هدفت الدراسة

الستخدام املراهقني لاللعاب االلكرتونية عىل االنرتنت، 

واعتمدت الباحثة عىل املنهج الوصفى ، وكانت اهم النتائج : 

االلكرتونية بني خمتلف دول العامل سواء األلعاب  امتداد تاثري

ية، تباين التاثريات االجيابية والسلبية االجنببية او العرب

الستخدمات املراهقيني لاللعاب االلكرتونية ، زيادة معدالت 

االلكرتونية ىف خمتلف الدول األلعاب  القلق من ثاثريات

 العربية .

 فاعلية استخدام "بعنوان  (2016حممد )دراسة  -7

الرتبوية االلكرتونية ىف تنمية مهارات التواصل األلعاب 

استخدام إىل  هدفت الدراسة "تامعى لالطفال التويدين االج

الرتبوية األلعاب  برنامج تدريبى قائم عىل استخدام

االلكرتونية لتنمية مهارات التواصل االجتامعى لألطفال 

 التوحديني، وقد استخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبى

وكانت اهم النتائج التى توصلت اليها : وجود فروق ذات 

االلكرتونية األلعاب  ة احصائيا نتيجة استخدامدالل

للمجموعة التجريبية عن املجموعة الضابطة نحو مهارات 

التواصل االجتامعى واملعززرات وتقييم لالطفال التوحدين 

 قيد الدراسة .

األلعاب  فعالية "( بعنوان 2015العطاىف ) دراسة -8

ية لدى التعليمية االلكرتونية ىف تنمية بعض املهارات احليات

 التعرف عىل فعاليةإىل  هدفت الدراسة " اطفال الروضة

التعليمية االلكرتونية ىف تنمية بعض املهارات احلياتية األلعاب 

، اعتمدت الباحثة عىل املنهج التجريبيى  لدى اطفال الروضة

ال يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسطى وكانت اهم النتائج : 

ية واملجموعة الضابطة ىف درجات أطفال املجموعة التجريب

التطبيق البعدى لإلختبار التحصييل . ال يوجد فرق دال 

إحصائيا بني متوسطى درجات أطفال املجموعة التجريبية 

واملجموعة الضابطة ىف التطبيق البعدى لبطاقة مالحظة أداء 

املهارات احلياتية. ال يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسطى 

لتجريبية ىف التطبيق القبىل والبعدى درجات أطفال املجموعة ا

  التحصييل.لإلختبار 

 
  جنبية الدراسات باللغة األ :ثانيا

 (Dogan, et al., 2014) "دوجان وآخرون"دراسة  -1

 عن اجتاهات طلبة اجلامعة نحو بعنوان: الكشف (17)

التعليمية لإلنرتنت، وذلك بتطبيق مقياس أعد هلذا األلعاب 

( طالبًا 188ندًا عىل عينة تشمل )( ب18الغرض ومكون من )

النتائج وجود اجتاهات تفضيلية نحو أبرز جامعيًا. ومن 

االستخدام التعليمي لإلنرتنت، وارتبطت االجتاهات 

التفضيلية بتتبع املواقع التعليمية اجليدة وتبادل املعلومات 

املتاحة عىل اإلنرتنت مع األصدقاء والتكرار املرتفع الستخدام 

وتعدد أسباب استخدام اإلنرتنت هبدف التعلم، ومل  اإلنرتنت،

 توجد فروق بني اجلنسني يف هذا االجتاه.  

( بعنوان 18)  (Hong; et al, 2015)  وآخرونهونج  -2

عىل "قياس اجتاهات الطالب نحو االنرتنت كوسيلة تعليمية "

( طالبًا جامعيًا، ممن يدرسون بخمس 88عينة مكونة من )

يا، مستخدمني مقياسًا مكونًا من سبعة كليات بجامعة ماليز

بنود لقياس اجتاهاهتم نحو اإلنرتنت كوسيلة تعليمية. فتبني 

وجود اجتاه إجيايب نحو استخدام اإلنرتنت يف التعليم. ومل تظهر 
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فروق يف هذا االجتاه بني اجلنسني، وال بني املرتفعني 

واملنخفضني يف املعدل الرتاكمي. يف حني كانت هناك فروق 

ترتبط بنوع الكلية، إذ يرتفع االجتاه لدى طلبة كليتي اهلندسة 

والعلوم التكنولوجية بصورة دالة عنه لدى طلبة كلية التنمية 

البرشية. ويؤخذ عىل هذه الدراسة صغر حجم العينة، بحيث 

ال تسمح بتقسيمها ملجموعات فرعية، كذلك قلة عدد بنود 

ة مظاهر االجتاه. حد يصعب معه دقة متثيل كافإىل  املقياس

وبصفة عامة يالحظ أن معظم هذه الدراسات تفتقد ملعلومات 

 ختتص بثبات وصدق املقاييس املستخدمة.

Ferzetti ; et al (19 )) ,2015)خرون آفريزتى و -3

عن عالقة الوقت املنقيض يف استخدام  الكشفبعنوان 

( 120اإلنرتنت بالتحصيل الدرايس لدى عينة مكونة من )

أجراه جمموعة من الطلبة يف كلية  معيًا حيثجاطالبًا 

 .االتصاالت بجامعة بنسلفانيا

إىل  تبني عدم وجود عالقة دالة بني املتغريين. وهو ما يشري 

أن الوقت املنقيض يف استخدام اإلنرتنت ليس له أي تأثري عىل 

مستوى التحصيل. وألن اإلنرتنت جيمع بني خصائص كل من 

ن الوقت املنقيض يف قراءة املجالت املجالت والتلفاز تبني أ

املنقيض  أن الوقتارتفاع مستوى التحصيل، يف حني إىل  أدى

انخفاض مستوى التحصيل. إىل  يف مشاهدة التلفاز أفىض

ويؤخذ عىل هذه الدراسة إغفال دور مضمون املادة املستهدفة 

سواء عىل اإلنرتنت أو املجالت أو التلفاز يف حتديد العالقة بني 

التعرض هلا والتحصيل الدرايس. كذلك مل يكن من وقت 

املالئم التقرير عن عالقات سببية حمددة الوجهة بمجرد 

 حساب معامالت ارتباط بريسون.

من دراسة وحتليل الدراسات وقد استفادت البايثة  

املرتبطة من خالل: االستفادة من خربات الباحثني السابقني يف 

ضوع البحث ، حتديد املحاور توليد أفكارا جديدة ملعاجلة مو

الرئيسية ألداة مجع البيانات، االستفادة من نتائج تلك 

 . راسات يف مناقشة نتائج هذا البحثالد

 

  منهجية واجراءات البحث 

الباحثة املنهج الوصفي  تاستخدم منهج البحث: -1

 البحث.امليداين املناسب ألهداف هذه 

طالبات  يتكون جمتمع البحث منجمتمع البحث:  -2

-2017الدراسى ) القاهرة للعاماملرحلة الثانوية بمحافظة 

2018) 

( طالبة  300) عينة البحثبلغت عـيـنـة البـحـث:  -3 

بالصف الثانى الثانوى بمدارس االدارات التعليمية املختلفة 

قيد البحث البالغة  الرابعة عرش املتمثلة ىف خمتلف االدارات 

القاهرة بواقع مدرسة واحدة من كل  التعليمية التابعة ملحافظة

( توزيع عينة البحث طبقا 1ادارة تعليمية ويوضح جدول )

لبعض لالدارات التعليمية التابعة ملحافظة القاهرة  االحصائى 

 لعينة البحث.

 

 .( 300توزيع عينة البحث طبقا لبعض لالدارات التعليمية التابعة ملحافظة القاهرة ) ن = . (1جدول )

 % عدد الطالبات من املدرسة ارة التعليميةاالد م

 %6ر67 20 رشق مدينة نرص 1

 %6ر67 20 غرب مدينة  نرص  2

 %6ر67 20 غرب القاهرة  3

 %8ر33 25 وسط القاهرة 4

 %6ر67 20 حلوان 5

 %6ر67 20 املعادى 6

 %6ر67 20 دار السالم  7

 %8ر33 25 باب الشعرية 8
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 . (1جدول )تابع 

 % عدد الطالبات من املدرسة التعليمية االدارة م

 %6ر67 20 الزيتون 9

 %6ر67 20 النزهة 10

 %6ر67 20 الساحل 11

 %6ر67 20 روض الفرج 12

 %8ر33 25 عابدين 13

 %8ر33 25 الوايىل 14

 %100 300 املجموع

 

( ان نسبة الطالبات التى تم 1) يتضح من جدول

ة تابعة لالدارات اختيارهن ضمن عينة البحث بكل مدرس

 %(.8ر33 -%6ر67التعليمية قيد البحث ترواحت ما بني )

صممت الباحثة استامره  البيـانــات:أدوات جـمـع -4

القراءات النظرية للمراجع  استبيان وقد تم اعدادها عن طريق

العلمية وحتليل الدراسات والبحوث املرتبطة بموضوع 

عدد من األساتذة  عغرياملقننه مالبحث واملقابالت الشخصية 

( حماور 4)حتديد تم  البحث. حيثاملتخصصني ىف جمال 

 ييل: لالستبيان ومها 

اإللكرتونية لدى الفتاة األلعاب  دوافع ممارسة  -1

 املرصية.

اإللكرتونية من وجهة األلعاب  إجيابيات ممارسة  -2

 املرصية.نظر لدى الفتاة 

اإللكرتونية من وجهة نظر األلعاب  سلبيات ممارسة -3

 املرصية.لدى الفتاة 

معوقات ممارسة الرياضة املنتظمة من وجهة نظر  -4

 املرصية.الفتاة 

إىل  /موافق)ثالثى وأشتمل االستبيان عىل ميزان تقدير 

حدا ما / غري موافق( وتم حتديد الدرجـات التالية وفقا مليزان 

 صفر(. -1-2)التوايل التقدير وذلك عىل 

 

 

الباحثة بأجراء دراسة  قامت االستطالعية:الدراسة  -5

استطالعية هبدف التأكد من سالمة وسهولة فهم عبارات 

الوقت الالزم  وفهمها، ومناسبةاالستبيان وإمكانية قراءهتا 

الستفاء االستبيان حتى ال ترضر الطالبة من طول الفرتة التي 

االستطالعية متت الدراسة  االستبيان،يقضيها يف اإلجابة عىل 

 عىل 2017/ 10/10 حتى 2017/ 1/10من الفرتة  ىف

طالبة من غري عينة  (30)من وبلغت عينة من الطالبات 

 البحث.

    لالستبيان:املعامالت العلمية  - 6  

قامت الباحثة  بحساب صدق صدق املحتوى :   -

املحتوى ) صـدق املحكمـني(: حيث تم عرض حماور 

اء يف ( خرب5االستبيان وعباراته عىل جمموعة من املتخصصني)

وعلم طرق التدريس من قسم املناهج وجمال الرتبية الرياضية 

ان ال ة الدكتوراه وعىل درجاحلصول يشرتط النفس الرياىض و

( سنة يف جمال التخصص 20عن ) اخلربة تقل عىل سنوات

وذلك إلبداء رأهيم وحكمهم عىل إن املحاور املختارة 

تمي للمحور لالستبيان تتفق مع الغرض منه وان كل عبارة تن

الذي يتضمنها وكذلك مدى الوضوح يف فهم كل عبارة ، 

وترك حرية استبعاد العبارات وإضافة عبارات جديدة يروهنا 

( عدد العبارات املستبعدة بعد 2مناسبة .ويوضح جدول)

 العرض عىل اخلرباء .
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 .(5)ن=     املحكمني ( )صدق   النسبة املئوية التفاق رأى اخلرباء عىل املحاور والعبارات. (2جدول )

 املحاور م

عدد 

العبارات 

 املبدئية

% 
 العبارات

 املستبعدة

 العدد 

 النهائي

 21 4 28ر41 25 اإللكرتونية لدى الفتاة املرصية  .األلعاب  دوافع ممارسة 1

 18 3 23ر86 21 اإللكرتونية من وجهة نظر لدى الفتاة املرصية  األلعاب  إجيابيات ممارسة  2

 17 3 22ر72 20 اإللكرتونية من وجهة نظر لدى الفتاة املرصية  .األلعاب  يات ممارسةسلب 3

 16 6 25 22 معوقات ممارسة الرياضة املنتظمة من وجهة نظر الفتاة املرصية  4

 72 16 %100 88 املجموع

 

  وقد جاءت النتائج كام ييل:

%( عىل مدى مناسبته 100موافقة اخلرباء بنسبة ) -

 املقرتحة.االربعة  املحاور

 املحاور.%( عىل مدى كفاية 100موافقة اخلرباء بنسبة ) -

وىف حدود ما وضعته الباحثة من نسبة لقبول رأى  -

تم  العبارة، وقد%( عىل األقل لقبول 80اخلرباء وهو اتفاق )

حصوهلا  املحاور االربعة لعدم عبارة من( 16استبعاد عدد )

 اخلرباء.من قبل السادة  عىل املحك املقبول لدرجة املوافقة

قامت الباحثة بحساب  الداخيل:صدق االتساق  -

طريق إجياد معامل االرتباط  بريسون عنقيمة معامل االرتباط 

بني درجة كل عبارة واملجموع الكىل للمحور الذي متثله 

وكذلك حساب معامل االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور 

( قيم 3) جدول حيوضاملحاور، ووالدرجة الكلية ملجموع 

 معامالت االرتباط بني كل عبارة واملحور املنتمية إلية.  

 

 . (30)ن=        معامالت االرتباط بني درجات كل عبارة والدرجة الكلية لكل حمور . ( 3جدول )

 املحور األول
 تابع املحورالثالث  م املحور الثانى م قيمة ر

 رقم العبارة

 0ر811 10 0ر7541 4 0ر547 1

 0ر658 11 0ر756 5 0ر654 2

 0ر825 12 0ر846 6 0ر841 3

 0ر667 13 *0ر267 7 0ر741 4

 *0ر355 14 0ر804 8 0ر851 5

 0ر655 15 0ر668 9 0ر752 6

 0ر874 16 0ر869 10 0ر869 7

 * 0ر274 17 0ر746 11 *0ر258 8

 املحور الرابع   0ر876 12 0ر667 9

 0ر697 1 *0ر254 13 *0ر305 10

 0ر714 2 0ر911 14 0ر597 11

 0ر825 3 0ر887 15 0ر708 12

 0ر863 4 0ر741 16 0ر872 13

 0ر687 5 0ر852 17 0ر762 14

 0ر811 6 0ر963 18 0ر786 15
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 .  ( 3جدول )تابع 

 املحور األول
 تابع املحورالثالث  م املحور الثانى م قيمة ر

 رقم العبارة

 0ر726 7 لثاملحور الثا *0ر293 16

 0ر745 8 0ر844 2 0ر684 17

 0ر768 9 0ر904 3 0ر841 18

 0ر697 10 0ر802 4 0ر745 19

 0ر698 11 *0ر342 5 0ر684 20

 0ر638 12 0ر695 6 0ر875 21

 0ر677 13 0ر874 7 املحور الثانى

 0ر658 14 0ر745 8 0ر852 1

 0ر698 15 0ر896 9 0ر741 2

 0ر682 16 *0ر249 10 0ر667 3

 . 0.361( =0.01اجلدولية عند مستوى ) "ر"قيمة )*(  
 

( عبارات من 9عدد ) ( استبعاد3ويتضح من جدول )

 بعد( عبارات من ال3ربعة بواقع استبعاد عدد )املحاور األ

 بعد( عبارات من ال4، )الثاين بعدال عبارة من( 2عدد ) األول،

املحسوبة  "ر "ن قيمة إحيث  ،لث ألهنم غري دالة إحصائياالثا

  (.0ر01اجلدولية عند مستوى معنوي ) اقل من قيمتها

( 63) وبذلك أصبح عدد العبارات النهائية الستامرة االستبيان

 (.4عبارة كام يوضحها جدول )

 

 .الشكل النهائي لعبارات االستبيان. (4جدول )

 املحاور م
العدد النهائي 

 للعبارات
% 

1 
 اإللكرتونيةاأللعاب  دوافع ممارسة

 لدى الفتاة املرصية  .
 28ر57 18

2 

األلعاب  إجيابيات ممارسة

اإللكرتونية من وجهة نظر لدى 

 الفتاة املرصية

 25ر40 16

3 

األلعاب  سلبيات ممارسة

اإللكرتونية من وجهة نظر لدى 

 الفتاة املرصية  .

 20ر63 13

4 
معوقات ممارسة الرياضة املنتظمة 

 من وجهة نظر الفتاة املرصية
 25ر40 16

 100 63 املجموع

ولتحقيق ثبات االستبيان، قامت الباحثة  :الثباتيساب 

وجاءت نتيجة حساب  (،باستخدام معامل )الفاكرونباخ

 .(5معامالت الثبات كام يوضحها جول )

 

 ملحاور االستبيان  Alpha( قيم معامل ألفا 5جدول )

 قيمة معامل الفا املحاور م

1 
لكرتونية لدى اإلاأللعاب  دوافع ممارسة

 الفتاة املرصية  .
 0ر845

2 
اإللكرتونية األلعاب  إجيابيات ممارسة 

 من وجهة نظر لدى الفتاة املرصية  
 0ر765

3 
اإللكرتونية من األلعاب  سلبيات ممارسة

 وجهة نظر لدى الفتاة املرصية  .
 0ر864

4 
معوقات ممارسة الرياضة املنتظمة من 

 وجهة نظر الفتاة املرصية 
 0ر885

 100 املجموع 

 

( أن قيم املعامالت للثبات بطريقة 5يتضح من جدول )

( وذلك يشري أن 0ر885، 0ر765) ترتاوح بني "الفا"

 االستبيان عىل درجة مقبولة من الثبات.

قامت الباحثة بتطبيق البحث  التطبيق امليدانى للبحث:

 .7/12/2017حتى  15/10/2017خالل الفرتة 
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استخدمت الباحثة األساليب للبحث : اخلطة اإليصائية 

 االرتباط معامل –املتوسط احلسايب اإلحصائية التالية :

  املئوية النسب – كرونباخ الفا معامل – بريسون

 

  عرض النتائج ومناقشتها 

 

 .(300االلكرتونية لدى الفتاة املرصية  )ن = األلعاب  ول: دوافع ممارسةاأل بعدال. (6جدول )

 العبارات م

جمموعة  التكرارات

الدرجات 

 ةاملقدر

 الرتتيب %
 موافق

ىل يدا إ

 ما

غري 

 موافق

1 
االلكرتونية  تريض وتلبي بعض تصورايت وختياليت غري األلعاب  ممارسة

 الواقعية.
 13 87ر83 527 23 27 250

2 
االلكرتونية  ويدفعني األلعاب  يف 3Dيستهويني التصميم ثالثي اإلبعاد  

 للعب.  
251 26 23 528 88 12 

3 
االلكرتونية  يدفعني لالستمرار يف مواصلة األلعاب  السعي لتحقيق الفوز يف

 اللعب.
 1 92ر5 555 10 25 265

4 
االلكرتونية  عىل حتديات يدفعني لالستمرار يف مواصلة األلعاب  احتواء

 اللعب. 
 9 88ر33 530 25 20 255

5 
مبدأ التشارك والتعاون بني الالعبني  االلكرتونية األلعاب  يستهويني توظيف

 ويدفعني للعب.
 11 88ر17 529 26 19 255

6 
االلكرتونية  يدفعني لالستمرار يف األلعاب  توفر نقاط )أو درجات( يف

 مواصلة اللعب. 
 5 90ر83 545 15 25 260

7 
االلكرتونية  يدفعني لالستمرار يف األلعاب  تعدد مستويات صعوبات

 مواصلة اللعب.
 4 91ر33 548 14 24 262

 3 91ر67 550 12 24 263 االلكرتونية  مبدأ التنافس  بني الالعبني .األلعاب  يستهويني توظيف 8

9 
االلكرتونية  من  السيطرة عىل بعض مما ال يمكن حتقيقه يف األلعاب  متكنني 

 احلياة احلقيقية.
 مكرر 9 88ر33 530 20 30 250

10 
االلكرتونية  يدفعني لالستمرار يف األلعاب  السعي هلزيمة اآلخرين يف

 مواصلة اللعب.
 7 89ر17 535 20 25 255

 14 87ر5 525 25 25 250 االلكرتونية  ويدفعني للعب. األلعاب  يستهويني تصميم املشاهد يف 11

 6 90 540 18 24 258 االلكرتونية  .األلعاب  حب االستطالع والسعي حلل الغموض يف بعض 12

 18 83ر17 499 39 23 238 االلكرتونية  يدفعني لالستمرار يف مواصلة اللعب.األلعاب  امل الرسعة  يفع 13

 17 83ر83 503 37 23 240 االلكرتونية  وتدفعني للعب.   األلعاب  تستهويني الصور املتحركة يف 14

 15 85ر83 515 30 25 245 االلكرتونية  وتدفعني للعب.   األلعاب  تستهويني املؤثرات الصوتية يف 15

 16 84ر83 509 33 25 242 االلكرتونية  ويدفعني للعب.   األلعاب  يستهويني تصميم الشخصيات يف 16

 2 91ر83 551 12 25 263 االلكرتونية  وتدفعني للعب.  األلعاب  تستهويني التفاعلية العالية يف  17

18 
لتقليل من ضغوط  ومشاكل االلكرتونية  متثل يل خمرجا لاأللعاب  ممارسة

 احلياة احلقيقية.
 8 88ر67 532 15 38 247
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 .(300) ن =     االلكرتونية لدى الفتاة املرصية  األلعاب  اجيابيات ممارسة  الثانى  بعدال.  (  7جدول ) 

 العبارات م

جمموعة  التكرارات

الدرجات 

 املقدره

 الرتتيب %
 غري موافق ىل يدا ماإ موافق

 14 82ر5 495 40 25 235 كنني من تطوير مهارايت الكمبيوتر.مت  1

 1 92ر5 555 10 25 265 تسهم يف تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية لدي الفتاة . 2

 5 88ر66 532 25 18 257 تسهم يف حتسني وتعزيز التفكري املنطقي.  3

 6 88ر33 530 25 20 255 تسهم يف تطوير صناعة الربجميات.  4

 7 88 528 23 26 251 عد وسيلة لتكوين صداقات جديدة.ت 5

6 
توفر بيئة تعليمية تسمح لالعبني بالتآلف مع احلاسب وحمو 

 األمية الكمبيوتر.
 13 83ر17 499 34 33 233

 9 87ر5 525 25 25 250 تسهم يف حتسني وتعزيز مهارات التحكم يف الوقت. 7

 3 89ر17 535 20 25 255 قضاء واستثامر وقت فراغ ممتع . 8

 16 81ر67 490 40 30 230 يساعد الالعبني عىل تطوير إدارة وتنظيم املهارات. 9

 15 82ر33 494 41 24 235 متكنني من تطوير مهارات الكتابية لدي الفتاة .  10

 12 83ر83 503 37 23 240 ويزيد من ذكاء الفتاة . ينشط الدماغ 11

 10 85ر83 515 30 25 245 ري الفتيات عن انفسهم   .تسهم يف حتسني وتعزيز فرص تعب 12

 11 84ر83 509 33 25 242 متكن الالعبني من لعب األدوار وتقمص الشخصيات. 13

14 
تسهم يف  تطوير رسعة  ومهارات التواصل االجتامعى  لدي 

 الفتاة .
 8 87ر83 527 23 27 250

15 
والتقدم يف  توفر فرصا إلنجاز املهام من أجل اكتساب اخلربات

 املستويات.
 4 88ر67 532 15 38 247

 2 90ر83 545 15 25 260 تسهم يف معرفة وحل مشاكل العامل احلقيقية .  16

 

 .(300االلكرتونتة لدى الفتاة املرصية  ) ن = األلعاب  الثالث  : سلبيات ممارسةبعد ال. (  8جدول ) 

 العبارات م

جمموعة  التكرارات

الدرجات 

 املقدره

 الرتتيب %
 موافق

ىل يدا إ

 ما

غري 

 موافق

 5 87ر17 523 26 25 249 االلكرتونية  حتتوي عىل مشاهد غري اخالقية.األلعاب  بعض 1

2 

مشاكل صحية إىل  يؤدياأللعاب  قضاء أوقات طويلة يف ممارسة

متعددة مثل قرص النظر، وضعف يف اإلبصار، ومشاكل يف الرؤيةوىف 

 قبة والذراعني والسمنة واضطرابات النوم .العمود الفقرى والر

258 24 18 540 90 2 

3 
إدمان إىل  االلكرتونية   تشجع عىل العنف، وقد تؤدياأللعاب  بعض

 االنرتنت.
 1 91ر83 551 12 25 263

4 
املتوفرة عىل االنرتنت تعترب إهدارا ملوارد االنرتنت األلعاب  كثرة

 الثمينة.
 11 82ر5 495 40 25 235

 9 83ر83 503 37 23 240 املخصص للدراسة. قد تقلل من الوقت  5

 12 82ر33 494 41 24 235 التفكك االرسى  واىل القتل سفك الدماء.إىل  قد تقود    6



   111                                               حتفيز دافعية املامرسة الرياضية للفتاة املرصية لعاب االلكرتونية يفور األد

 

 .  (  8جدول ) تابع 

 العبارات م

جمموعة  التكرارات

الدرجات 

 املقدره

 الرتتيب %
 موافق

ىل يدا إ

 ما

غري 

 موافق

 مكرر 5 87ر17 523 25 27 248 سلبا عىل األداء الدرايس. قد تؤثر    7

 3 88ر67 532 15 38 247 عزلة  بعض الفتيات عن بقية أفراد األرسة.إىل  قد تؤدي   8

 8 84ر83 509 33 25 242 عدم االستيقاظ والذهاب للمدرسة مبكرا.إىل  قد تؤدي 9

 4 88 528 22 28 250 وعديمة القيمة . االلكرتونية  مضيعة للوقت واملالاأللعاب  ممارسة 10

 7 85ر83 515 30 25 245 قد تؤثر سلبا عىل األداء الدرايس. 11

 10 83ر17 499 39 23 238 زيادة اجلرائم واملشاكل  يف املجتمع.إىل  قد تؤدي 12

13 
تزال اجلهات احلكومية املسئولة بطيئة فيام يتعلق بتطوير األنظمة  

 باأللعاب املتوفرة عىل االنرتنت  والسياسات ذات الصلة
 13 76ر83 461 57 25 218

 

 (300الرابع  : معوقات ممارسة  الرياضة املنتظمة لدى الفتاة املرصية      )ن=  بعدال. ( 9جدول )

 العبارات م

جمموعة  التكرارات

الدرجات 

 املقدره

 الرتتيب %

 موافق
ىل يدا إ

 ما

غري 

 موافق

 4 91ر33 548 14 24 262 ياضة غري متوفرة ىف املنطقة التى أسكن هباأماكن ممارسة الر 1

 12 88 528 23 26 251 ختاف عىًل أرستى من التعرض لإلصابة أثناء ممارسة  الرياضة 2

 7 89ر17 535 20 25 255 قدراتى البدنية ال متكننى من ممارسة الرياضة . 3

 9 88ر33 530 25 20 255 أشعر باخلجل من ممارسة الرياضة . 4

 11 88ر17 529 26 19 255 أرستى التشجعنى عىل ممارسة الرياضة 5

 13 81ر83 491 42 25 233 أخاف من اإلصابة أثناء املامرسة الرياضية 6

 16 81ر17 487 43 27 230 ممارسة الرياضة غري مفيدة بالنسبة ىل   7

 8 88ر67 532 15 38 247 لدَى صعوبة ىف املواصالت 8

 2 92 552 11 24 264 يس لدَى الوقت الكاف ملامرسة الرياضةل 9

 5 90ر83 545 15 25 260 دخل األرسة ال يساعدنى عىل ممارسة الرياضة 11

 1 92ر5 555 10 25 265 االلعاب الرياضية  املتوفرة بالنادى غري مناسبة . 12

 مكرر 9 88ر33 530 20 30 250 ليس لدَى معلومات عن أماكن وفرص ممارسة الرياضة لدى. 13

 6 90 540 18 24 258 مشغولة بأنشطة أخرى . 14

15 
االلعاب الرياضية املتاحة غري متوفر هباعوامل األمن والسالمة 

 الكافية .
 3 91ر67 550 12 24 263

 14 83ر17 499 38 25 237 أخاف من اإلصابة أثناء املامرسة الرياضية 16

 15 82ر5 495 35 25 235 بالنسبة ىل  ممارسة الرياضة غري حمببة  17
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 : تفسري ومناقشة النتائج ثانياا 

االلكرتونية لدى األلعاب  ول  : دوافع ممارسةاملحور األ

 الفتاة املرصية  

( ان استجابات عينة البحث 6) يتضح من جدول     

%( وان العبارات 83ر17 -% 92ر5تروايت ما بني )

  عىل النحو التاىل : %( فاكثر جاءت85احلاصلة عىل )

االلكرتونية األلعاب  السعي لتحقيق الفوز يف -1

مئوية  اللعب. بنسبةلالستمرار يف مواصلة  يدفعني

 .%(92ر5)

االلكرتونية األلعاب  تستهويني التفاعلية العالية يف -2

 %(. 91ر83بنسبة مئوية )   للعب وتدفعني

 االلكرتونية مبدأاأللعاب  يستهويني توظيف -3

 %(. 91ر67بنسبة مئوية ) الالعبني التنافس بني

االلكرتونية األلعاب  تعدد مستويات صعوبات -4

مئوية  بنسبة اللعبلالستمرار يف مواصلة  يدفعني

 %(.91ر33)

االلكرتونية األلعاب  توفر نقاط )أو درجات( يف -5

 %(. 9ر83بنسبة مئوية ) لالستمرار يف مواصلة اللعب يدفعني

 وض يف بعضحب االستطالع والسعي حلل الغم -6

 %(.90بنسبة مئوية ) االلكرتونية.األلعاب 

االلكرتونية األلعاب  السعي هلزيمة اآلخرين يف -7

 %(. 89ر17بنسبة مئوية ) لالستمرار يف مواصلة اللعب يدفعني

يل خمرجا للتقليل من  االلكرتونية متثلاأللعاب  ممارسة -8

 %(.88ر67احلياة احلقيقية. بنسبة مئوية ) ضغوط ومشاكل

حتديات يدفعني  االلكرتونية عىلاأللعاب  واءاحت -9

 لالستمرار يف مواصلة اللعب. 

عىل بعض  االلكرتونية من السيطرةاأللعاب  متكنني -10

 مما ال يمكن حتقيقه يف احلياة احلقيقية. 

 االلكرتونية مبدأاأللعاب  يستهويني توظيف -11

 بنسبة مئوية تعاون بني الالعبني ويدفعني للعبالتشارك وال

 (.88ر17)

 

 

األلعاب  يف 3D يستهويني التصميم ثالثي اإلبعاد -12

 %(.88) مئوية بنسبة للعبااللكرتونيةويدفعني 

ض وتلبي بع االلكرتونية تريضاأللعاب  ممارسة -13

 %(.87ر83) مئويةبنسبة  تصورايت وختياليت غري الواقعية

االلكرتونية األلعاب  يستهويني تصميم املشاهد يف -14

 %(.87ر5) ويةمئللعب. بنسبة  ويدفعني

األلعاب  تستهويني املؤثرات الصوتية يف -15

 %(.58ر83)مئوية  للعب. بنسبةااللكرتونيةوتدفعني 

عينة البحث من فتيات  قناعةإىل  وترجع البايثة ذلك

هناك العديد من املرحلة الثانوية بمدارس حمافظة القاهرة بان 

األلعاب  العوامل التي تستهوهيم وتدفعهم ملامرسة

السعي ونية، هذه وقد جاء يف مقدمة هذه العوامل: اإللكرت

الفوز، والسعي هلزيمة اآلخرين، وتوظيف مبدأ  لتحقيق

املنافسة بني الالعبني. يمكن النظر لأللعاب اإللكرتونية كبيئة 

الالعبني، وذلك من خالل اللعب  وساحة للتنافس بني

 للفتيات.باأللعاب متعددة 

(، عوض، 2017هيم )ابرإ من راء كالا آ معويتفق ذلك 

 (Ferzetti,et al,2015)     (Eva,et al ,2015)(، 2015نبارى )األ

االلكرتونية اهنا تتضمن األلعاب  عىل ان من اهم دوافع ممارسة

عنرص التحدي الذى يعد حمفزا قويا الستمرار الفتيات التعليم 

اإللكرتونية.  هذا ويمكن حتقيق األلعاب  العام يف ممارسة

 اآلتية: مجيع العواملحدي عرب توظيف أحد أو عنرص الت

مستويات متعددة من الصعوبة، والالعب األفضل  توفري 

 هو الذي يستطيع التعامل مع أصعب املستويات، والوصول

هناية اللعبة قبل بقية الالعبني.   توفري نقاط أو درجات إىل 

منافسيه. ينبغي عىل الالعب احلصول عليها بدرجة أكرب من 

الالعب مهام أو حتركات معينة يف أقل وقت ممكن  زإنجا

مقارنة ببقية الالعبني.  فهى تضمن عوامل اجلذب والتأمل 

توفريها عوامل ومهية إىل  والرتكيز وحماكاة االبطال باالضافة

افرتاضية وكذلك متكينها من السيطرة والتحكم ىف االحداث 

 شخاص.واأل
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االلكرتونية لدى لعاب األ جيابيات ممارسةإاملحور الثانى : 

 الفتاة املرصية  

( ان استجابات عينة البحث 7يتضح من جدول )  

%( وان العبارات 85ر83 -% 92ر5تروايت ما بني )

  %( فاكثر جاءت عىل النحو التاىل :85احلاصلة عىل )

 تاةالف تسهم يف تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية لدي -1

 %(. 92ر5بنسبة مئوية )

بنسبة  احلقيقيةة وحل مشاكل العامل تسهم يف معرف -2

 %(.90ر83)مئوية 

 %(. 89ر17بنسبة مئوية ) ممتع.قضاء واستثامر وقت فراغ  -3

توفر فرصا إلنجاز املهام من أجل اكتساب اخلربات  -4

 %( . 88ر67بنسبة مئوية )والتقدم يف املستويات. 

بنسبة  تسهم يف حتسني وتعزيز التفكري املنطقي. -5

 %( . 88ر66مئوية )

بنسبة مئوية  تسهم يف تطوير صناعة الربجميات. -6

 %( .88ر33)

االلكرتونية األلعاب  السعي هلزيمة اآلخرين يف -7

 %( . 88بنسبة مئوية ) لالستمرار يف مواصلة اللعب. يدفعني

التواصل  رسعة ومهارات يف تطويرتسهم  -8

 %(.87ر83)بنسبة مئوية  الفتاة االجتامعى لدي

 ات التحكم يف الوقت.تسهم يف حتسني وتعزيز مهار -9

 %( .87ر5بنسبة مئوية ) 

تسهم يف حتسني وتعزيز فرص تعبري الفتيات عن  -10

 %( .85ر83بنسبة مئوية )   أنفسهم.

البحث من فتيات  إدراك عينةإىل  وترجع البايثة ذلك

األلعاب  اناملرحلة الثانوية بمدارس حمافظة القاهرة 

؛ إذ تكتشف الفتاة من اإللكرتونية مصدًرا مهاما لتعليم الفتيات

خالهلا الكثري، وتشبع خيال الفتيات بشكل مل يسبق له مثيل، 

اإللكرتونية يصبحن أكثر حيوية األلعاب  كام أن الفتيات أمام

ونشاًطا، وأسهل انخراًطا يف املجتمع، كام أن هذه األجهزة 

تعطي فرصة للفتاة أن يتعامل مع التقتية احلديثة، مثل اإلنرتنت 

من الوسائل احلديثة، كام أهنا تعلمها التفكري العلمي وغريها 

 الذي يتمثل يف وجود مشكلة ثم التدرج حللها.

(، يجاج 2017ويتفق ذلك ما اراء كال من ابراهيم )

(، دوجان 2015(، اجلارودى )2016(، حممد )2017)

(Dogan,et al,2014)األلعاب  ان ممارسةإىل  حيث اشاروا

الكثري من األثار االجيابية،  فااللعاب  ر ينتج عنهااللكرتونية 

يمكن النظر إليها كبيئة تعليمية   -من وجهة نظرهم  -اإللكرتونية  

حيث يمكن  بني الالعبني.  ثرية توفر أنامطا متنوعة من التفاعل

 جتاوز Onlineعرب اإلنرتنت األلعاب  للالعبني الذين يامرسون

فوا نوعا من اجلامعية عزلتهم اجلغرافية واالجتامعية، وأن يكتش

إذن قرية عاملية حقيقية. إىل  تتجاوز األنامط التقليدية، حموال العامل

تزيل  Online عرب اإلنرتنت االلكرتونية التي متارس فاأللعاب

توفر معاين جديدة ، كام احلواجز التي تصنعها املسافات واحلدود

 للتفاعل والتواصل االجتامعي.

االلكرتونتة لدى األلعاب  ممارسةاملحور الثالث  : سلبيات 

 الفتاة املرصية  

( ان استجابات عينة البحث 8يتضح من جدول )  

%( وان العبارات 76ر83 -% 91ر83تروايت ما بني )

 -%( فاكثر جاءت عىل النحو التاىل :85احلاصلة عىل )

االلكرتونية   تشجع عىل العنف، وقد األلعاب  بعض -1

 %(.91ر83). بنسبة مئوية إدمان االنرتنتإىل  تؤدي

إىل  يؤدياأللعاب  قضاء أوقات طويلة يف ممارسة -2

مشاكل صحية متعددة مثل قرص النظر، وضعف يف اإلبصار، 

ومشاكل يف الرؤيةوىف العمود الفقرى والرقبة والذراعني 

 %(. 90)مئوية بنسبة  النوم.والسمنة واضطرابات 

ة أفراد الفتيات عن بقي عزلة بعضإىل  قد تؤدي -3

 %(. 88ر67)األرسة. بنسبة مئوية 

للوقت واملال  االلكرتونية مضيعةاأللعاب  ممارسة -4

 %(.88)مئوية بنسبة  القيمة.وعديمة 

عىل مشاهد غري  االلكرتونية حتتوياأللعاب  بعض -5

 %(. 87ر17)اخالقية. بنسبة مئوية 

قد تؤثر سلبا عىل األداء الدرايس. بنسبة مئوية  -6

 (.%87ر17)

قد تؤثر سلبا عىل األداء الدرايس. بنسبة مئوية  -7

 %(. 85ر83)
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ومعرفة عينة البحث من  وعىإىل  وترجع البايثة ذلك

فتيات املرحلة الثانوية بمدارس حمافظة القاهرة بسلبيات 

اإللكرتونية حيث كانت هى السبب يف بعض األلعاب  ممارسة

خلمسة خالل ااأللعاب  املآيس فقد ارتبطت نتائج هذه

والثالثني عامًا األخرية بازدياد السلوك العنيف وارتفاع معدل 

جرائم القتل واالغتصاب واالعتداءات اخلطرية يف العديد من 

املجتمعات، والقاسم املشرتك يف مجيع هذه الدول هو العنف 

اإللكرتونية ويتم األلعاب  الذي تعرضه وسائل اإلعالم أو

ته نوعًا من أنواع التسلية تقديمه لألطفال واملراهقني بصف

 واملتعة.

عوض  ،(2017ابراهيم ) ويتفق ذلك ما اراء كال من

(، اهلدلق 2015(، كريم )2017(، يجاج )2017)

 Hong,et al,2015)) ،(Eva,et al(، 2015(، العطاىف )2015)

االلكرتونية وياتى ىف األلعاب  سلبياتإىل  التي أشارت (2015,

عنف املشاهد لدى الفتيات من خالل مقدمتها انتشار ظاهرة ال

ظهور جمموعة جديدة من وكذلك األلعاب  ممارسة تلك

االمراض واالصابات املتعلقة باجلهاز العظمي والعضيل نتيجة 

احلركة الرسيعة املتكررة، موضحة أن اجللوس لساعات عديدة 

أمام احلاسب يسبب آالمًا مربحة يف أسفل الظهر، كام أن كثرة 

ع عىل لوحة املفاتيح تسبب أرضارا بالغة إلصبع حركة األصاب

 باالضافةاإلهبام ومفصل الرسغ نتيجة لثنيهام بصورة مستمرة.

بعض االمراض االجتامعية مثل العزلة االجتامعية واحتواء إىل 

 عىل مشاهد غري اخالقية .األلعاب  بعض

 

املحور الرابع: معوقات ممارسة  الرياضة املنتظمة لدى 

 ية        الفتاة املرص

( ان استجابات عينة البحث تروايت 9يتضح من جدول )

%( وان العبارات احلاصلة عىل 81ر17 -% 92ر5ما بني )

 -%( فاكثر جاءت عىل النحو التاىل :85)

االلعاب الرياضية  املتوفرة بالنادى غري مناسبة .  -1

 %( .92ر5بنسبة مئوية )

سبة ليس لدَى الوقت الكاف ملامرسة الرياضة . بن -2

 %( .92مئوية ) 

االلعاب الرياضية املتاحة غري متوفر هباعوامل  -3

 %( .91ر67األمن والسالمة الكافية .بنسبة مئوية )

أماكن ممارسة الرياضة غري متوفرة ىف املنطقة التى  -4

 ( .91ر33أسكن هبا. بنسبة مئوية ) 

دخل األرسة ال يساعدنى عىل ممارسة الرياضة .  -5

 . %( 90ر83بنسبة مئوية ) 

 %( .90مشغولة بأنشطة أخرى . بنسبة مئوية )    -6

قدراتى البدنية ال متكننى من ممارسة الرياضة .بنسبة  -7

 %( .89ر17مئوية ) 

لدَى صعوبة ىف املواصالت .بنسبة مئوية  -8

 %( .88ر67)

أشعر باخلجل من ممارسة الرياضة .بنسبة مئوية  -9

 %(.88ر33)

ليس لدَى معلومات عن أماكن وفرص ممارسة  -10

 %( .88ر33رياضة لدى.بنسبة مئوية )ال

أرستى التشجعنى عىل ممارسة الرياضة بنسبة مئوية  -11

 %(.88ر17)

ختاف عىًل أرستى من التعرض لإلصابة أثناء ممارسة   -12

 %( .88الرياضة. بنسبة مئوية ) 

شكال ومعوقات املامرسة أ تعددإىل  وترجع البايثة ذلك

البيئية  ة والعواملالشخصيالرياضية املنتظمة ما بني العوامل 

 العوامل جاءات ( حيثالرياضية املامرسة اماكن – رسة)األ

 االوىل املرتبة ىف الرياضية املامرسة باماكن املرتبطة البيئة

 االخرية املرتبة ىف باالرسة املرتبطة البيئية العوامل وجاءت

  البحث.ينة قيد الع لدى

 (، قطب2017ويتفق ذلك ما اراء كال من ابراهيم )

 Eva,et al)    (، 2015اجلارودى)، (2017(، شعري )2017)

,2015)  ،Hong,et al,2015)) ،،( 2008اسامة راتب)،  ان عدم

الرياضية الغري مناسبة باماكن املامرسة وعدم األلعاب  توافر

خلوف من توافر الوقت ونقص عوامل االمن والسالمة وا

البيئية والشخصية اإلصابة ، واخلجل من املامرسة أكرب املعوقات 

ملامرسة الرياضة كام تلعب صعوبة املواصالت وزمحة الطرق 

 عامال موثر ىف احلد من املامرسة املنتظمة للرياضة.
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  االستناجات والتوصيات 

أوال االستنتاجات : يف ضوء هدف البحث  وحدود   

 -العينة ونتائجتها  يمكن استنتاج اآليت :

االلكرتونية لدى لعاب األ االول : دوافع ممارسة بعدال

 الفتاة املرصية  

االلكرتونية األلعاب  السعي لتحقيق الفوز يف -1

 اللعب.لالستمرار يف مواصلة  يدفعني

االلكرتونية األلعاب  تستهويني التفاعلية العالية يف -2

 للعب.  وتدفعني

 االلكرتونية مبدأاأللعاب  يستهويني توظيف -3

 الالعبني.  التنافس بني

االلكرتونية األلعاب  صعوباتتعدد مستويات  -4

 لالستمرار يف مواصلة اللعب. يدفعني

االلكرتونية األلعاب  توفر نقاط )أو درجات( يف -5

 لالستمرار يف مواصلة اللعب. يدفعني

 حب االستطالع والسعي حلل الغموض يف بعض -6

  االلكرتونية.األلعاب 

االلكرتونية األلعاب  السعي هلزيمة اآلخرين يف -7

 رار يف مواصلة اللعب.لالستم يدفعني

يل خمرجا للتقليل  االلكرتونية متثلاأللعاب  ممارسة -8

 احلياة احلقيقية.  ضغوط ومشاكلمن 

حتديات يدفعني  االلكرتونية عىلاأللعاب  احتواء -9

 لالستمرار يف مواصلة اللعب. 

عىل بعض  االلكرتونية من السيطرةاأللعاب  متكنني -10

 قية. مما ال يمكن حتقيقه يف احلياة احلقي

 االلكرتونية مبدأاأللعاب  يستهويني توظيف -11

 التشارك والتعاون بني الالعبني ويدفعني للعب. 

األلعاب  يف3Dيستهويني التصميم ثالثي اإلبعاد -12

 االلكرتونيةويدفعني للعب.

وتلبي بعض  االلكرتونية تريضاأللعاب  ممارسة -13

 تصورايت وختياليت غري الواقعية.

االلكرتونية األلعاب  يستهويني تصميم املشاهد يف -14

 للعب.  ويدفعني

األلعاب  تستهويني املؤثرات الصوتية يف -15

 االلكرتونيةوتدفعني للعب.

االلكرتونية لدى األلعاب  الثانى : اجيابيات ممارسة بعدال

 الفتاة املرصية  

 .للفتياتتسهم يف تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية  -1

  ة.احلقيقيتسهم يف معرفة وحل مشاكل العامل  -2

  ممتع.قضاء واستثامر وقت فراغ  -3

توفر فرصا إلنجاز املهام من أجل اكتساب اخلربات  -4

 والتقدم يف املستويات. 

  تسهم يف حتسني وتعزيز التفكري املنطقي. -5

  تسهم يف تطوير صناعة الربجميات. -6

االلكرتونية األلعاب  السعي هلزيمة اآلخرين يف -7

  لالستمرار يف مواصلة اللعب. يدفعني

التواصل  رسعة ومهارات يف تطويرم تسه -8

 الفتاة. االجتامعى لدي

  تسهم يف حتسني وتعزيز مهارات التحكم يف الوقت. -9

تسهم يف حتسني وتعزيز فرص تعبري الفتيات عن  -10

 أنفسهم.

االلكرتونتة لدى األلعاب  الثالث  : سلبيات ممارسة بعدال

 الفتاة املرصية .  

عىل العنف، وقد  االلكرتونية   تشجعاأللعاب  بعض -1

 إدمان االنرتنت. إىل  تؤدي

إىل  يؤدياأللعاب  قضاء أوقات طويلة يف ممارسة -2

مشاكل صحية متعددة مثل قرص النظر، وضعف يف اإلبصار، 

ومشاكل يف الرؤيةوىف العمود الفقرى والرقبة والذراعني 

  النوم.والسمنة واضطرابات 

 األرسة.  الفتيات عن بقية عزلة بعضإىل  قد تؤدي -3

 .للوقت واملال االلكرتونية مضيعةاأللعاب  ممارسة -4

مشاهد غري عىل  االلكرتونية حتتوياأللعاب  بعض -5

 خالقية. أ

 قد تؤثر سلبا عىل األداء الدرايس.  -6

 قد تؤثر سلبا عىل األداء الدرايس.  -7
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الرابع : معوقات ممارسة  الرياضة املنتظمة لدى الفتاة  بعدال

 ة  .      املرصي

 االلعاب الرياضية  املتوفرة بالنادى غري مناسبة .  -1

 ليس لدَى الوقت الكاف ملامرسة الرياضة .  -2

االلعاب الرياضية املتاحة غري متوفر هباعوامل  -3

 األمن والسالمة الكافية .

أماكن ممارسة الرياضة غري متوفرة ىف املنطقة التى  -4

 أسكن هبا. 

 ارسة الرياضة . دخل األرسة ال يساعدنى عىل مم -5

 مشغولة بأنشطة أخرى .    -6

 قدراتى البدنية ال متكننى من ممارسة الرياضة . -7

 لدَى صعوبة ىف املواصالت . -8

 أشعر باخلجل من ممارسة الرياضة . -9

 . املامرسةليس لدَى معلومات عن أماكن وفرص  -10

 أرستى التشجعنى عىل ممارسة الرياضة  -11

ناء ممارسة  ختاف عىًل أرستى من التعرض لإلصابة أث -12

 الرياضة. 

 
 : التوصيات ثانياا 

ينبغي عىل الرتبويني وأولياء األمور االحاطة بأهم  -1

اإللكرتونية اجلوانب االجيابية واجلوانب السلبية لأللعاب 

هبدف العمل عىل تعزيز اجلوانب االجيابية واحلد من  وذلك

 أثار اجلوانب السلبية يف املدرسة والبيت وخارج املنزل.

مركز وطني/قومي عىل مستوى الوطن إنشاء  -2

العريب إلجراء بحوث ذات صلة باأللعاب اإللكرتونية 

والعمل عىل إنتاجها بام يتوافق مع عادات وتقاليد املجتمعات 

 العربية.  

وضع حوافز ومكافئات للتشجيع عىل إنتاج ألعاب  -3

الكرتونية تتوافق مع دين وعادات وتقاليد املجتمعات 

ة. والعمل عىل محاية حقوق امللكية الفكرية اإلسالمية والعربي

 اإللكرتونية التي تنتج يف العامل العريب.    األلعاب  لربجميات

ينبغي عىل مؤسسات التعليم العام عمل توازن بني  -4

الرسمي يف املدارس وأنامط التعليم غري الرسمي  أنامط التعليم

عىل  االفرتاضية. والعملخارج املدارس وبالذات يف العوامل 

األلعاب  تنظيم الوقت املخصص لرتفيه الفتاة بني ممارسة

الرياضة احلقيقية مثل  االفرتاضية( وممارسةاإللكرتونية )

وغريها من  بأنواعها والرحالتالسباحة ولعب الكرة 

األنشطة التي تعود بالفائدة عىل الطفل من الناحية اجلسمية 

 .والنفسية والعقلية

اإللكرتونية عىل غرار  إجياد نظام تصنيف لأللعاب -5

 Entertainment "جملس تصنيف الربجميات الرتفيهية"

Software Rating Board (ESRBليكون )  مرجع يعنى

بني وتضمني  األعامر.االلكرتونية حسب األلعاب  بتصنيف

األلعاب  املتضمنة يف -عنارص اجلذب واإلثارة والتشويق 

عاب الكرتونية تتوافق يف إنتاج أل -اإللكرتونية شائعة االنتشار

 مع دين وعادات وتقاليد املجتمعات العربية.

 
 عـــــــاملراج

  : املراجع العربية والا أ

 تاثري استخدام "( : 2017) .براهيم خضارى إ ،عوض

التعليمية االلكرتونية ىف تدريس التاريخ لتنمية األلعاب 

مهارات التفكري املتشعب والدافعية للالنجاز لدى 

رسالة ماجستري غري  " املرحلة االبتدائيةتالميذ 

 ، كلية البنات ، جامعة عني شمس .منشورة

، 2، ط علم نفس الرياضة (:2008) كامل.أسامة  راتب،

 القاهرة.، العريب الفكر دار التطبيقات، –املفاهيم 

التأثريات املختلفة الستخدام  "( : 2017) .امل مجال ،قطب 

رسالة  " ية عىل االنرتنتاملراهقني لاللعاب االلكرتون

، معهد الدراسات العليا  ماجستري غري منشورة

 ، جامعة عني شمس .للطفولة

األلعاب  ثر تصميمأ "( 2017) . اية ابراهيم، شعري

االلكرتونية القائمة عىل الشخصيات الكرتونية ىف تنمية 

رسالة  " املفاهيم والسلوكيات الوقائية لدى اطفال الروضة
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األلعاب  فعالية "( : 2015) .روضة رجائى ، العطاىف
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 " بعض املهارات الفنية االساسية لدى طفل الروضة

رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية رياض االطفال ، 

 جامعة االسكندرية .

ثري برنامج تعليمى أت "( : 2017) . سمر فتحى، براهيم إ

ونية املدعمة باهليربتكست عىل تعلم بااللعاب االلكرت
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variation in the diet and an abuse of fast-food and similar 
foods, which are typically high in fat and low in 
carbohydrates (Devlin et al., 2017, Szabo de Edelenyi et 
al., 2016). It may be noted that the energy intake from 
macronutrients was the same as that of non-athletes or the 
general population (Rodriguez Artalejo et al., 1996). The 
percentages of energy from protein, fat, and carbohydrates 
at each meal are also separated in Table 2. The percentage 
of energy from carbohydrates at breakfast was found to 
diminish in the teams of Clubs A and D, while the 
percentage of energy from fat was found to increase at 
lunch in the teams of Clubs C and D. The percentage of 
energy from protein at dinner for Club B was 22.6%, 
followed by Club D (22.7%), which showed a decrease 
(Boisseau et al., 2002, Briggs et al., 2015); such a 
deficiency is ideal in diets characterized by high fat and 
protein intake and low carbohydrate consumption. 

We believe our results can be used as a baseline upon 
which to build a nutrition intervention, as it has been 
demonstrated that a sports nutrition education program can 
improve the nutrition knowledge and practices of 
professional soccer players (Andrews et al., 2016, 
Chapman et al., 1997). The survey questionnaire was 
divided into four categories: (a) use of nutritional intake, 
(b) the reason for consumption of nutritional intake, (c) 
personal beliefs about nutritional intake, and (d) behavior. 
Of the 144 athletes surveyed, we found that all are 
currently taking nutritional supplements. Survey results 
confirmed that a majority of athletes (n = 104; 72.2%) use 
different nutritional supplements throughout the season to 
enhance performance or to improve their health. In earlier 
studies (Jacobson et al., 2001, Krumbach et al., 1999), it 
was noted that supplements were used among male 
athletes primarily to enhance performance. Vitamins and 
mineral supplements are often used by athletes as 
ergogenic aids in improving performance (Garthe and 

Maughan, ����). Nutritional supplements may have a 

significant role in helping athletes consume the correct 
amount of calories, carbohydrates, proteins, fats, and fiber 
in their diet. On the other hand, disproportionate use or 
contamination may cause health problems in the future 
(Tian et al., 2009). We found that most of the athletes 
obtained their information about supplements from 
physicians or nutritionists. A total of 62 of the 144 
surveyed athletes (43.06%) acquired this information from 
physicians, which is similar to that found by the study of 
Braun et al. (2009). 

According to another study (Froiland et al., 2004), 
male athletes obtained information about supplement use 
from store nutritionists, fellow athletes, or a coach. These 
results were similar to the results in the current study. 
Similarly, health professionals and the Internet were the 
main sources of information regarding supplements, while 
friends or colleagues suggested the use of supplements 
(Kristiansen et al., 2015). Regular supplement use among 
athletes would thus indicate that a consistent diet alone is 
not enough to provide the nutrients and energy needed 
during sports performance. Sports such as soccer rely 
primarily on a combination of the phosphagen system, 
anaerobic glycolysis, and aerobic (Kristiansen et al., 
2015). To improve performance and strength and for 
overall health improvement, it is essential to meet all of 
these metabolic demands by taking different supplements. 
Thus, intensive programs and workshops should be 
performed to ensure better knowledge of the risks of using 
supplements. 

 

Conclusions 

The study illustrated that the use of nutritional intake 
varies with each professional soccer player for different 
reasons. According to the survey we administered, a 
majority of athletes communicated a desire to improve 
their health and performance when asked about their use 
of nutritional intake and their reasons for consumption. 
Our survey results also showed the types of supplements 
used by athletes during the training season. 
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Table 4 lists the survey questions related to the reason 
each athlete used nutritional supplements. First, we asked 
the main reason for using nutritional supplements; results 
showed all the athletes used different nutritional 
supplements throughout the season and for a variety of 
reasons. 

For example, n = 60 athletes (41.6%) reported using 
supplements for performance, whereas n = 44 athletes 
(30.5%) gave health improvements as their reason for 
using nutritional supplements. Eighty-two athletes 
(56.9%) reported buying supplements from trainers or 
physicians, and n = 14 (9.7%) reported purchasing 
supplements from online stores or other sources. 
Similarly, a majority of athletes (n = 62; 43.05%) reported 
physicians as their main information providers for 
nutritional supplements, followed by nutritionists (n = 36; 
25%) and coaches (n = 18; 12.5%). However, less than 
20% of the athletes reported their sources of information 
as journals and online resources. 

Table (4). The Usage of Nutritional Supplements among 
Professional Soccer Players (N = 144) 

Response n % 

What is the main reason for using nutritional supplements? 

Improve my health 44 30.56 

Prevent injury 15 10.42 

Recovery 4 2.78 

Physical appearance 21 14.58 

Performance 60 41.67 

Where do you commonly buy your 
nutritional supplements? 

  

Retail store or pharmacy 20 13.89 

Athletic trainer or physician 82 56.94 

Nutritionist or dietician 28 19.44 

Online store 10 6.94 

Other 4 2.78 

From whom do you get information about nutritional 
supplements? 

Coach 18 12.50 

Physician 62 43.05 

Nutritionist or dietician 36 25.00 

Academic journals 8 5.56 

Online 20 13.89 

 
Note. Results showed the reply does differ significantly (p < 

0.0001) from the hypothesized value (0.05), indicating that 
the reasons for taking nutritional supplements differ across 
the professional soccer players. 

 

Discussion 
Professional soccer has long been popular in Saudi 

Arabia. Professional soccer players are always under 
pressure to perform well, win matches, make the national 
team, and exhibit professionalism in foreign clubs. 
Therefore, athletes are always in need of integrated and 
balanced nutritional intake to enhance their performance, 
either through the club doctor or a dietician. To the best of 
our knowledge, information on the availability and use of 
nutritional intake among professional soccer players in 

Saudi Arabia has never been published. There is an 
inherent need to improve our knowledge of nutritional 
intake among consumers, and thus this study was 
conducted to bridge this gap. The survey was divided into 
four categories: (a) use of nutritional intake, (b) the reason 
for consumption of nutritional intake, (c) personal beliefs 
about nutritional intake, and (d) behavior. As soccer can 
be played at different intensities, the required energy 
intake was estimated at more than 3,500 kcal during 
training and match days (Anderson et al., 2017, Gowdak 
et al., 2017, Rico-Sanz, 1998), whereas the overall total 
energy intake was found to be from 3,800 to 5,000 calories 
per day (Leblanc et al., 2002, Naughton et al., 2016). The 
current study found the average daily intake for Club A 
was 3,855 kcal/day; Club D, 3,690 kcal/day; Club B, 
3,533 kcal/day; and Club C, 3,421 kcal/day, which are all 
well below the recommended total energy intake. Previous 
studies have found that the average total energy intake of 
football players was less than that of athletes in endurance 
sports (Cassidy et al., 2018, Leblanc et al., 2002) their 
intakes were roughly 90% that of endurance athletes 
(Cassidy et al., 2018, Leblanc et al., 2002). Such 
differences may be associated with the increased rate of 
development of soccer players. Players’ nutritional intake 
is important for metabolic processes (Aljaloud, 2015). In 
line with the results of previous studies (Caruana Bonnici 
et al.,2018, Galanti et al., 2015, Leblanc et al., 2002, 
Rico-Sanz, 1998), the contribution of carbohydrates to the 
total energy intake increased. In contrast, absolute and 
relative carbohydrate intake was found to decrease in 
Clubs D and C. In addition, it appeared that macronutrient 
intake differed between clubs. Therefore, there was a 
decrease in energy provided by carbohydrates in Clubs A 
(49.2%) and B (42.6%). The percentage of total energy 
provided from proteins ranged from the lowest in Club C 
(15.5%) to the highest in Club D (17.7%). However, it has 
been suggested that to maintain the optimal amount of 
carbohydrate (500–600 g or 8–10 g/kg for a person of 71 
kg) (Costill, 1988, Moore, 2015), 60–70% of the total 
energy intake should come from carbohydrates (Caruana 
Bonnici et al., 2018, Cassidy et al., 2018, Colberg, 2018). 
However, although the average amount of carbohydrate 
intake for the majority of soccer teams exceeds the 
optimal recommendation that 44% of the entire energy 
intake come from carbohydrates (Jeukendrup, 2014, 
Rodriguez Artalejo et al., 1996), this amount is less than 
that recommended to maintain or enhance the level of 
glycogen re-synthesis among the players of Club C. It 
appears from the literature that glycogen-depletion is 
present in soccer players; the maximum work the muscles 
can perform is affected by muscle glycogen stores 
(Balsom et al., 1999, Ferraz et al., 2018, Rollo, 2014). The 
dietary intake of soccer players in many instances appears 
to have provided inadequate carbohydrates on the days 
tested (Conejos et al., 2015, Skeff et al., 2016). The low 
percentage of energy intake from carbohydrates during 
dinner (i.e., after training sessions) that was observed in 
the present study for all four teams is also noteworthy. 
Some previous studies have shown the impact of a diet 
low in carbohydrates on performance during competition; 
players with low glycogen stores at the beginning of the 
match ran shorter distances and at a lower pace during the 
second half of the match than the first (Hawley et al., 
2015). 

The results of this study showed that some athletes 
skip meals or substitute the items they eat, especially at 
breakfast and during snacks. The percentage of the total 
energy ingested at breakfast for the teams of Clubs B and 
D were the lowest. However, the percentage of total 
energy ingested during lunch was the highest in these two 
teams. Moreover, for athletes there is a lack of nutrition 
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Figure (4). The Mean Percentages of Energy from Protein Intake at Breakfast, Snack1, Lunch, Snack2, and Dinner at Each Meal 

among Professional Soccer Teams. 
 
Table (2). The Mean Percentages of Total Energy Intake at 

Breakfast, Snack1, Lunch, Snack2, and Dinner, 
and Mean Percentages of Energy from Protein, Fat, 
and Carbohydrates at Each Meal among 
Professional Soccer Players. 

Response Al-Hilal Al-Ittihad Al-Ahli Al-Ettifaq 

% Total energy intake 

Breakfast 16.33 15.46 17.92 10.21 

Snack1 7.14 4.12 4.72 3.09 

Lunch 35.71 44.33 34.91 47.42 

Snack2 16.33 12.71 11.32 6.19 

Dinner 24.49 23.71 31.13 32.99 

% Energy from carbohydrate 

Breakfast 21.92 26.83 23.70 19.25 

Snack1 16.44 14.63 24.64 18.72 

Lunch 22.37 23.41 17.06 18.18 

Snack2 24.20 21.95 19.43 24.60 

Dinner 15.07 13.17 15.17 19.25 

% Energy from fat 

Breakfast 19.81 14.81 18.06 21.65 

Snack1 24.15 25.46 18.52 20.78 

Lunch 15.46 14.35 19.44 19.48 

Snack2 17.78 19.91 21.76 18.18 

Dinner 22.71 25.46 22.22 19.91 

% Energy from protein 

Breakfast 15.28 16.00 16.18 17.72 

Snack1 18.06 20.00 10.29 20.25 

Lunch 25.00 26.67 29.41 25.32 

Snack2 13.89 14.67 17.65 13.92 

Dinner 27.78 22.67 26.47 22.78 

Note. Since the p-value is 0.0001, we can conclude that there is a 
statistically significant difference between the frequencies 
of total energy intake at breakfast, snack1, lunch, snack2, 
and dinner among professional soccer players. 

Nutrient intake is shown in Table 3. Mean energy 
intake for the teams was as follows: Club A (3,855 

kcal/day), Club D (3,690 kcal/day), Club B (3,533 
kcal/day), and Club C (3,421 kcal/day). There are 
significant differences in protein or total fat intake 
identified between the four teams of players. In contrast, 
absolute and relative carbohydrate intake was found to 
decrease from Club D and Club A. Also, the contribution 
of each macronutrient to the total caloric intake also 
differed greatly among the four teams. Thus, there was a 
progressive decrease in energy provided by carbohydrates 
from Club A (49.2%) to Club C (48.3%), Club D (45.8%), 
and Club B (42.6%). 

 

Table (3). Quantities of Macronutrients (Protein, Fat, and 
Carbohydrates) Consumed by Soccer Players and 
Their Percentage Contribution to the Total Energy 
Intake (Mean) 

Response Al-Hilal Al-Ittihad Al-Ahli Al-Ettifaq 

Energy     

Per day 
(kcal/day) 

3855 3533 3421 3690 

Protein     

Per day 
(g/day) 

132.4 145.1 161.7 148.3 

Energy 
ratio (%) 

15.8% 16.1% 15.5% 17.2% 

Fat     

Per day 
(g/day) 

142 145 157 161 

Energy 
ratio (%) 

44.7% 37.3% 39.7% 36.5% 

Carbohydr
ate     

Per day 
(g/day) 

445 430 395 387 

Energy 
ratio (%) 49.2% 42.6% 48.3% 45.8% 

 

Note. Since the p-value is 0.0001, we can conclude that there is a 
statistically significant difference between the frequencies 
of energy, protein, fat, and carbohydrates among 
professional soccer players. 
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Figure (1).  The Mean Percentages of Total Energy Intake at Breakfast, Snack1, Lunch, Snack2, and Dinner at Each Meal among 
Professional Soccer Teams. 

 
 

 
 
Figure (2). The Mean Percentages of Energy from Carbohydrate Intake at Breakfast, Snack1, Lunch, Snack2, and Dinner at Each 

Meal among Professional Soccer Teams. 
 

 
Figure (3). The Mean Percentages of Energy from Fat Intake at Breakfast, Snack1, Lunch, Snack2, and Dinner at Each Meal among 

Professional Soccer Teams  
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provided with a weighing scale and a questionnaire to 
record the type and quantity of food eaten. Detailed 
information was given to the participants, as well as a 
description of how to complete the survey correctly. The 
participants were requested to register every single intake 
(meal and drink) during the three days of Tuesday, 
Wednesday, and Thursday. All food diaries were recorded 
during the same month to avoid seasonal dietary changes 
(fruit, vegetables, and snacks). 

 
Dietary Analysis 
All analyses were performed by the same trained 

nutritionist. From this analysis, detailed information on 
intake of calories, proteins, carbohydrates (total and 
partial), fats (saturated, monounsaturated, and 
polyunsaturated), and dietary fiber was obtained. The unit 
of analysis was the average of the sum of nutrient intake 
over three days. The program used calculated the absolute 
measurement of the quantity of each nutrient (grams and 
milligrams) and the corresponding percentages. The 
referenced dietary intakes adopted in this study are the 
recommended values for the general population by age 
and sex, without taking physical activity into 
consideration. 

 
Survey Questionnaire 
Questionnaires were developed to collect data as per 

the objective. The questionnaire was divided into the 
following four categories: use of nutritional intake, the 
reason for consumption of nutritional intake, personal 
beliefs about nutritional intake, and behavior. The 
questionnaire was constructed in English; however, as the 
participants in this study generally did not have the ability 
to read the English version, Arabic versions of the 
questionnaire were also developed. 

 
Data Collection (Survey Administration) 
In the summer of 2015, the survey was given to 

individuals on sports teams. The day and location for each 
survey were arranged and announced at least two weeks in 
advance. Four different soccer teams in Saudi Arabia were 
selected to provide the necessary data for this study. We 
choose these soccer teams based on their locations in 
Saudi Arabia (Riyadh, Jeddah, and Dammam) and their 
readiness and willingness to participate in this study. All 
professional players attended and responded to the survey, 
which was administered in the club. Approximately 5–10 
minutes were needed to distribute the surveys and provide 
information, while it took about 30–45 minutes for the 
participants to complete the survey questionnaires. 

 
Statistical Analysis 
The Statistical Analysis System (SAS, Inc.) was used 

to compute the data statistics for this study. The dependent 
variable (attitudes) was measured by administering the 
questionnaire, which was divided into the four categories 
of (a) use of nutritional intake, (b) the reason for 

consumption of nutritional intake, (c) personal beliefs 
about nutritional intake, and (d) behavior. The 
independent variables were the professional soccer 
players’ responses. Since answers were categorical 
variables, they were analyzed using chi-square tests with a 
significance level of 0.05. 

 
Results 
Through the initial study, it was found that each team 

had at least 45 players. In order for our study to be 
statistically valid, the participation of at least 10% of the 
total team members was required. Therefore, this study 
included a total of 144 professional soccer players. Table 1 
shows the number of players from each team who 
participated in the survey. The teams consisted of male 
soccer players from Saudi Arabia with ages ranging from 
18 to 28 years. The number of players from Club D was n 
= 40 (27.8%), followed by Club C with n = 36 players 
(25%), Club B with n = 35 players (24.3%), and Club A 
with n = 33 players (22.9%). 

 

Table (1). Teams that Participated in the Survey 

 Participants 

Team Name n % 

1. Al-Hilal FC 33 22.92 

2. Al-Ittihad FC 35 24.31 

3. Al-Ahli SC 36 25.00 

4. Al Ettifaq FC 40 27.78 

Total 144 100.00 

 

The percentages of total energy intake at breakfast, 
first snack, lunch, second snack, and dinner are presented 
in Table 2 (Figure 1). There was a decrease in the total 
energy ingested at breakfast for the teams of Clubs B and 
D. However, an increase in the percentage of total energy 
ingested during lunch and dinner (p < 0.05) was observed 
for all the players in the four clubs. Table 2 and Figures 2, 
3, and 4 show the percentages of energy from 
carbohydrate, protein, and fat, differentiated by 
macronutrient. The percentage of energy from 
carbohydrates at breakfast were found to decrease in the 
teams of Clubs D and A, while the percentage of energy 
intake from fat was found to increase at lunch among these 
teams. The percentage of energy from protein at dinner for 
Club B, 22.6% followed by Club D (22.7%) were the 
lowest teams, whereas for Snack2, Club A (13.8%), 
followed by Club D (13.9%), scored the lowest. 
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Introduction  
Soccer is perhaps the most popular sport worldwide, 

especially in Saudi Arabia, with about 120 million 
registered players from around the world. Soccer is a sport 
requiring speed, agility, strength, and power contact and 
involving high-intensity activity, training, and 
competition, which necessitates proficient physical and 
physiological capabilities to perform effectively. Soccer 
matches are characterized as a high-intensity, intermittent, 
contact team sport with high-intensity sprints between 
periods of jogging and walking throughout the match 
(Ruiz et al., 2005). In addition, soccer players burn more 
than 1,000 calories during an official match. However, this 
amount may differ between players depending upon the 
time and the position of play during the game. 

Most sports medicine professionals and sports 
nutritionists agree that unless an individual has a nutrition 
deficiency, nutrition supplements may not improve 
athletic performance; however, many athletes who use 
different supplements do so for a variety of reasons 
(Aljaloud, 2013, Aljaloud and Ibrahim, 2013). Many 
athletes focus their efforts mainly on training to improve 
their athletic performance, and many professional soccer 
players fail to pay acceptable attention to their nutrition 
intake, nutrients, and nutritional supplements. It is 
important to understand the energy and nutrient intake that 
may enhance athletic performance (Aljaloud, 2013, 
Aljaloud and Ibrahim, 2013). The body requires more than 
40 nutrients a day, and most of these supplements are not 
contained or found in all foods. Among the most popular 
products are ergogenic aids such as Co-enzyme Q10 and 
creatine, which enhance physical performance and aid in 
pain tolerance (Bor et al., 2016, Naylor et al., 2001). Thus, 
the use of nutritional supplements among athletes is key to 
their success. Some players use excessive amounts of 
nutritional supplements to enhance performance. For 
example, the use of large amounts of creatine by athletes 
owes to their beliefs and attitudes that these supplements 
may work to enhance their strength (Dunn et al., 2001). 
This excess may lead to serious health consequences 
(Aljaloud, 2016a, Schroder et al., 2001). Some 
supplements have even been implicated as a cause of 
death or disability when used improperly. Therefore, the 
number of supplements consumed should remain within 
the recommended range for that particular product. 

There has been some concern regarding the lack of 
formal research on the dietary intake and nutritional 
practices of athletes, especially of studies conducted with 
the necessary scientific precision. Bell et al. (2018) 
reported a correlation between best nutritional knowledge 
of supplements and the reduction of consumption. The 
ratio between nutritional supplements and gender was 
slightly higher in male than in female athletes. Football 
players used supplements in larger amounts (Bell et al., 
(2018) as athletes in such intensive sports need to increase 
muscle mass and strength. Information about diets or 
supplements is often provided by the coach or medical 
team for all players (Jonnalagadda et al., 2001). According 
to the Academy of Nutrition and Dietetics, nutrition is an 
essential component at every stage of the life cycle. 
Similarly, nutrition plays a main role in the lives of soccer 
players; in turn, the amount and demand for calories and 
nutrients tend to increase as they train. Additionally, 
lifestyle and food habits develop along with 
individualization, where the soccer players begin to have 
more control over their food choices. Since this is an 
important time when growth is taking place, 
considerations for active soccer players are necessary. 

Regardless of age, nutrition plays an important role in 
athletic performance (Aljaloud, 2015). Thus, the optimal 

diet and good food choices can help to improve health and 
performance (Aljaloud, 2016b). Active soccer players also 
need to consider the timing of their meals to perform well 
physically (Aljaloud, 2016b). Everyday meals are not 
enough to boost our strength in intense sports activities. 
Sports and dietary supplements can provide an easy way 
to improve our health and to build and maintain muscle 
mass, endurance, power, and performance. Use of 
carbohydrates can help hydrate the body during sporting 
events (Ruiz et al., 2005). Injury prevention, improved 
physical appearance, and enhanced recovery are 
significant benefits of using sports nutrition supplements 
(Dickson, 2002). 

As soccer is a popular and competitive sport, it may 
enhance the risk from high performance associated with 
poor dietary behavior and practices (Ruiz et al., 2005). It 
is important to evaluate the nutritional intake of athletes 
and to develop programs that will improve their dietary 
intake and enhance their performance. The aim of this 
study was to determine the diet of the growing soccer 
player. Saudi Arabia supervises 173 soccer clubs. These 
clubs include different grades and age groups, which range 
in age from 10 to 18 years as well as adult teams. The 
primary objectives of the Saudi football leagues are to 
promote a spirit of competition and to develop a stable 
base for the sport in Saudi Arabia. The Saudi Professional 
League (SPL) is the premier football organization in Saudi 
Arabia (Saudi Arabian Football Federation, n.d.). Despite 
being active in promoting sports activities, the SPL has 
not conducted any studies to determine whether the 
players are receiving accurate information regarding the 
use of nutritional supplements. 

Materials and Methods 

Participants 
One hundred forty-four professional soccer players 

participated in the study from four different sports teams 
(Club A was in Riyadh, Club B and Club C in Jeddah, and 
Club D in Dammam) in Saudi Arabia. All subjects were 
professional soccer players between the ages of 18 and 28 
years and were either Saudi or foreign nationals. The mean 
body weight was 76 ± 5 kg and the mean height was 178 ± 
6 cm. Each team was assigned to a coordinator who had 
the role of organizing recruitment efforts. The time and 
location of the survey meeting were communicated in the 
recruitment information. The materials and methods 
applied in this study were accepted by the SPL, informally 
known as Abdul Latif Jameel Group, for support reasons 
(Saudi Arabian Football Federation, n.d.). Players in the 
four sport teams trained five times per week and play one 
or two matches a week. For all four teams, the training 
sessions lasted approximately 90 minutes. All the 
participants from the four sports teams are officially 
registered with the Saudi Football Federation, and all the 
players signed official contracts with their clubs. Also, 20–
30% of the players were representatives of the Saudi 
National Team. Teams were affiliated with the SPL. 
Seventy-five percent of the players ate at the club and also 
outside the home, whereas 25% ate at home. Body 
Composition Analysis measured water balance, fat mass, 
and muscle mass in the physical laboratory configuration 
of the Exercise Physiology Department of the College of 
Sports Sciences and Physical Activity. All measurements 
were taken by the same researcher. 

 
Nutrient Analysis 
Food diaries were completed for three consecutive 

days and were used to assess the normal intake of the 
soccer players. To confirm that the weight of the food 
consumed was accurately reported, each player was 
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Abstract: The objective of this study was to assess the frequency of usage and quantity of nutritional 
intake by Saudi professional soccer players. The survey was divided into four categories: use of 
nutritional intake, the reason for consumption of nutritional intake, personal beliefs about nutritional 
intake, and behavior. The questionnaires were distributed to players from four professional soccer 
teams residing in Saudi Arabia: Club A was from Riyadh, Clubs B and C were from Jeddah, and Club 
D was from Dammam. The results showed that the mean energy intakes for the teams were: Club A, 
3855 kcal/day; Club B, 3690 kcal/day; Club C, 3533 kcal/day; and Club D, 3421 kcal/day. No 
significant differences in protein and fat intake were identified between players from the four teams. 
In addition, a high percentage of athletes (96%) were found to use different supplements during the 
season; 41.67% (n = 60) reported that supplements were used to improve performance and 30.56% (n 
= 44) used supplements for health as the mean reason for use. In total, 109 (75.69%), 110 (76.39%), 
and 94 (68.06%) athletes were consuming sports drinks, buffered vitamin C, and calcium, 
respectively. Meanwhile, the least consumed supplements were vitamin E complex (n = 41; 28.47%) 
and energy drinks (n = 30; 20.83%). A majority of athletes indicated that their use of supplements 
was to improve their health and performance. Based on this study, it is recommended that soccer 
players receive education about nutrition at an early stage to promote healthier dietary practices, 
which can help players to support their careers. 
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 Preface

The Editorial Board of the Journal of Sport Sciences and Physical Education is pleased to 

introduce the (6h) issue of the Journal (for the month of July 2019, corresponding to Shawal 

1440 AH). It is a peer reviewed scientific periodical journal which is specialized in the fields 

of Sport Sciences and Physical Education, issued by the College of Sport Sciences and 

Physical Activity at King Saud University and published in Arabic and English languages.

The aims of the Journal are to publish peer-reviewed scientific articles that contribute to the 

development of sport, enhancement of community health, enrichment of Arabic databases, 

raising the publishing criteria in Arabic, and attracting distinguished researchers to publish 

their articles. The Journal is keen to become a scientific reference for researchers in the 

fields of sport sciences and physical education.                                              

Finally, the Editorial Board would like to thank all those who supported in issuing this journal, 

especially King Saud University Press

The Editorial Board
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- Page divided into two columns 1 cm distance between them.

- Length 23 cm, including the header, and 16 cm width, including the distance between the 

two columns (column 7.5cm).

•  Articles in Arabic language must not exceed 25 pages including Arabic and English ab-

stracts, references and appendices.

•  Articles in English language must not exceed 20 pages including Arabic and English ab-

stracts, references and appendices.

•  The following items are written in both languages (Arabic and English): Title of the study, 

author’(s) names and affiliations as well as contact details of the principal author.

•  The Arabic article abstract must not exceed 200 words and the English abstract 200 words 

including the following elements: (research aims, methods, important results, conclusion, 

and recommendations).

•  Abstract must be followed by keywords related to the main topic of the article, and must 

not exceed 3 words.

•  Margins of the manuscript must be 3 cm from right and left, and 2.5 cm from top and bot-

tom, and the line spacing must be single for both languages manuscript 

     (Arabic and English).

•  The font and size of the Arabic article must be as follows:

     The font of the manuscript must be “ Lotus Linotype” and the sizes of the font must be 

(12) Normal for the main text, (10) black for the abstract and (10) black for tables and 

graphs including the title and footer of the table and graphs as well as comments.

•  The font and size of the English article must be as follows:

The font of the manuscript must be “ Times New Roman” and the sizes of the font must be 

(10) Normal for the main text, (8) black for the abstract and (8) black for tables and graphs 

including the title and footer of the table and graphs as well as comments.
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   Material published:

The Journal of Sport Sciences and Physical Education aims to provide an opportunity to the 

specialists to publish their scientific publications in the field of sport sciences and physical 

education. Quality, originality and creativity are required for the scientific papers to be ac-

cepted in JSSPE. The JSSPE accepts the following types of publications, which not previ-

ously published in any scientific journal.

1. Original articles.

2. Reviewed articles.

3. Abstracts of researches.

4. Short scientific correspondences.

  Guideline for Authors:

•  In the measured leave following the margins of the page size A4

- On the right and left Page 2.5 cm.

- From the top and bottom of the page 3.85 cm.
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Publication Regulations

Journal of Sport Sciences and Physical Education (JSSPE) is a scientific journal special-

ized in the field of sport sciences and physical education in both languages, Arabic and 

English. The title of the journal as follows:

«مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية»

«Journal of Sport Sciences and Physical Education»

   Vision:
Leadership in the publication of quality and refereed research in Sports Sciences and Phys-

ical Education locally and internationally.

   Mission:
Enriching the Sport Sciences and Physical Education field by publishing refereed research 

according to international standards.

   Objectives:
1. To publish and disseminate refereed research to develop the sport sector and to en-

hance community health

2. To enrich the Arabic research databases with quality research in the field of sport sci-

ences and physical education.

3. To contribute in raising the standards of publishing in Arabic and attract outstanding 

researchers for publication in Arabic

4. To meet the needs of professional researchers locally and regionally for scientific pub-

lication in the field of Sports Sciences and Physical Education.

5.   To become the reference journal for researchers in the field of sport sciences and 

physical education
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