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 العراق في كرونا جائحة اثناء الذهنية بالحالة وعالقته البدني النشاط ىمستو  

 3نجاح  ياسر د.ا          2 الكيالني عدنان هاشم د.ا     1 الشيخلي منعم سعد د.ا

 5 النوايسة علي. د                     4البطاينة  معاذ. د
 3 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/بغداد جامعة   2الرياضة  علوم كلية/ةالهاشمي الجامعة    1 السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة

 5الرياضة  علوم كلية/ األردنية الجامعة            4الرياضة  علوم كلية/الهاشمية الجامعة

(
1
 saadalsheekhly@yahoo.com, 

2
 hakilani@yahoo.com)

جاء هذا البحث بهدف التعرف على العالقة بين مستوى النشاط البدني بالحالة الذهنية  المستخلص:
كرونا في العراق، وذلك من خالل ما يبث وينشر ضمن البرامج الرياضية المختلفة وما اثناء جائحة 

يكتب في الصحافة الورقية واإللكترونية الرياضية والمنصات المتخصصة، استخدم الباحثون المنهج 
الوصفي لمالئمته لطبيعة المشكلة من اجل تحقيق االهداف، وذلك من خالل استخدام عدد من أدوات 

البيانات في البحث العلمي، بعد االطالع على الدراسات النظرية والدراسات السابقة عن جائحة جمع 
حصاءات تم تصميم  كورونا من مواقع رسمية وغير رسمية ومدونات، واالطالع على مقاالت وأخبار وا 
ن استبانة أولية وعرضها على عدد من المختصين والخبراء، وبعد االطالع على مالحظات المختصي

والخبراء تم تصميم االستبانة بصورتها النهاية وتم رفعها عبر )نماذج كوكل( ومشاركتها في مواقع 
التواصل االجتماعي )فيس بوك، واتساب، تويتر( وبعد االطالع على ردود االستبانة في منصة كوكل، 

من منصة كوكل ( مستخدم وملء االستبانة، ليتم بعدها استخراج التحليل 85إذ تم تفاعل أكثر من )
إلى جهاز الحاسب اآللي ومن ثم ارفاقها في البحث، ومن أهم النتائج التي توصل اليها الباحثون 

 التالي:
هنالك عالقة ارتباط معنوية مرتفعة بين الحالة الذهنية ومستوى النشاط البدني اليومي لدى افراد -1

 عينة البحث.
 مستوى النشاط البدني. الحالة الذهنية تسجل نتائج أفضل كلما ارتفع-2
تبين بان هناك اختالفات ذات داللة معنوية في مؤشر الحالة الذهنية تبعا لمتغير مستوى النشاط -3

البدني، فكلما ارتفع مستوى النشاط البدني اليومي كلما كان مؤشر الحالة الذهنية اعلى، مقارنه مع 
 النشاط البدني المتوسط والمنخفض.

 شاط البدني المتوسط لم يختلف عن مستوى النشاط البدني المنخفض.تبين بان مستوى الن-4
 فيما يوصي الباحثون بالتالي:

  التأكيد على اداء النشاط البدني اليومي ألهميته بتعزير الحالة الذهنية.-
 جائحة كورونا. –الحالة الذهنية  –مستوى النشاط البدني الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1 

( COVID-19) 2019 التاجي كورونا فيروس مرض يعد
 أصاب وقد آلخر، شخص من ينتقل أن يمكن تنفسيا مرضا
 أن الواضح من أصبح لذا البلدان، من العديد في الناس

 قد االنتشار منCOVID-19  لمنع وضعها تم التي اإلجراءات
 لفيروس المتطور التأثير ومع االقل، على لسنة بل ألشهرا تستمر
 أنحاء جميع في تالمجتمعا في( COVID-19) التاجي كورونا
 مستمرة بصورة تعمل بدورها العالمية الصحة منظمة فان البالد،
 بقية في انتشاره من الحد وكيفية الفيروس وخطورة التوعية على
 رسميا   موقعا   خصصت وقد الوباء، فيها ينتشر لم التي العالم دول

 اإلصابة حيث من الوباء عن واألرقام اإلحصائيات آخر يصدر
 اإللكتروني الموقع عن فضال الدول، كل في الشفاءو  والوفاة
 في مساحة أفردت التي بوك الفيس بمنصة المتمثلة الرسمي
 يتناول-( 19-كوفيد) كورونا فيروس معلومات مركز- التطبيق
 وأيضا   واإلحصائيات األحداث آخر فيه وترصد كورونا جائحة
 . والمخاطر التوعية
 في المجتمعات ببقية اسوة تتحديا يواجهون العراقيين ان وبما
 أو مكاتبهم إلى الوصول من منعتهم كرونا جائحة بظل العالم

 النشاط ممارسة او وتجارتهم شركاتهم أو وجامعاتهم مدارسهم
 فرضته الذي المنزلي الحظر أثناء الرياضية الصاالت في البدني

 ان وبما(. 2020) العام هذا من الثالث الشهر مطلع الحكومة
 الفيروس) الجائحة هذه انتشار من الحد مفتاح هي الوقاية
 سالمة على للحفاظ االختالط او التجمعات عدم بغية ،(التاجي

 على الصحي الحجر هذا فرضة ذاته الوقت وفي المواطنين،
 كغسل( للوقاية) المنزل في صحية عادات وممارسة اداء المواطن
 النشاط تجاهل يجوز ال ولكن المنزل، في والمكوث كثير ا اليدين
 وركوب والنشط الترويح أشكال جميع يشتمل بحيث البدني

 كل الثقيل التسوق وحمل المنزل تنظيف وحتى والمشي الدراجات
 األكل عن فضال البدني النشاط من جزء تعد االعمال تلك

 اجل من األعمار ولجميع البدني النشاط يرافق الذي الصحية
 العضالت، ونشاط الدموية ةالدور  وتحسين العقلي التوتر تخفيف
ا المنتظم البدني النشاط يساعد أن يمكن  روتين إضفاء على أيض 
 .العائلة مع اتصال على للبقاء ووسيلة جيد

 للصحة األهمية بالغ أمر النوم ان الى االشارة من والبد
 المعزز كونه عن فضال المناعة لجهاز الفعال واألداء الجسدية

 على بالتغلب ويساعد العقلية، والصحة العاطفية للعافية الرئيس
 الى تشير االولية المؤشرات ان وبما والقلق، واالكتئاب التوتر
 من الوباء هذا من بالحد تسهم بالجسم المناعة جهاز فاعلية
 البدني والنشاط للشخص، المعنوية الروح ورفع التحدي خالل

 فاعارت من يقلل لكونه والعقل الجسم يفيد االخر هو المنتظم
 القلب بأمراض اإلصابة خطر وتقليل الوزن وضبط الدم، ضغط
 أنواع ومختلف الثاني النوع من والسكري الدماغية والسكتة

 ويزيد والعضالت العظام قوة يحسن فانه السن ولكبار السرطان،
 النشاط يساعد ولألطفال البدنية، واللياقة والمرونة التوازن من

 واإلصابات، السقوط منع على التوازن بتحسن المنتظم البدني
 خطر من ويقلل الصحيين والتطور النمو دعم عن فضال

 المهارات تطوير وكذلك الالحقة، الحياة في باألمراض اإلصابة
 (.23-22: 16) االجتماعية العالقات وبناء األساسية الحركية
 أزمة تتناول جديدة علمية دراسة كونه في البحث أهمية وتكمن
 والحالة المنتظم البدني النشاط دور ليشرح بعد، يتنته لم جديدة
 لما كرونه، فايروس جائحة ظل في بينهما العالقة ومعرفة الذهنية
 .الوباء بهذا االصابة من الحد في منهما كل يلعبه

 :البحث مشكلة
 يصيب لكونه البشر على متفاوت بشكل الجائحة تأثير ان بما

 عرضه اكثر وهم مزمنة امراض من يعانون الذين االشخاص
 المشكلة هذه دراسة الى الباحثون سعى لذا الوباء، بهذا لإلصابة
 المعلومات بتقديم منهم واسهاما لها، المناسبة الحلول ووضع
 وضوابط النظام بوضع المعنين السادة تخدم التي وبيانات
 من علية الحصول تم التي البيانات وفق على المبنية وتعليمات

 الباحثون سعي عن فضال للغرض، والمعدة بانةاست استمارة خالل
 ظل في الذهنية والحالة البدني النشاط بين العالقة على للتعرف

 تمكن التي العوامل اهم هي المعنوية الروح كون الجائحة هذه
 .الوباء على االنتصار الفرد

 :الى الدراسة تهدف :الدراسة أهداف
 بفايروس صاباتاال لتشخيص استمارة استبانة واعداد تصميم-1

 . كرونا
 الذهنية والحالة المنتظم البدني النشاط مستوى على التعرف-2

 هيئة اعضاء موظفين، طالب،) العراقية بالجامعات للعاملين
 .سنة 68-18 بإعمار( تدريسية
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 والحالة المنتظم البدني النشاط بين العالقة على التعرف-3 

 .العراق في كرونا جائحة اثناء البحث عينة افراد لدى الذهنية
 :البحث مجاالت
 الطلبة من بغداد جامعة منتسبي من عينة :البشري المجال

 منهم( 169) عددهم والبالغ واالساتذة، والمنتسبين
 (.121) ذكر و( 48) أنثى

 .15/9/2020 ولغاية 17/3/2020 من :الزماني المجال
 المراسالت طريق عن العراقية الجامعات :المكاني المجال

 .لكترونيةاال
 :المصطلحات تحديد
 اإلنسان جسم حركة هي البدني النشاط :المنتظم البدني النشاط

 تتجاوز طاقة صرف إلى يؤدي مما العضالت بواسطة
 هذا ضمن ويدخل. الراحة أثناء طاقة من يصرف ما

 كالقيام الحياتية، البدنية األنشطة جميع التعريف
 وصعود وتنقل وحركة مشي من اليومية البدنية باألعمال
 أو الحديقة أو المنزل في البدني العمل أو الـدرج،

 حركي أو رياضـي بدني نشاط بأي القيام أو المزرعة،
 الفرد به يقوم سلوك هو البدني النشاط إذن ترويحي،
 سواء الوقاية، أو العالج أو الترويح أو العمل بغرض
 (.11: 3) له مخططا   أو عفويا   كان

 والتدريب الناجح التصور و االيجابي التفكير " :الذهنية الحالة
 تحويل أو تعديل مع المرئي الحركي السلوك على ذهنيا
 ،(45: 1") التصور ثم ومن باإلدراك المؤثر السلوك في

 تكون للممارسة طريقة هي(" محجوب وجيه) ويعرفها
 بدون ذهنية صورة تكوين أو تخيلي الفعالية ممارسة فيها
 العملية تلك"  وهي ،(55: 5") جسمانية ممارسة أي
 معينة، لمشكلة الحلول من العديد توليد على تساعد التي
 معايير ضوء في عليها الحكم أو الحلول تلك نقد دون

 يقدموا أن المشكلة هذه حل في المطلوب ومن معينة،
 حل على تساعد قد التي األفكار من ممكن عدد اكبر

 لحل بشرية عمراج أو مصادر جميعا   كونهم المشكلة
 من االنتهاء بعد أال المطروحة الحلول تقوم وال مشكلة
 (.84: 2" )الذهني العصف جلسة

 
 

 (:COVID-19) كرونا فايوس جائحة
 االتساع شديد نطاق على ينتشر وباء هي الجائحة :جائحة

 عدد على -كالمعتاد- مؤثر ا الُدوليَّة، الحدود يتجاوز
 (.https://www.who.int/ar: 4) األفراد من كبير

 كورونا فيروس يسببه معد مرض هو 19-كوفيد مرض :كورونا
 هذا بوجود علم أي هناك يكن ولم. مؤخرا   الُمكتشف
 الفاشية اندالع قبل المستجدين المرض وهذا الفيروس

 ديسمبر/األول كانون في الصينية يوهان مدينة في
2019 . 
COVID-19 :المستجد كورونا فيروس لكلمة اختصار، 

 .2019 العام في المكتشف
 :ميدانيةال منهجية البحث واإلجراءات-2
 الوصفي المنهج الباحثون استخدم :منهج البحث 2-1

  .البحث لطبيعة لمالئمته المسحي، باألسلوب
 بمنتسبي البحث مجتمع تمثل :مجتمع البحث وعينته 2-2

 الدراسي للعام واالساتذة والمنتسبين الطلبة من بغداد جامعة
 فيما العراقية، بالجمهورية الجامعات احدى وهي 2019-2020
 ،(121) ذكر و( 48) أنثى منهم( 169) البحث عينة بلغت
 االمتثال في يعيشون والذين سنة 65-18 بين ما أعمارهم تتراوح

 إلكتروني ا، المنزل في والعزل للحبس الحكومية التوجيهية للمبادئ
 560 من ذاتي ا هاعن المبلغ المعلومات على الحصول تم

 وغير الكاملة غير المعلومات ذات السجالت استبعاد تم مشارك ا،
 تضمين تم إذ٪(. 95 الثقة نطاق خارج البيانات) المنطقية

 فقط مشارك ا 169 من عليها الحصول تم التي المعلومات
 .الدراسة هذه في للتحليل

 والمراجع المصادر) :المستخدمة واالدوات الوسائل 2-3
 ،الشخصية المقابالت، المالحظة، (واالجنبية العربية) لميةالع

 جهاز، وتفريغها البيانات جمع استمارات، االستبانة االستمارة
 (.اإلحصائية الوسائل، (HP) حاسوب

 :المستخدمة االستبانة استمارة 2-4
 صحتها من التحقق تم مقاييس عدة من مؤلف ه االستبانة استمارة

 الفرعية المقاييس تضمنت العرب، للسكان الستخدامها واعتمادها
 ومؤشر ،(DCI) والثقافية الديموغرافية المعلومات لالستبيان
: 20)( WHO-5) الخمسة للرفاهية العالمية الصحة منظمة
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 الدولي البدني النشاط حول قصيرة واستمارة ،(1084-1089 

(IPAQ) (7 :210-211) بالتركيبة المتعلقة البيانات جمع تم 
 والحالة التعليم ومستوى والطول والوزن والجنس العمر) نيةالسكا

 واإلسكان والبلد التدخين وحالة الصحية والحالة االجتماعية
 ذاتي ا، مكتمل DCI خالل من( المزمنة األمراض ووجود والمهنة

 ذاتي ا عنه المبلغ الوزن من( BMI) الجسم كتلة مؤشر حساب تم
 الجسم كتلة مؤشر يمق استخدام تم ،(سم) والطول( كجم)

 الوزن أو الوزن، نقص من يعانون فئات إلى المشاركين لتصنيف
 تم ،(1039-1028: 11) السمنة أو الوزن، زيادة أو الطبيعي،

 من WHO-5 يتكون .WHO-5 خالل من الذهنية الحالة تقييم
: 20)سابق ا موضح هو كما تسجيلها تم عناصر، خمسة
 مجموع لتوليد العناصر من الدرجات جمع تم ،(1084-1-89
 بالمشاركين االعتراف تم نقطة، 25 أقصى بحد النقاط

 أنهم على WHO-5> 13 نقاط مجموع على الحاصلين
 .(89-1-1084: 20) جيدة بعافية يتمتعون

 تم التي البيانات باستخدام مشارك لكل PA مستوى تقييم تم
 يتكون ،IPAQ المكتمل القصير النموذج من عليها الحصول
 معلومات توفر عناصر سبعة من IPAQ المختصر النموذج
 نقله يتم الذي القوي PAو المعتدل، PA و المشي، حول

 توفر عن فضال األسبوع، في دقائق( MET) أيضي كمكافئ
 MET دقائق استخدام تم الجلوس، وقت حول معلومات األداة
 أو منخفضة PA إلى مشاركينلل PA لتصنيف األسبوع في

 سابق ا موضح هو كما عالية، أو معتدلة
[https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-

protocol .]مستوى تقييم تم PA البيانات باستخدام مشارك لكل 
 ،IPAQ المكتمل القصير النموذج من عليها الحصول تم التي
 توفر صرعنا سبعة من IPAQ المختصر النموذج يتكون

 يتم الذي القوي PA و المعتدل، PA و المشي، حول معلومات
 إلى باإلضافة. األسبوع في دقائق( MET) أيضي كمكافئ نقله
 استخدام تم. الجلوس وقت حول معلومات األداة توفر ذلك،
 PA إلى للمشاركين PA لتصنيف األسبوع في MET دقائق

 بق ا،سا موضح هو كما عالية، أو معتدلة أو منخفضة
[https://sites.google.com/site/theipaq/scoring-

protocol.]، (.1) الملحق انظر 
 

 :الرئيسة التجربة 2-5
 ولغاية 17/4/2020 من للمدة الرئيسة التجربة اجراء تم
 باللغة المصمم االستبيان استمارة إرسال بوساطة ،24/4/2020

 العراق في بغداد جامعة منتسبي إلى اإلنترنت عبر العربية
 الديموغرافية، المعلومات جمع لغرض Google نموذج باستخدام
 خالل من والعافية، والنوم، البدني، والنشاط الغذائي، والنظام
 و WhatsAppو اإللكتروني البريد عبر لالستبيان رابط توزيع

Facebook وTwitter وLinkedIn، على التأكيد وبعد 
 من االستمارة ملئ استغرق الدراسة، بأهداف وابلغهم المشاركين

رسالها( دقائق 10) مقدارها زمنية مدة البحث عينة افراد قبل  وا 
 معلومات على االستبيان استمارة تحتوي ال اإلنترنت، عبر

 يمكن التي( الميالد تاريخ اإللكتروني، البريد االسم،) شخصية
 .مجهولة هويتهم ظلت لذلك المشارك، هوية لتحديد استخدامها

 :المستخدمة االحصائية وسائلال 2-6
 SPSS Statistics باستخدام التحليالت جميع إجراء تم

 (.IBM، Chicago ، IL ، USA) 23 اإلصدار
 :ومناقشتها النتائج وتحليل عرض -3
 :النتائج وتحليل عرض 3-1

 الفروض صحة من والتحقق البحث أهداف إلى الوصول لغرض
 عمد النتائج، فسيرولت وراءها كانت التي األسباب وتوضيح
 عرض ثم ومن وتبويبها وتنظيمها البيانات جمع إلى الباحثون

 :يلي وكما جداول في اإلحصائية معالجاتها نتائج
 إلفراد األساسية للخصائص المستخدمة االحصائية المعالم( يبين 1الجدول )

 الجنس وفق على مقسمة البحث عينة
مستوى 
الداللة 
 المعنوية

 المتغير (169اإلجمالي ) (48أنثى ) (121ذكر ) tقيمة 

 العمر )سنة( 9.6 ± 43.3 ±10.2 41.8 ±9.4 43.9 1.288- 0.200

 مؤشر كتلة الجسم 3.9 ± 27.6 ±4.0 27.0 3.8 ± 27.9 1.313- 0.191

 ** مقياس النوم )عالمة( 3.1 ± 5.3 3.4 ± 5.1 ±3.1 5.3 0.282- 0.778

0.131 - 1.519 192.3 ±225.4 15.5 ± 202.8 176.2 ± 220.1 
مقياس النشاط البدني 

(MET )دقيقة/يوم 

 مقياس الحالة الذهنية  4.5 ± 14.7 ±4.2 14.2 ±4.6 14.9 0.890- 0.375
# 

 خطر في النتيجة** 
 أعلى جودة خفض يعني#  
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 الديموغرافية يبين المعالم االحصائية المستخدمة للخصائص: (1جدول )
 الجنس لى وفقع إلفراد عينة البحث مقسمة

مستوى 
الداللة 
 المعنوية

Chi-
square 

Gender 

 اإلجمالي أنثى ذكر المتغير
العدد )النسبة 

 المئوية(
العدد )النسبة 

 المئوية(
العدد )النسبة 

 المئوية(
 أفراد العينة (100) 169 (28.4) 48 (71.6) 121  
 مؤشر كتلة الجسم     

 نحافة (0.6) 1 (0,0) 0 (0.8) 1 1.792 0.617
 طبيعي (23.1) 39 (29.2) 14 (20.7) 25  
 زيادة وزن (52.7) 89 (50) 24 (53.7) 65  
 سمنة (23.7) 40 (20.8) 10 (24.8) 30  
 العمر     

0.221 4.405 26 (21.5) 13 (27.1) 39 (23.1) 18 – 37 
  29 (24.0) 7 (14.6) 36 (21.3) 38 – 42 
  31 (25.6) 18 (37.5) 49 (29.0) 43 – 49 
 50أو أكبر (26.6) 45 (20.8) 10 (28.9) 35  
 مستوى التعليم     

 مدرسة (0.6) 1 (0.0) 0 (0.8) 1 8.188 0.085
 ثانوية عامة (2.4) 4 (4.2) 2 (1.7) 2  
 كلية (1.2) 2 (4.2) 2 (0.0) 0  
 بكالوريوس (17.2) 29 (10.4) 5 (19.8) 24  
 دراسات عليا (78.7) 133 (81.3) 39 (77.7) 94  

مستوى النشاط      
 البدني

 منخفض (50.3) 85 (64.6) 31 (44.6) 54 5.500 0.064
 متوسط (33.1) 56 (22.9) 11 (37.2) 45  
 مرتفع (16.6) 28 (12.5) 6 (18.2) 22  
 مكان السكن     

 مدينة (97.0) 164 (97.9) 47 96.7) 117 0.179 0.672

أخرى )ريف  (3.0) 5 (2.1) 1 (3.3) 4  
 وبادية(

 التدخين     
 نعم (18.9) 32 (12.5) 6 (21.5) 26 1.809 0.179

 ال (81.1) 137 (87.5) 42 (78.5) 96  
 أمراض مزمنة     

 نعم (29.6) 50 (25.0) 12 (31.4) 38 0.677 0.411
 ال (70.4) 119 (75.0) 36 (68.6) 83  

تقدير الحالة      
 صحيةال

 ضعيف (9.5) 16 (14.6) 7 (7.4) 9 2.049 0.359
 جيد (37.3) 63 (35.4) 17 (38.0) 46  
 ممتاز (53.3) 90 (50) 24 (54.5) 66  
 الحالة االجتماعية     

 أعزب (17.2) 29 (33.3) 16 (10.7) 13 27.511 0.0001>
 متزوج (79.9) 135 (56.3) 27 (89.3) 108  
 مطلق (1.8) 3 (6.3) 3 (0.0) 0  
 أرمل (1.2) 2 (4.2) 2 (0.0) 0  
 جودة النوم     

 ضعيف (52.7) 89 (50) 24 (53.7) 65 0.191 0.662
 جيد (47.3) 80 (50) 24 (46.3) 56  
 الحالة الذهنية     

 ضعيف (42.0) 71 (41.7) 20 (42.1) 51 0.003 0.954
 جيد (58.0) 98 (58.3) 28 (57.9) 70  

 

 

 الذهنية وفق ا مستوى النشاط البدني المنتظم والحالة (: يوضح1الشكل )
 المختلفة األحرف ذات األعمدة تختلف الجمهورية العراقية لمستوى
 (.P <0.05) كبير ا اختالف ا

 تبين إذ األحادي التباين اختبار تحليل نتائج( 1) الشكل يظهر
 تبعا الذهنية ةالحال مؤشر في معنوية داللة ذات اختالفات وجود
 ;F(2, 166)=12.944) البدني النشاط مستوى لمتغير

P<0.0001)، 18.2) المرتفع البدني النشاط مستوى إن إذ  ±
 مستوى مع مقارنة الذهنية الحالة في اعلى مستوى أظهر( 3.7

 ومستوى( P= 0.002)  ،14.8±4.3) المتوسط البدني النشاط
± 13.5) ضالمنخف البدني النشاط مع مقارنه اعلى
4.3،P<0.0001  .)مستوى يبين الشكل كون عن فضال 

 البدني النشاط مستوى عن يختلف لم المتوسط البدني النشاط
 (.P= 0.194) المنخفض
 داللة ذات عالقة وجود االرتباطي بيرسون معامل تحليل أظهر
 البدني النشاط ومستوى الذهنية الحالة متغير بين مرتفعة معنوية
 الذهنية الحالة بأن تبين إنه إذ ،(r=0.371; P<0.001) اليومي
 .البدني النشاط مستوى ارتفع كلما أفضل نتائج تسجل
 :النتائج مناقشة 3-2

 أحد"  هو البدني النشاط كون الى العالقة سبب الباحثون يعزو
 شاملة تربية الفرد تربية الى تهدف التي الهامة البشرية األنشطة
 على الفرد يجبر الصحي رالحج ان وبما ،(171: 6)" ومتزنة
 أو العمل على الناس معظم التجول وحظر المنزل في الحبس
 البدني بالنشاط تضر أنها ُيعتقد ممارسة وهي المنزل، في الدراسة
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 معظم أن ُيعتقد الجلوس، وقت زيادة خالل من الروتينية 

 ذلك كان سواء الشاشة، أمام طويلة فترات يقضون األشخاص
 مع Zoom إلى االنضمام أو الهاتف، على األخبار من للتحقق
 ساعات قضاء أو لالهتمام، المثير Netflix مشاهدة أو العائلة،
 وهذا المنزل، من العمل أثناء الكمبيوتر في التحديق في إضافية
 عن فضال األسرة، في االجتماعية المسافة زيادة يعني أن يمكن
 الصحة على ثريؤ  الحبس أن ورد اليومية، الممارسات في التغيير
 تفشي أثناء الطبيون والعاملون المعزولون األشخاص أفاد العقلية،
 القلق أعراض من يعانون بأنهم 2005 عام في SARS فيروس

 الصحي، الحجر انتهاء بعد أشهر ستة إلى أربعة لمدة والغضب
 الدعم إلى الحاجة عن اإلبالغ تم الحاالت، بعض وفي

 يرتبط وما COVID-19 لوباء نظر ا ،(163-157: 8)النفسي
 المشاكل من متزايدة مستويات على العثور تم حبس، من به

 السكان عينة في النوم نوعية وسوء واالكتئاب القلق مثل النفسية
-445: 10()1770-1762: 19) المعزولين الصينيين

 مراجعة خلصت ذلك، على عالوة ،(084-1089: 20()452
 العقلية الصحة تدهور إلى يؤدي الصحي الحجر أن إلى حديثة

 ذلك في بما سلبية، نفسية آثار في يتسبب مما لألشخاص
 post-traumatic stress) للصدمة الالحق اإلجهاد أعراض

symptoms, PTSS)(14 :38()12 :912-920)، تم 
 يتأثر أنه على العقلية الصحة على الضغط تأثير عن اإلبالغ
 يكون أن جزئي ا، المتوقع، ومن ،(287-112: 18) الجنس بنوع

 من ُيتوقع افية،الثق الممارسات بسبب. الثقافية باالختالفات مرتبط ا
 الخروج التسوق، المثال، سبيل على) الضروريات تأمين الذكور
 إلعداد بالمنزل ملزمات النساء تكون بينما ،(إلخ الخارج، إلى

 ،(1111-1103: 21) األخرى باالحتياجات واالهتمام الطعام
 قد الثقافية الممارسات هذه مثل كانت إذا ما الواضح غير من

 المشاركين بين العقلية رفاهيةال في الملحوظة الفروق على أثرت
 معظم أن حقيقة خالل من ذلك تفسير يمكن واإلناث، الذكور
 المشاركين من العديد وأن حضرية، مناطق من جاءت الردود
 ال المثال، سبيل على التنقل، بحرية تسمح ال شقق في يعيشون
 والقص الضارة األعشاب إزالة مثل البستنة بأنشطة القيام يمكنهم
 يف،والتنظ
 قمنا الناس، صحة على المنزلي الحبس تأثير فهم تحسين لزيادة
 تأثير وحجم البدني، النشاط مستويات بين العالقة في بالتحقيق

 أن (2) الجدول أظهر العقلية، الصحة على COVID-19 حبس
 الحالة تليها العقلية، للصحة مؤشر أفضل كان البدني النشاط

 من يعانون الذين خاصاألش عدد زاد كلما أنه أي الصحية،
 التي العقلية الصحة كانت األفضل، والصحة بالسالمة الشعور
ا النتيجة هذه توفر أفضل، عنها أعربوا  في الوصفية لنتائجنا دعم 
 يتمتعون النشطين األفراد بأن يوكد مما ج، ب، أ،( 1) الشكل
ا  اإلندورفين) الهرمونات بعض بإفراز يتأثر أفضل بمزاج دائم 

 باأللم، اإلحساس يقلل المورفين أن من الرغم على ،(تونينوالسيرو 
 الشهية وتعديل بالنشوة الشعور إلى يؤدي اإلندورفين إفراز فإن

 عالي البدني النشاط اثناء فالجسم المناعية، االستجابة وتعزيز
 في المستقبالت مع يتفاعل الذي اإلندورفين يطلق المستوى
 االسترخاء على تحفز وبالتالي ،األلم إدراك من تقلل التي الدماغ
 في السيروتونين إنتاج يتم ،(272-259: 14)التوتر وتقليل
 وكذلك النوم، على والمساعدة الصحي، الهضم لتعزيز األمعاء

: 17()56: 12) الدماغ في المزاجية الحالة تنظيم في المساعدة
 النشاط فوائد أن المعروف من ذلك، على عالوة ،(196-202
 االكتئاب وتخفيف سيروتونين،ال إفراز دعم تتجاوز العادية البدني

 .التوتر مع والتعامل
 ألشعة الكافي التعرض عدم إن الى هنا االشارة من والبد
 الناس إصابة سبب تفسر التي النظريات إحدى هي الشمس

: 22)والشتاء الخريف في المظلمة القصيرة األيام خالل باالكتئاب
 البحث عينة إلفراد االجمالية النتائج تشير فيما ،(1500-1501

 النشاط بمستوى إيجابي بشكل( WHO-5) العقلية الصحة ىال
 أبلغت التي الحديثة األبحاث نتائج مع تتفق النتائج وتلك البدني،

-COVID لـ المنزلي للحبس السلبي والعاطفي النفسي التأثير عن
 غير األشخاص على سيما ال الحياة، نمط سلوكيات على 19

 .(173-156: 15)بدني ا النشطين
 الصحة على( فوق وما متوسط) البدني النشاط تأثير كان
 للصحة أهمية ذات النتيجة هذه بعيد، حد إلى األعلى هو النفسية
 الصحة على المنزلي للحبس الضار التأثير معالجة في العامة

 النفسية،
 مؤشر أفضل هو البدني النشاط ان على النتائج تلك تشير مما

 عدد زاد ماكل أنه أي. الصحية الحالة تليها العقلية، للصحة
 األفضل، والصحة بالسالمة الشعور من يعانون الذين األشخاص

 .أفضل عنها أعربوا التي العقلية الصحة كانت
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 حول تفصيلية توصيات العالمية الصحة منظمة أطلقت وقد 

 األعمار جميع من الناس على يجب الذي البدني النشاط مقدار
 5 سن تحت طفاللأل( عافيتهم) ورفاههم صحتهم إلفادة به القيام

( WHO, 2020. )السن وكبار والبالغين للشباب و سنوات،
 يمارسون بحيث العمر من سنوات 5-3 من األطفال وشملت
 األطفال أما. االقل على ساعة لمدة يوميا معتدال نشاطا

 ال ما ممارسة سنة 17-5 بين أعمارهم تتراوح الذين والمراهقون
 القوي، إلى المعتدل البدني النشاط من يومي ا دقيقة 60 عن يقل
 األقل وعلى والعظام، العضالت تقوي التي األنشطة ذلك في بما
 عن أعمارهم تزيد الذين البالغين يخص فيما. األسبوع في أيام 3

 النشاط من دقيقة 150 عن تقل ال أن يجب فالممارسة عام ا 18
 لاألق على دقيقة 75 أو األسبوع، مدار على الشدة متوسط البدني
 ذلك في بما األسبوع، طوال الكثافة شديد البدني النشاط من

 األسبوع في أكثر أو يومين لمدة العضالت تقوية أنشطة
(ACSM, 2019)، من يعانون الذين السن كبار على يجب كما 

 ومنع التوازن لتعزيز البدني النشاط ممارسة الحركة ضعف
 .(Mar12: 23) األسبوع في أكثر أو أيام 3 في السقوط

 :اتمةالخ-4
 ولقد توصل الباحثون الى االستنتاجات التالية:

 الذهنية الحالة بين مرتفعة معنوية ارتباط عالقة هنالك-1
 .البحث عينة افراد لدى اليومي البدني النشاط ومستوى

 النشاط مستوى ارتفع كلما أفضل نتائج تسجل الذهنية الحالة-2
 .البدني

 الحالة مؤشر في نويةمع داللة ذات اختالفات هناك بان تبين-3
 ارتفع فكلما البدني، النشاط مستوى لمتغير تبعا الذهنية
 الذهنية الحالة مؤشر كان كلما اليومي البدني النشاط مستوى
 .والمنخفض المتوسط البدني النشاط مع مقارنه اعلى،

 عن يختلف لم المتوسط البدني النشاط مستوى بان تبين-4
 .المنخفض البدني النشاط مستوى

 :فيما يوصي الباحثون
 الحالة بتعزير ألهميته اليومي البدني النشاط اداء على التاكيد-1

 .الذهنية
 على تركز التي البرامج لتطوير التدخالت على التأكيد-2

 الظروف من وغيرها الحبس أثناء البدني النشاط تحسين

 العزل أثناء العقلية الصحة سوء مخاطر من للتخفيف
 .المنزلي

 دور من له لما الكافي النوم على الفرد حصول على يدالتاك-3
 لجهاز الفعال واألداء الجسدية للصحة األهمية وبالغ فاعل

 العاطفية للعافية الرئيس المعزز كونه عن فضال المناعة،
 واالكتئاب التوتر على بالتغلب ويساعد العقلية، والصحة
  والقلق

 لرفع الضرورية الغذائية المواد تتناول اخرى بحوث اجراء-4
 .كرونا فايروس جائحة اثناء الفرد لدى المناعة مستوى
 :المصادر

 رضا محمد( ترجمة) الذهني، للتدريب الرياضي دليل نايدفر؛ روبرت- [1]
 (. 1990 والنشر، للطباعة الحكمة دار الموصل،(:)وآخرون)

 المملكة)(: المخترعين األطفال) اإلبداعي التفكير خطوات حسين؛ ثائر كنعان، عاطف- [2]
 (.1999 مارس ،44العدد المعارف، وزارة المعرفة، مجلة السعودية، العربية
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 الالعبين الجسم أنماط لمستويات وفقا   المركبة المهارية االختبارات بعض أداء تقويم 

 القدم بكرة الشباب
 3محمود  هادي كريم             2 راشد ناصر الرحمن عبد د.أ            1 جواد كاظم ناظم د.أ

 2 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/ديالى جامعة     1 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية/ديالى جامعة

 3الرياضة  وعلوم البدنية التربية كلية/ديالى جامعة

(
1
 NazimKazem@yahoo.com, 

2 
abdbasrah@yahoo.com, 

3
 kareemhadi599@yahoo.com) 

 

 
 في القدم بكرة الشباب الالعبين أداء تقويم في البحث أهداف من تحققال لغرض المستخلص:

 الفروق ومعرفة. الجسم ألنماط وفقا   المركبة والمهارية البدنية االختبارات لبعض ديالى محافظة
 والمهارية البدنية االختبارات لبعض ديالى محافظة في القدم بكرة الشباب الالعبين أداء في

 عينة على المسحي باألسلوب الوصفي المنهج الباحثون استخدم(.  الجسم لنمط) وفقا المركبة
 البدنية االختبارات تطبيق وبعد( سعد وبني والخالص، ديالى،) ألندية  الشباب العبي من

 النتائج ضوء وعلى إحصائيا   ومعالجتها البيانات وجمع الخبراء تحددها والتي المركبة والمهارية
 االختبارات أداء في أفضلية توجد ال: اآلتية االستنتاجات إلى توصل بها الباحثون خرج التي
 اعتماد: يأتي بما ويوصي. الجسمي النمط حسب الالعبين بين البحث قيد( المهارية – البدنية)

 لالعبي الموضوعي التقويم عملية في الباحثون اعتمدها التي( المهارية -البدنية) االختبارات
 البدنية والقدرات الجسمية المتغيرات يتناسب الذي المركز نحو وجيههموت الشباب ديالى أندية

. الدوري مباريات في المؤهلين الالعبين اختيار في اعتمادها أجل من وتعميمها لديهم والمهارية
جراء  على التعرف بهدف العمرية والمراحل المستويات لجميع مشابهة ودراسات بحوث وا 

 .القدم كرة للعبة التدريبية العملية ذلك وتأثير عبينالال مستوى وتقييم مستوياتهم

 كرة القدم. – الجسم أنماط – أداء تقويمالكلمات المفتاحية: 

mailto:abdbasrah@yahoo.com
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 المقدمة:-1 

 في المختلفة العمليات في كبيرا   حيزا   تأخذ التقويم عملية إن  
  وعلى الجميع إليها تشد التي البؤرة فهي التدريبية المنظومة
 تجديد أو تطور إلجراءات الزاوية حجر وهي كافة المستويات

 يقود الذي الرئيس الدافع وهي والتدريب التعلم تحسين إلى يهدف
 العمل إلى مواقعهم اختالف على التدريبية المؤسسة في العاملين

 وعلى والتدريب التعلم مخرجات ثمَّ  ومن أدائهم تحسين على
 والمختصون لباحثونا أولى فقد للتقويم المهم الدور هذا أساس
 خاص بشكل القدم كرة ولعبة عام بشكل الرياضي المجال في
 المقومات أحدى كونها اهتمامهم من الكثير( التقويم) العملية هذه

 عملية" هو والتقويم. منها يتجزأ ال وجزء   التدريب لعملية األساسية
 الموضوعات أو األشخاص أو األشياء قيمة على حكم إصدار
 لتقدير المستويات أو المعايير استخدام يتطلب لمعنىا بهذا فهو
 التطوير أو التعديل أو التحسين معنى يشمل كما القيمة هذه
 (.68 ،2007 فرحات،")األحكام  هذه على يعتمد الذي
 تقويم في المثلى الصيغة إلى القدم كرة مدرب يصل وحتى

 تهجين أن له البد( المهاري البدني،) أداؤهم حيث من الالعبين
 فمراعاة بينهم، الفردية الفروق فيه يراعي دقيقا   علميا   أسلوبا  
 بحيث بمكان األهمية من بينهم الموجودة واالختالفات الفروق
  وفاعلية بكفاية دوره يؤدي أن التدريبي للمنهج أكبر فرصة تعطي
 الالعبين ألن نظرا   منه االستفادة الالعبين من عدد ألكبر ويتيح
 في أكبر بدرجة معا   يتفاعلون المتقاربة والقدرات القابليات ذوي
 وحبا   التعلم في رغبة عليه إقبالهم يزيد مما  التدريب عملية أثناء
 عبارة هي المركبة والمهارية البدنية واالختبارات الممارسة، في
 على مضمونها في تحوي التي االختبارات من مجموعة عن
 اختبارات مكونة ابعضه مع تشترك قدرة أو مهارة من أكثر
 وتسهم تأديتها أثناء في الالعبين قابليات تطوير خدمة في تصب
 استعدادهم ومدى  الالعبين قابليات معرفة في فعال بشكل
 العدالة مبدأ ضمان مع .(30 ،2016 خريبط،)التدريبي  للمنهج
 التصنيف) البدنية المستويات حسب البدنية والتصنيفات واألمان
 ويعد ،(البدين-العضلي-النحيف) الجسمية اطاألنم إن( العام
 يوجه حيث ومتطلباته، الجسمي البناء متغيرات أهم الجسم نمط

 نمطه حسب كل الرياضية األنشطة ممارسة إلى الموهوبين
 البنيان معرفة يجب الجسم نمط بتفاصيل الدخول وقبل. الجسمي
 اكثر للجسم العام الشكل"  األخير فيعني الجسم بناء أو الجسمي

 هو"  الجسم نمط ويعرف ،" الخاصة بالمالمح االهتمام من
 الجسمي للبناء المحددة الثالثة األساسية للمكونات كمي تحديد
 يشير اليسار من األول متسلسلة، أرقام بثالثة عنه ويعبر للفرد،
 من والثالث العضلية، إلى يشير الوسط في والثاني السمنة، إلى

 .(443 ،1999 بسطويسي،" ) النحافة إلى يشير اليمين
 علميا   مدخال تمثل فهي  الدراسة هذه أهمية تكمن هنا ومن

 عن بها يستعاض( خاصة) تقويمية أداة تقدم جديدة واضافة
 إجراء األمر هذا استلزم وقد والعشوائية الذاتية( العامة) األساليب
 خالل من ديالى محافظة أندية في القدم كرة العبي على دراسة

 ما وفق على متجانسة مجاميع إلى الشباب الالعبين تصنيف
 انحراف أساس على وزنية وفئات جسمية أنماط من يمتلكونه
 ثم ومن جسمية صفات المثالي الوزن عن الطبيعي الوزن

 قابلياتهم حقيقة على للوقوف المتغيرات هذه في بينهم المقارنة
 المهارية. وقدراتهم البدنية
 اطالعهم الباحثون خبرة اللخ من برزت :البحث مشكلة

 في الرياضية األندية في المتبعة التدريبية لألساليب ومتابعتهم
 اطالعهم و قدم بكرة العملية خبرتهم عن فضال   ديالى محافظة
 الحظ واالكاديميين، إذ والمختصين الخبراء من العديد اراء على
 تقويم في( الجسم أنماط) لموضوع المدربين إغفال أو افتقار
 على اإلجابة في البحث مشكلة وتمحورت. القدم كرة العبي
( الجسم أنماط) متغير استعمال باإلمكان هل: اآلتي التساؤل
 كرة لالعبي المهارية والقدرات البدنية القابليات تقويم في كأسلوب

 الشباب؟ القدم
 :إلى البحث يهدف

 الشباب ديالى محافظة أندية في القدم كرة العبي تصنيف-1
 .الجسم أنماط حسب

 ديالى محافظة في القدم بكرة الشباب الالعبين أداء تقويم-2
 ألنماط وفقا   المركبة والمهارية البدنية االختبارات لبعض
 . الجسم
 :البحث مجاالت
 محافظة أندية في الشباب القدم كرة العبي :البشري المجال

 (.2019/2020) لموسم ديالى
 .20/9/2020 ولغاية 21/1/2020 من المدة :الزماني المجال
 باألندية الخاصة القدم كرة وساحات مالعب :المكاني المجال

 . بالبحث المشمولة
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جراءات الـبحث منهجية-2   الـميدانية هوا 

 لمالئمته الـتجريبي الـمنهج أستعمل :الـبحث منهج 2-1
 ذات والـضابطة الـتجريبية الـعينتين بأسلوب التجربة لطبيعة
 .والـبعدي ليالـقب الـقياسين

 البحث مجتمع اختيار تم: وعينته الـبحث مجتمع 2-2
 اندية العبوا البحث مجتمع اشتمل إذ العمدية بالطريقة
-2019) الرياضي للموسم القدم بكرة الشباب ديالى محافظة
 الباحثون قام هذا بعد. ناديا  ( 14) عددهم والبالغ ،(2020
 المجتمع من العشوائي باألسلوب بحثه عينة باختيار

 من العبا  ( 45) على الرئيسية البحث عينة شملت المبحوث،
 بني نادي الخالص، نادي ديالى، نادي) وهم أندية ثالث
 مراكز على مقسمين نادي كل من العب( 15) بواقع( سعد
 التجربة أما عينة(. هجوم 5 وسط، 5 دفاع، 5) اللعب

( 3) وهم عشوائية بطريقة اختيارهم تم حيث االستطالعية
 للموسم  الرياضي اركان الشهيد نادي  العبي من العبين

 . (2020-2019) الرياضي
 :المستخدمة واألدوات واألجهزة البحث وسائل 2-3
 المالحظة، العلمية، والمراجع المصادر) :البحثية الوسائل-

 .(والمقاييس االستبيان، االختبارات
 ،(10) عدد يةقانون قدم كرات):  المستخدمة واألدوات األجهزة-

 قياس صغيرة اهداف ،(7) عدد( م1) قياس صفيرة اهداف
 عدد الكترونية توقيت ساعة ،(3) عدد بالعارضة معلقة( م1)
 نسيجي قياس شريط ،(15) عدد شواخص كاسيو، نوع( 4)

 ،(1) عدد ارضي سلم ،(1) عدد كرة ماسكة ،(1) عدد بطول
( وديةعم شواحص) رماح الطول، لقياس جهاز طبي، ميزان
 ( .hp) نوع حاسوب جهاز ،(10) عدد

 :الميدانية البحث اجراءات 2-4
 :الجسمي النمط تحديد اجراءات 2-4-1
 بمسح الباحثون قام الالعبين لدى الجسمي النمط تحديد لغرض 

 مع الشخصية المقابالت واجراء العلمية والمراجع المصادر
ملحق  الرياضي والتقويم القياس مادة اخصائي من مجموعة

 البحث عينة ألفراد الجسمية االنماط لتقدر طريقة واعتماد (،1)
( هيراتا) الياباني العالم مؤشر على االختيار وقع إذ الالعبين من

 والوزن الطول بداللة الجسمي النمط تقدير من تمكن والذي
 :االتية المعادلة باستعمال

 (   كغم) الوزن 3                 
  1000×_______________= (F) الوزن دليل

 (205 ،2006 حسانين،)     (م) الطول
 عينة افراد من العب كل ووزن طول بقياس الباحثون قام اذ

 النمط تقدير واستخراج( f) الوزن دليل معادلة واستخدام البحث
 المستويات جدول( 1) جدول الى وبالعودة العب لكل الجسمي

 :ان الى رتشي والتي( هيراتا) العالم وضعها الذي
 الجسمي النمط تقديرات يبين( 1) الجدول

 التقويم المستوى
 فما دون 22.5 النحافة
 24.5 – 22.6 العضلية
 فاكثر 24.6 السمنة

 الجسمية أنماطهم الى الالعبين تصنيف تم ذلك ضوء وعلى
( نحيف) جسمي بنمط تميز العبين( 9) هناك ان اظهرت والتي

 العبين( 4)و( عضلي) جسمي بنمط يتميزون العبا  ( 32)و
 الدراسة هدف تحقيق تم وبهذا(، بدين) جسمي بنمط يتميزون
 محافظة أندية في القدم كرة العبي تصنيف) والمتضمن االول
 (.الوزن وفئات الجسم أنماط) على وفق الشباب ديالى
 : االختبارات تحديد اجراءات 2-4-2
 قام لالعبين يعيالطب الوزن وفئات الجسمية االنماط تحديد بعد  

 التداول وبعد العلمية والمراجع المصادر على باالطالع الباحثون
 قام التي االختبارات اختيار على االتفاق تم المشرفين، السادة مع

 تصميم) الموسومة اطروحته في مزهر رياض الدكتور بتصميمها
 الدرجة لالعبي القدم بكرة( مهارية-بدنية) مركبة اختبارات وتقنين

 يبين(  2) والجدول، للتقويم كأنموذج اعتمادها تم حيث( ولىاال
 :  االختبارات هذه

 للتقويم كأنموذج المختارة المركبة االختبارات يبين( 2) الجدول
 الصفة المراد قياسها االختبارات ت

جري متعرج بالكرة وجري بدون كرة وقفز  1
 ودبل باص وتهديف

 قياس تحمل االداء ودقة التهديف

 قياس تحمل السرعة وسرعة الدحرجة المستقيمة ( م بكرة وبدون الكرة180ركض لمسافة ) 2
 قياس تحمل القوة المميزة بالسرعة ودقة المناولة جري وقفز ومناولة 3
 رشاقة األداء والدقة ضربة الكرة بالرأس  جري وقفز وضرب الكرة بالراس 4
 الدحرجةقياس رشاقة اداء  مع الكرةجري بين الشواخص  5
 قياس الرشاقة ودقة المناولة جري المتعرج بين الشواخص ودقة المناولة 6
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 (80 ،2016 خريبط،):االختبارات موصفات 2-4-3 

 ودبل والقفز الكرة وبدون بالكرة  المتعرج الجري: األول االختبار
 .والتهديف باص
 .التهديف ودقة االداء تحمل قياس :االختبار من الغرض
 ماسكة( 13) عدد شواخص، قدم كرة، قدم كرة عبمل :االدوات

 (.7) عدد رماح ارضي، سلم، توقيت ساعة، الكرة
 االشارة عند األول الشاخص من( م2) يبعد الذي البداية خط من
 شاخص بين والمسافة شواخص خمسة بين الكرة بدحرجة يقوم
 الكرة بإيقاف يقوم الشواخص اجتياز وبعد ترم( 1) هي وأخر

 االستدارة ثم ومن ترم( 30) لمسافة سرعة قصىبأ والجري
 ويبعد شواخص خمسة بين المتعرج الجري بحركة والقيام بسرعة
 بالجري يقوم وبعدها( ترم 1) لمسافة االخر عن شاخص كل

 آخر عن( ترم 2) تبعد والتي بحبل معلقة كرة نحو والقفز بسرعة
 العب كل طول عن سم( 40) الكرة ارتفاع ويبلغ شاخص

 الكرة ضرب عدم حال في) الالعب طول حسب االرتفاع غيرويت
 يقوم ذلك وبعد( االداء زمن على واحدة ثانية تضاف بالراس
 يلعب ثم( ترم 3) طوله يبلغ الذي االرضي السلم فوق بالجري
 على موضوعة  كرة من( 3) يبعد الذي المدرب مع مناولة
 هدف ونح التهديف ثم( باص دبل) السلم بعد ترم( 2) مسافة
 (.1) بالشكل موضح كما واليسار اليمين من اقسام ثالثة مقسم

  التسجيل
 .التهديف ولغاية البدء اشارة من التوقيت يبدأ •
 المئوي الوزن+  للزمن المئوي الوزن<لالختبار الكلية الدرجة •

 .للدقة

 
 ومناولة والقفز الكرة بدون والجري بالكرة المتعرج الجري يوضح(: 1) الشكل

 .والتهديف( باص دبل) داريةج
 .الكرة وبدون بالكرة م( 180) لمسافة الركض :الثاني االختبار
 الدحرجة وسرعة السرعة تحمل قياس :االختبار من الهدف

 .المستقيمة

( 3) عدد شواخص( 1) عدد قدم كرة قدم؛ كرة ملعب :االدوات
 .توقيت ساعة
 الالعب يبدأ االشارة عند المرمى خط من :االداء مواصفات
 االول للشاخص وصوله وعند االول الشاخص الى بالجري

 يبعد الذي الثاني الشاخص الى وصوله وبعد( التوقيت يبدأ)
 الموجودة الكرة بدحرجة يقوم بعدها االول الشاخص من( 45)

 الى سرعة بأقصى بالكرة والجري الثاني الشاخص بجانب
 الكرة يترك وبعدها متر( 45) يبعد الذي الثالث الشاخص
 نحو سرعة بأقصى والجري الثالث الشاخص حول ويدور

 الشاخص عند الموجودة الكرة بدحرجة ويقوم الثاني الشاخص
 (.2) بالشكل موضح كما البداية نقطة الى الثاني
  التسجيل

 . الثانية من 100/1 وألقرب بالثانية الزمن يسجل •
 ويكون ةالكر  مع الجري زمن مع الكرة بدون الجري زمن يجمع •

 .لالختبار الكلي الزمن

 
 الدحرجة وسرعة السرعة تحمل قياس يوضح: (2) شكل

 .والمناولة والقفز الجري: الثالث االختبار
 ودقة بالسرعة المميزة القوة تحمل قياس :االختبار من الهدف

 .المناولة
 كرات( 7) عدد قدم وكرات( 15) عدد شواخص :االدوات

 .متحرك صغير هدف سم( 60) بارتفاع( 7) عدد وحواجز
 يقوم البدء اشارة عند الطائر البدء من :االداء مواصفات 

 ثم( ترم 1) يبعد الذي( 1) رقم الشاخص نحو بالجري الالعب
 يبعد الذي الحاجز فوق ويقفز الثاني الشاخص حول يستدير

( 2) رقم الشاخص نحو يجري ثم الثاني الشاخص من( م2)
 االمام الى الكرة ويدفع( 2) رقم صالشاخ عند موجودة كرة ليجد

( م1) وبعرض( ترم 1) بطول صغير هدفا نحو الكرة ويمرر
 خلف من يستدير ثم( 2) رقم الشاخص من( 12) يبعد الذي

 يستدير (3) رقم الشاخص نحو يجري ثم( 2) رقم الشاخص
 ويمرر االمام' الى الكرة ويدفع الثاني الحاجز فوق القفز ويؤدي
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 نهاية حتى بسرعة باألداء يستمر وهكذا صغير هدف نحو الكرة 

 الى متر( 20) المسافة ينطلق وبعدها( 15) رقم الشاخص
 ترم( 4) هي الشواخص بين المسافة( 15) رقم الشاخص
 (.3) بالشكل موضح كما سم( 60) الحاجز وارتفاع

 : التسجيل
 وبحالة المرمى الى دخولها عند درجتان تعطى المناولة لدقة •

 في اما واحدة درجة تعطى بالعارضة أو بالعمود اارتطامه
 .صفر تعطى الكرة خروج حالة

 المئوي الوزن + للزمن المئوي الوزن=لالختبار الكلية الدرجة •
 .للدقة

 
 والمناولة والقفز الجري يوضح(: 3) الشكل

 .بالرأس الكرة وضرب والقفز الجري: الرابع االختبار
 .بالرأس الكرة ضربة والدقة داءاأل رشاقة  :االختبار من الهدف 

 .التوقيت ساعة ،(7) عدد ت كرا ،(7) عدد شواخص : االدوات
  (4) وضع الجزاء منطقة في االختبار إعداد يتم : االداء وصف

 شخص بين المسافة ياردة ( 6) الهدف خط على  شواخص
 الجزاء منطقة خط على شواخص ( 3) وتوضع متر( 2) وآخر

 الالعب  يبدأ اإلشارة عند  متر (4) وآخر شاخص بين المسافة
 واحد رقم  شاخص أن يمثلها التي البداية المنطقة بالجري
 يبعد الذي (2) رقم الشاخص إلى سرعة بأقصى والجري

 جانبا بالجري يرجع ثم الشاخص حول  ويستدير   متر (11)
 ثم( متر 12) يبعد الذي( 3)رقم  للشاخص اليسار إلى

 نحو بالرأس الكرة ويضرب المدرب من رةك ويستقبل  يستدير
 (1) وعرض متر (1) بطول الهدف على معلق صغير هدف
 الذي( 4) رقم الشاخص نحو بسرعة ويركض  يستدير ثم متر
 رقم للشاخص اليمين الى جانبا    ويركض  ويستدير( م12) يبعد
 المدرب من كرة ويستقبل   يستدير ثم( متر 12) يبعد الذي( 5)

  يستدير ثم معلق صغير هدف إلى بالرأس ةالكر  ويضرب
( متر 12) يبعد الذي( 6) رقم الشاخص الى بالجري ويقوم
 رقم الشاخص الى يصل ان وبعد للخلف بالجري يقوم ثم ومن

 المدرب من كورة ويستقبل  يستدير( متر 12) يبعد الذي( 7)
 يجري ثم معلق صغير هدف نحو بالرأس الكرة ويضرب
( متر 20) يبعد الذي( 8) رقم لشاخصا الى سرعة بأقصى

 .(4) بالشكل موضح كما
 :التسجيل

 الهدف دخول عند بالرأس الكرة ضرب لمهارات الدقة تحسب  •
ذا( درجتان)  درجة) العارضة إلى العمود من ارتدت وا 

 (.صفر) وللخارج ( واحدة
 المئوية الوزن+  للزمن المئوي الوزن=  لالختبار الكلية الدرجة  •

 .للدقة

 
 بالراس الكرة وضرب والقفز الجري يوضح(: 4) الشكل

 . الكرة مع الشواخص بين الجري: الخامس االختبار
 .الدحرجة اداء رشاقة قياس :االختبار من الهدف
 .توقيت ساعة، قدم كرة، (15) عدد شواخص :االدوات
 من البداية نفطة من الكرة بدحرجة الالعب يبدا :االداء وصف

 الذي( وك 1) رقم باتجاه الملعب منتصف في زيةالمرك الدائرة
 بينهما المتعرج بالجري ويقوم البداية نقطة عن ترم( 2) يبعد
عقرب  مع يدور ثم ومن( 3) رقم الشاخص الى يجري ثم

 بالجري ويقوم( 5و 4) رقم الشاخصين الى الجري ثم الساعة
 مع يدور ثم ومن( 6) الشاخص الى الجري ثم بينهما المتعرج

 الشاخصين الى الجري ثم المركز الى والعودة الساعة ربعق
 الى الجري ثم ومن بينهما المتعرج بالجري ويقوم( 8 ؛7)

 حوله يدور تم الساعة عقرب مع يدور وبعدها( 9) الشاخص
 بالجري ويقوم( 11، 10) الشاخصين الى التوجه وبعدها
 ثم ومن( 12) رقم الشاخص الى الجري ثم بينهما المتعرج

 الجري وبعدها المركز الى والتوجه الساعة عقرب مع وريد
 رقم الشاخص الى الجري وبعدها( 14،13) الشاخصين الى
 ان علما المركز نحو ويتجه الساعة عقرب مع يدور ثم( 15)

 (5) بالشكل موضح كما  هي وأخر شاخص بين المسافة
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 :التسجيل 

 من ويبدأ المسافة قطع في المختبر يستغرقه الذي الزمن يسجل •
 .المسافة نهاية وحتى البدء إشارة لحظة

 
 الكر مع الشواخص بين الجري يوضح(: 5) الشكل

 ودقة الشواخص بين المتعرج الجري: السادس االختبار
 .المناولة

 .المناولة ودقة الرشاقة قياس :االختبار من الهدف
، توقيت ساعة ،(6) عدد كرات(، 8) عدد رماح :أدوات

 .(2) عدد شواخص
 الطائر البدء من االستعداد وضع المختبر يأخذ :األداء وصف
 وعند عمود اول عن( متر 2) يبعد الذي البداية خط خلف
 اجتياز وبعد االول العمود الى بالجري يقوم البدء إشارة اعطاء
 نحو الكرة يمرر ثم لألمام بسيط بشكل الكرة يدحرج العمود
( متر 1) وبعرض( متر 1) بطول( متر 10) يبعد الذي هدف
 الى ليصل والثالث الثاني الشاخص  بين الدخول ثم ومن

 بسيط بشكل الكرة يدحرج االجتياز وبعد الرابع الشاخص
 الشاخص بين الدخول وبعدها صغير هدف نحو لألمام

 بسيط بشكل الكرة يدحرج االجتياز + وبعد والسادس الخامس
 سالساد الشاخص بين الدخول وبعده هدف نحو لألمام
 صغير هدف نحو لألمام بسيط بشكل الكرة يدحرج والسابع
( متر 2) ويبعد الثامن الشاخص الى بسرعة يجري ثم ومن
 الثامن الشاخص حول والدوران( 7) رقم العمود عن

 موضح كما وايابا ذهابا اعاله االختبار أداء يتم :مالحظة
 (.6) بالشكل

 :التسجيل
 ذهابا المسافة فيقطع ختبرالم يستغرقه الذي االداء زمن يسجل •

 الى الكرة دخول حال في المناولة لدقة بالنسبة واما وايابا
 او العارضة من الكرة ارتدت اذا أما( درجتان) تحسب هدف
 تحسب الكرة خروج حالة وفي( واحدة درجة) تحسب العمود

 (.صفر)

 المئوي الوزن+  للزمن المئوي =الوزنلالختبار الكلية الدرجة •
 للدقة

 
 المناولة ودقة الشواخص بين المتعرج جري يوضح(: 6) الشكل

 فريق مع الباحثون قام لذااالستطالعية:  التجربة 2-5
 لتنفيذ استطالعية تجربة بأجراء (2ملحق )المساعد  العمل

 لالعبين القدم بكرة المركبة والمهارية البدنية االختبارات
 يف 10/2/2020 االثنين يوم ذلك تم حيث. الشباب
 من وهم البحث عينة خارج من مساء  ( 3:00) الساعة
 أركان الشهيد نادي من العبين( 3) عددهم البحث مجتمع

 :على للتعرف وذلك. الرياضي
  المطبقة. االختبارات لمفردات الطالبات واستيعاب تفهم مدى-1
 عن فضال اختبار كل ألجراء المستغرق الوقت على التعرف-2

 .والقياسات  االختبارات ميعج ألجراء الالزم الوقت
  االختبارات. تطبيق في المستعملة واالدوات االجهزة جاهزية-3
 االختبارات. وتنظيم ادارة في المساعدة الكوادر تنظيم كفاية-4
 تنفيذ عند تظهر قد التي والمعوقات الصعوبات على الوقوف-5

 . االختبارات
 ائجنت أكدت ان بعد االختبارات: النهائي تطبيق 2-6

 ودقتها المنفذة اإلجراءات صحة االستطالعية التجربة
 عن فضال   لالختبارات العلمية والمواصفات الشروط وتضمنها
 االندية مع مواعيد بتحديد الباحثون قام البحث عينة مالءمتها

 العمل كادر وتبليغ ، النهائية االختبارات ألجراء البحث قيد
 الالزمة االدوات وتهيئة سابقا   اليهم المشار المساعد

 وقوامها البحث عينة على االختبارات تنفيذ تم وقد لالختبارات
 : يأـتي كما االختبارات اجراء وتم العبا  ( 45)
 .الخالص نادي العبي: 22/2/2020: السبت: األول اليوم
 .ديالى نادي العبي: 27/2/2020: الخميس: الثاني اليوم
 .سعد بني نادي بيالع: 2/3/2020 األثنين: الثالث اليوم
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 الحقيبة الباحثون استخدم :االحصائية الوسائل 2-7 

 الوسائل هذه ومن البيانات لمعالجة( SPSS) اإلحصائية
 المعياري، االنحراف الحسابي، الوسط المئوية، النسبة)

 (.االحادي التباين تحليل المئوي، الوزن
 ومناقشتها وتحليلها النتائج عرض-3
 الجسم أنماط حسب اراتاالختب نتائج عرض3-1

 :ومناقشتها وتحليلها
 البحث لعينة واألوزان األطوال بقياس الباحثون قام أن بعد 

 النمط معادلة استخدام خالل من الجسم نمط بحسب وتصنيفها
( 9) هناك إن أظهرت والتي( هيرتا) الياباني للعالم الجسمي
 جسمي نمط ذي العبا  ( 32)و نحيف، جسمي نمط ذي العبين

 تطبيق وبعد. سمين جسمي نمط ذي العبين( 4)و ضلي،ع
 بياناتها على والحصول الباحثون قبل من المعتمدة االختبارات
 و( 3) الجدول في المبينة النتائج إلى توصل إحصائيا   ومعالجتها

 . أدناه( 4)
 حسب لالختبارات المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط يبين( 3) الجدول

 الجسم نمط
عدد  وحدة القياس االختبارات نمط الجسم ت

 العينة
وسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 0.54 4.51 9 وزن مئوي 1االختبار  نحيف 1
 1.37 29.82  ثانية 2االختبار   
 0.52 4.88  وزن مئوي 3االختبار   
 0.62 4.37  وزن مئوي 4االختبار   
 0.82 39.59  ثانية 5االختبار   
 0.65 4.15  زن مئويو  6االختبار   
 0.83 4.41 32 وزن مئوي 1االختبار  عضلي 2
 1.00 29.70  ثانية 2االختبار   
 0.66 4.87  وزن مئوي 3االختبار   
 0.65 4.46  وزن مئوي 4االختبار   
 1.30 39.44  ثانية 5االختبار   
 0.66 4.47  وزن مئوي 6االختبار   
 0.92 4.60 4 وزن مئوي 1االختبار  سمين 3
 0.44 29.00  ثانية 2االختبار   
 0.59 4.98  وزن مئوي 3االختبار   
 0.77 4.45  وزن مئوي 4االختبار   
 0.90 39.23  ثانية 5االختبار   
 0.34 4.86  وزن مئوي 6االختبار   

( توزيعات األوساط الحسابية 13بينت نتائج الجدول )
ت البدنية والمهارية المركبة وفق واالنحرافات المعيارية لالختبارا

ولمعرفة االختالفات في قيم المعلمات  ،األنماط الجسمية الرئيسة
توزيع االختبارات وفق األنماط الجسمية عينة  اإلحصائية في

البحث استخدم الباحثون اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة 
 بين ذلك.( ي4الفروق بين االختبارات األنماط الجسمية والجدول )

يبين مصدر التباين وقيمة ف المحسوبة ونوع الداللة حسب  (4جدول )ال
 األنماط الجسمية في االختبارات البدنية قيد البحث

مجموع  مصدر التباين االختبارات
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 محسوبة

نسبة 
 الخطأ

 نوع الداللة

 غير معنوي 0.868 0.14 0.09 2 0.18 بين المجموعات االختبار األول
    0.62 42 26.16 داخل المجموعات 
     44 26.34 المجموع الكلي 

 غير معنوي 0.405 0.92 1.02 2 2.04 بين المجموعات االختبار الثاني
    1.11 42 46.46 داخل المجموعات 
     44 48.51 المجموع الكلي 
 غير معنوي 0.948 0.05 0.02 2 0.04 بين المجموعات الثالث االختبار
    0.40 42 16.82 داخل المجموعات 
     44 16.86 المجموع الكلي 

 غير معنوي 0.931 0.07 0.03 2 0.06 بين المجموعات االختبار الرابع
    0.43 42 18.12 داخل المجموعات 
     44 18.18 المجموع الكلي 

 غير معنوي 0.882 0.13 0.18 2 0.36 بين المجموعات االختبار الخامس
    1.43 42 60.23 داخل المجموعات 
     44 60.59 المجموع الكلي 

 غير معنوي 0.178 1.80 0.73 2 1.47 بين المجموعات االختبار السادس
    0.41 42 17.15 داخل المجموعات 
     44 18.62 المجموع الكلي 

 عدم أظهرت التيو  للتباين( ف) قيم نتائج( 4) الجدول يبين
 قيد المركبة والمهارية  البدنية االختبارات في معنوية داللة وجود
 فقد ،(سمين عضلي، نحيف،) الجسمية األنماط وفق البحث
 فروق وجود عدم إلى تشير المحسوبة( ف) قيمة نتائج كانت
 ويعزو. االختبارات تنفيذ عند لالعبين الجسمية األنماط بين

 هذه أداء في البحث عينة الالعبين قدرة إلى ذلك سبب الباحثون
 وهذا. الجسمية انماطهم اختالف رغم المستوى بنفس االختبارات

 يتميز( 2010 وآخرون الصميدعي غانم لؤي) اكده ما
 نمط ذات متميزة( جسمية) انثروبومترية بقياسات الرياضيون
 الكتلة في زيادة مع  القدم كرة العبي لدى سائد عضلي
 أكثر في التركيز ألن الجسم من العلوي القسم في العضلية
 الذراعين بعضالت المتمثلة األذرع على والحركات األجهزة
 الصميدعي،". )الجسم من العلوي القسم في العضلية والكتلة
2010، 194). 
 مـمارسة الى التوجيه فـي االساس الجسمي النمط يــعد إذ

 في االفضل ألداءا لتحقيق الحاسم والعامل الرياضية الفعاليات
 في البدنية للمتطلبات نمو افضل لتحقيق او القدم كرة لعبة

 الدور والتحمل والقدرة القوة لمكونات أن ترى التي الفعاليات
 .(230 ،1998 حسانين،.)بها التفوق في الحاسم
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 ان يمكن الممارسين لدى المتطلبات هذه توافر ان شك وال 

 ولقد وفنونها، القدم كرة لعبة تطوير المكانية فرصة يعطي
 المهمة الركائز كأحد المناسبة االجسام توفير االهمية من اصبح

 الممكنة الرياضية المستويات اعلى الى بالالعبين للوصول
 أي من بطال يعد ان يستطيع لن مقدرته بلغت مهما فالمدرب

-43 ،1986 عبدالفتاح،". )اللعبة مواصفات فيه التتوفر جسم
 ان( "252 ،1989 خريبط،) ذكره ما مع ينطبق وهذا. (44
 لديه يولد( الفرد) الالعب به يتميز الذي الجسماني النمو

 وتنمية إرشاده تم اذا النشاط نوع لممارسة الميل ويبني الرغبة،
 والنمط النمو نوع مع يتناسب بما االختصاصين قبل من رغبته

 إلى الالعب تدفع التي األسباب أحد يعد وهذا الجسماني،
 حيث من الجسمي التكوين يعد ".معين رياضي نشاط مارسةم

 تحدد التي العوامل اهم من الجسم وروافع والوزن والطول الثبات
 المستويات الى الوصول من الفرد وتمكن الرياضية المهارة

ن(. 82 ،1979 عالوي،)" العالية الرياضية  الجسمي التكوين وا 
 المهارة حددت التي العوامل أهم من وطوله الجسم ووزن

 الرياضية المستويات إلى الوصول عليها يتأسس كما الرياضية
 .( Moren, 1975, 50)" العالية

 الـخاتمة:-4
 إلى توصل بها الباحثون خرج التي النتائج ضوء على

 : اآلتية االستنتاجات
 قيد( المهارية–البدنية) االختبارات أداء في أفضلية التوجد-

 . الجسمي النمط حسب الالعبين بين البحث
 :يأتي بما يوصي استنتاجات من الباحثون إليه توصل لما نظر ا
 الباحثون اعتمدها التي( المهارية -البدنية) االختبارات اعتماد-

 الشباب ديالى أندية لالعبي الموضوعي التقويم عملية في
 الجسمية المتغيرات يتناسب الذي المركز نحو وتوجيههم
 اعتمادها أجل من وتعميمها لديهم هاريةوالم البدنية والقدرات

 .الدوري مباريات في المؤهلين الالعبين اختيار في

جراء-  والمراحل المستويات لجميع مشابهة ودراسات بحوث وا 
 مستوى وتقييم مستوياتهم على التعرف بهدف العمرية
 .القدم كرة للعبة التدريبية العملية ذلك وتأثير الالعبين
 الـمصادر

 العربي، الفكر الرياضي، دار التدريب ونظريات ؛ أسس(1999) احمد بسطويسي، [1]
 .  القاهرة

 القاهرة، االجسام، انماط وتوصيف تصنيف اطلس ؛(1998) صبحي محمد حسانين، [2]
 .للنشر الكتاب مركز

: )  2ط،3ج« البدنية التربية في والقياس للتقويم ؛(2010) صبحي محمد حسانين، [3]
 . يالعرب الفكر دار«  القاهرة

( مهارية - بدنية) مركبة أختبارات وتقنين تصميم) ؛(2016) مزهر رياض خريبط، [4]
 وعلوم البدنية التربية ،كلية دكتوراه اطروحة(  االولى الدرجة لالعبي القدم بكرة

 .بغداد جامعة( الرياضة وعلوم البدنية التربية ،كلية دكتوراه اطروحة( الرياضة

 البدنية التربية في واالختبارات القياسات وعةموس ؛(1989) خريبط ريسان خريبط، [5]
 .العلمي والبحث العالي التعليم مطابع: البصرة) ،2ج. والرياضية

 الرياضي، المجال في واالختبار اإلحصاء ؛(2010( )وآخرون) غانم، لؤي الصميدعي، [6]
 .أربيل ،1ط

 المجال في بينالموهو انتقاء ؛(1986) سليمان احمد وروبي، احمد، العال ابو عبدالفتاح، [7]
 .  الكتب، عالم القاهرة، الرياضي،

 . المعارف دار القاهرة، ،6ط الرياضي، التدريب علم؛ (1979) حسن محمد عالوي، [8]

 القاهرة، ،4ط الرياضية، التربية في واالختبار القياس؛ (2007) السيد ليلى فرحات، .9 [9]
 . والنشر الكتاب مركز

[10] Moren, L, Miller, A.T(1975): skill physiology of Exercise (6th 
Ed) : The Mosbyco. Sant Loui. 
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 COVID-19 كورونا بجائحة التوعية في ودوره الرياضي اإلعالم 

 1 البخيت حسن عبداهلل محمد. د

 1 السعودية العربية المملكة/  الرياضة علوم أكاديمية
 (

1
 moh19841984@gmail.com) 

 ،COVID-19 كورونا بجائحة التوعية في ودوره الرياضي اإلعالم بعنوان البحث هذا جاء المستخلص:
 السوداني الرياضي لإلعالم كان إذا ما معرفة إلى يهدف السوداني، الرياضي اإلعالم على تطبيقية دراسة
 وما المختلفة الرياضية البرامج ضمن وينشر يبث ما خالل من وذلك كورونا، بجائحة الوعي نشر في دور
 الوصفي المنهج الباحث استخدم المتخصصة، والمنصات الرياضية وااللكترونية الورقية الصحافة في يكتب

 النظرية الدراسات على االطالع بعد العلمي، البحث في البيانات معج أدوات من عدد استخدم كما التحليلي،
 وأخبار مقاالت على واالطالع ومدونات، رسمية وغير رسمية مواقع من كورونا جائحة عن السابقة والدراسات
حصاءات  تم التحكيم وبعد للتحكيم، المجال في المختصين من عدد على وعرضها أولية استبانة تصميم تم وا 

 االجتماعي التواصل مواقع في ومشاركتها( قوقل نماذج) عبر رفعها وتم األخيرة بصورتها االستبانة متصمي
 من أكثر تفاعل تم حيث قوقل، منصة في االستبانة ردود على االطالع وبعد( تويتر واتساب، بوك، فيس)
 ومن اآللي الحاسب جهاز إلى قوقل منصة من التحليل استخراج بعدها ليتم االستبانة، وملء مستخدم( 60)
 :االتي البحث بها خرج التي النتائج أهم ومن البحث، في ارفاقها ثم
 األخبار نشر  خالل من كانت كورونا بجائحة التوعية في الرياضي اإلعالم مساهمة بأن الدراسة أكدت-1

 .  الرياضية البرامج عبر المستمرة التوعوية الرسائل وعبر كورونا، جائحة عن والتقارير
فراد كورونا بجائحة الرياضي اإلعالم اهتمام بأن الدراسة أكدت-2  خالل من ظهرت منصاته في مساحة وا 

 . األخرى الخيارات بين من نسبة كأعلى بكورونا للتوعية الرياضية البرامج من مساحة تخصيص
 الصحفيين،  اللخ من ظهرت بكورونا التوعية في الرياضيين اإلعالميين مبادرات بأن الدراسة أكدت-3

  . واإلذاعات القنوات في الرياضية البرامج مقدمي خالل ومن والمحررين، والمقاالت األعمدة كتاب

 .كورونا - التوعية – الرياضةالكلمات المفتاحية: 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 2, Issue 8, November 2020                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 22 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 2, issue 8  November  2020 
 ISSN: 1658- 8452 

 
 المقدمة:-1 

فيروس كورونا المستجد هو فيروس ظهر في مدينة ووهان 
، لينتشر بعدها إلى 2019وسط الصين في أواخر ديسمبر للعام 

العديد من الدول األخرى االسيوية والعربية والغربية وهو فيروس 
في  2019سريع االنتشار والعدوى، اكتشف المرض في ديسمبر 

وقد  nCoV-2019طلق عليه اسم مدينة ووهان وسط الصين، وأ
بالجائحة   2020مارس  11صّنفته منظمة الصحة العالمية في 

(12 ،2020.) 
منظمة الصحة العالمية بدورها تعمل بصورة مستمرة على 
التوعية وخطورة الفيروس وكيفية الحد من انتشاره في بقية دول 
 العالم التي لم ينتشر فيها الوباء، وقد خصصت موقعا  رسميا  
يصدر آخر اإلحصائيات واألرقام عن الوباء من حيث اإلصابة 
والوفاة والشفاء في كل الدول، باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني 
-الرسمي، وأيضا  منصة الفيس بوك أفردت مساحة في التطبيق 

يتناول جائحة  -( 19-مركز معلومات فيروس كورونا )كوفيد
صائيات وأيضا  التوعية كورونا وترصد فيه آخر األحداث واإلح

 والمخاطر.    
اإلعالم بكل مسمياته ومكوناته المختلفة أيضا  أفرد مساحات 
واسعة متناوال  جائحة كورونا سواء بالمعلومات أو األخبار أو 
التقارير أو التحليل من الجهات المختصة، وبالمقابل تناولت 

عديد من مواقع التواصل االجتماعي المختلفة أيضا  الجائحة بال
المحتويات الرقمية والمصورة، إال أن هذا الكم الهائل من 
المعلومات والبيانات عبر هذه الوسائط المختلفة فيه ما هو واقعي 
ومنطقي وما هو تهويل من خالل االشاعات الكاذبة والمغرضة 

(9 ،2020 .) 
االعالم الرياضي جزء ال يتجزأ من االعالم بصورة عامة، وكان 

التوعية عن جائحة كورونا من خالل البرامج الرياضية له دور في 
في االذاعة والتلفزيون، ومن خالل ما يكتب وينشر في الصحف 
الرياضية، ومن خالل كتاب األعمدة والمحررين والمواقع الرسمية 
لألندية واالتحادات الرياضية والمؤسسات االعالمية الرياضية، 

  كل هذا ساهم بالوعي عن جائحة كورونا.
 مشكلة البحث:  2-2

تأتي أهمية هذا البحث كونه بحث جديد يتناول أزمة       
جديدة لم تنتهي بعد، ليشرح دور االعالم الرياضي السوداني في 
التوعية بجائحة كورونا، حيث أن االعالم الرياضي جزءا  ال يتجزأ 

من االعالم بصورة عامة وله الدور الذي يمكن أن يلعبه في نشر 
لقاعدة عريضة من المجتمع تتابع أخباره بصورة مستمرة الوعي 

 وراتبه عبر العديد من منصاته المختلفة.   
ثر ظهور فيروس كورونا  في ديسمبر من العام  covid-19وا 

بجمهورية الصين الشعبية بمدينة ووهان وسط الصين،  2019
وانتشاره لبقية دول العالم األخرى، وبعد أن صنفته منظمة الصحة 

بالجائحة، تناولت وسائل االعالم  2020مارس  11عالمية في ال
بكل مسمياتها المختلفة هذه الجائحة بالرصد والمتابعة والتحليل، 
وقد حازت أخبار كورونا على الكثير من القنوات اإلخبارية 
والقنوات المتخصصة وأفردت حيزا  واسعا  من برامجها، وبالمقابل 

وكثرت المحتويات والتقارير  ضجت مواقع التواصل االجتماعي
والتحليالت والصور والفيديوهات، إال أن هناك مواقع رسمية 
تصدر وباستمرار آخر التطورات واالحصائيات لهذه الجائحة، 
حيث أن اإلعالم الرياضي جزءا  ال يتجزأ من اإلعالم بصورة 
عامة، من كل هذه المعطيات نستخلص التساؤل الرئيسي لهذا 

ناول  االعالم الرياضي السوداني جائحة كورونا ؟ البحث: كيف ت
 ومنه تتفرع أسئلة البحث االتية:

 تساؤالت البحث:
هل ساهم االعالم الرياضي السوداني في التوعية  عن -1

 جائحة كورونا ؟
هل أفرد االعالم الرياضي السوداني مساحات في منصاته -2

 المختلفة للتوعية بجائحة كورونا ؟
درات فردية أو جماعية من االعالميين هل ُنفذت مبا-3

  الرياضيين السودانيين للتوعية بجائحة كورونا؟
 أهداف البحث:

بما أن للبحث غاية يسعى إلى تحقيقها، من خالل تحديد األفراد 
أو الجهات المستفيدة من نتائجه. حتى تتسم أهداف البحث 

سة، حيث بوضوح عالقتها المباشرة والمفسرة والمحددة لمشكلة الدرا
 تتمثل أهداف البحث في اآلتي: 

الوقوف على دور االعالم الرياضي السوداني في التوعية -1
 المجتمعية بجائحة كورونا.

إلى أي مدى ساهم اإلعالم الرياضي السوداني في نشر -2
 الوعي عن جائحة كورونا.

توظيف منصات االعالم الرياضي المختلفة في التوعية -3
 كورونا . المجتمعية عن جائحة
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 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:  

اإلعالم الرياضي جزء من اإلعالم العام  ديع: االعالم الرياضي
فهو إعالم يهتم بمجال واحد وهو المجال الرياضي حيث 
يهتم بأخبار وقضايا الرياضة والرياضيين ويعتبرون 
الموضوع األساسي له، فاإلعالم الرياضي يهدف أوال  قبل 

إلى إيصال كل المعلومات واألخبار إلى  كل شيء
الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي بشكل عام. 
ويعرفه الدكتور )أديب خضور( بأنه " عملية نشر األخبار 
والمعلومات والحقائق الرياضية وشرح القواعد والقوانين 
الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية بقصد نشر ثقافة 

للنشء والمساهمة في تثقيفهم عنصر جذب واستقطاب 
واكسابهم المهارات والمعلومات العلمية والفنية والرياضية 
فيصبحون أكثر قدرة على تحقيق قدر من النمو المتكامل 

كما يعرفه فيصل غامد على أنه: " .  (87: 1994 ،1")
ذلك النشاط اإلعالمي الذي يختص بتقديم األخبار المتعلقة 

بطة بما تصنعه الرياضة من أحداث أساسا  بالرياضة والمرت
رياضية والتي يدعمها نوع من التفسير والتحليل وأيضا  

 ،8توجيه فئات وشرائح المجتمع المهتمة بالرياضة ")
وهو أيضا  عملية نشر األخبار والمعلومات  (.58: 1993

والحقائق وشرح القواعد والقوانين الخاصة باأللعاب 
صد نشر الثقافة الرياضية واألنشطة الرياضية للجمهور بق

: 2003، 2بين أفراد المجتمع وتنمية وعيه الرياضي )
37.) 

ويقصد به القنوات واإلذاعات  اإلعالم الرياضي السوداني:
الرياضية والصحف اإللكترونية والورقية ومواقع التواصل 
االجتماعي الرياضية، التي تنشر وتبث األخبار الرياضية 

 ياضة في السودان. وتنقل كل ما يتعلق بالر 
الجائحة هي وباء ينتشر على نطاق شديد االتساع  جائحة:

على عدد كبير  -كالمعتاد-يتجاوز الحدود الُدوليَّة، مؤثر ا 
 (.2020، 11من األفراد )

هو مرض معد يسببه فيروس كورونا  19-مرض كوفيد :كورونا
الُمكتشف مؤخرا . ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا 

هذا المرض المستجدين قبل اندالع الفاشية في الفيروس و 
 . 2019مدينة يوهان الصينية في كانون األول/ديسمبر 

COVID-19:  ،اختصار لكلمة فيروس كورونا المستجد
  2019المكتشف في العام 

 الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على العديد من مواقع اإلنترنت المختلفة 

طالع المستمر على المنصات التي الرسمية وغير الرسمية واال
خصصت لجائحة كورونا، تناول الكثيرين من الباحثين جائحة 
كورونا من وجهة نظرهم ووفقا  لتخصصاتهم المختلفة، منهم من 
تناول في الجانب الطبي والعالجي )الوقاية والعالج( ومنهم من 
تناول الجانب االقتصادي ومدى تأثره بالجائحة، وكذلك الجانب 

سياحي والجانب المجتمعي، وأيضا  اإلعالم بصورة عامة كان له ال
الدور الكبير في أهمية نشر الوعي بين المجتمع، واإلعالم 
الرياضي بصورة خاصة كان له دور بنشر الوعي بالجائحة عبر 
منصاته المختلفة على مواقع التواصل أو من خالل ما يكتب 

بيتهم يتفقون على وينشر في اإلعالم الرياضي المقروء، وغال
 خطورة الفيروس المستجد وينتقل بصورة سريعة جدا .

 مقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة: 
تناولت الدراسات السابقة االعالم الرياضي من زوايا مختلفة    

عن الدراسة الحالية، إذ اتفقت الدراسات على أهمية االعالم 
نصاته للتوعية بصورة الرياضي ودوره في افراد مساحات في م

عامة، إذ أن هذه الدراسة دراسة حديثة في موضوع جديد )جائحة 
كورونا( وتهدف إلى معرفة  االعالم الرياضي ودوره في التوعية 
عن الجائحة، تتميز هذه الدراسة بأنها بحثت موضوع آني وجديد، 
 يمكن أن تكون مصدرا  لدراسات قادمة في الموضوع  المبحوث. 

 ة البحث واالجراءات الميدانية:منهجي-2
يستخدم الباحث في هذا البحث المنهج  :منهج البحث 2-1

الوصفي وقد يقتصر هذا المنهج على وضع قائم في فترة 
، 10زمنية محددة أو تطويرا  يشمل عدة فترات زمنية )

(، يستخدم الباحث في هذا البحث المنهج 130: 2000
دقيقة والخروج الوصفي لوصف المشكلة بصورة علمية 

 بنتائج تفيد البحث العلمي. 
يمثل مجتمع البحث األشخاص  :مجتمع البحث 2-2

المتابعين والمستخدمين لوسائل االعالم الرياضي ومواقع 
 التواصل االجتماعي والباحثين في المجال.
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يقصد باإلطار المكاني للبحث، االعالم  اإلطار المكاني: 

 سودانيين. الرياضي السوداني والرياضيين ال
 .2020سبتمبر  –في الفترة  ابريل اإلطار الزماني:

استخدم الباحث في هذا البحث  أدوات جمع البيانات: 2-3
 عدد من أدوات جمع البيانات في البحث العلمي وهي: 

يقصد بالمالحظة في مجال البحث العلمي المشاهدة  المالحظة:
باالستعانة  الدقيقة لظاهرة من الظاهرات، أو لمجموعة منها،

باألدوات واألجهزة واألساليب التي تتفق مع طبيعة هذه 
الظاهرات، وذلك بهدف معرفة صفاتها وخواصها والعوامل 

(، واستخدمها الباحث من 182: 1995، 4الداخلية فيها )
خالل متابعته لوسائل االعالم الرياضية والمقاالت التي كتبت 

ومن خالل  عن الموضوع، ومواقع التواصل االجتماعي
 المواقع الرسمية المختصة وتناولها ألخبار جائحة كورونا. 

هو أسلوب جمع البيانات الذي يستهدف استثارة األفراد  االستبانة:
المبحوثين بطريقة منهجية ومقننة، لتقديم حقائق أو آراء أو 
أفكار معينة، في إطار البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة 

ن الباحث في التقرير الذاتي للمبحوثين وأهدافها، دون تدخل م
االستقصاء من أكثر وسائل أو أدوات  دفي هذه البيانات. ويع

جمع البيانات شيوعا  واستخداما في منهج المسح، وذلك 
إلمكانية استخدامه في جمع المعلومات عن موضوع معين 
من عدد كبير من األفراد يجتمعون أو ال يجتمعون في مكان 

(، استخدم الباحث االستبانة من 392: 2000، 10واحد )
خالل موقع قوقل مع عينة عشوائية من االعالميين 
السودانيين عبر تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي )فيس 

 بوك، تويتر، واتساب، تلجرام(.
 اإلطار النظري للدراسة:-3

اإلعالم الرياضي  ديع :المحور األول: االعالم الرياضي
عام فهو إعالم يهتم بمجال واحد وهو جزء من اإلعالم ال

المجال الرياضي حيث يهتم بأخبار وقضايا الرياضة 
والرياضيين ويعتبرون الموضوع األساسي له، فاإلعالم 
الرياضي يهدف أوال  قبل كل شيء إلى إيصال كل 
المعلومات واألخبار إلى الرياضيين والعاملين في 

خضور( المجال الرياضي بشكل عام. ويعرفه )أديب 
بأنه " عملية نشر األخبار والمعلومات والحقائق 

الرياضية وشرح القواعد والقوانين الخاصة باأللعاب 
واألنشطة الرياضية بقصد نشر ثقافة عنصر جذب 
واستقطاب للنشء والمساهمة في تثقيفهم واكسابهم 
المهارات والمعلومات العلمية والفنية والرياضية 

قيق قدر من النمو فيصبحون أكثر قدرة على تح
(. كما يعرفه )فيصل غامد( 87: 1994، 1المتكامل" )

على أنه " ذلك النشاط اإلعالمي الذي يختص بتقديم 
األخبار المتعلقة أساسا  بالرياضة والمرتبطة بما تصنعه 
الرياضة من أحداث رياضية والتي يدعمها نوع من 
ع التفسير والتحليل وأيضا  توجيه فئات وشرائح المجتم

وهو أيضا  عملية  (.58: 1993، 8المهتمة بالرياضة" )
نشر األخبار والمعلومات والحقائق وشرح القواعد 
والقوانين الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية للجمهور 
بقصد نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع وتنمية 

 وعيه الرياضي.
لرياضي تكمن وظيفة االعالم ا :وظيفة االعالم الرياضي

الرئيسية في إحاطة الجمهور علما  باألخبار الصحيحة  
والمعلومات الثابتة والموضوعية التي تساعد علي تكوين 
رأي عام صائب في واقعة أو حادثة أو مشكلة تتعلق 

 بالمجال الرياضي ومن أهم الوظائف ما يلي: 
تقديم معلومات عن األحداث الرياضية في  الوظيفة المعرفية:

ع الرياضي الذي يحيط باألفراد بما يؤدي إلى المجتم
تكيف األفراد مع هذا المجتمع واالندماج فيه، ويساهم في 

 استقراره وتقدمه. 
وذلك لدعم روابط المجتمع  ويحقق من  الوظيفة التفسيرية:

 خالله ما يلي: 
الشرح والتفسير والتعليق على األحداث والقضايا المثارة -

 ا . وبيان ابعادها ودوافعه
تقديم الدعم للمؤسسات والنظم الرياضية القائمة في -

 المجتمع الرياضي .
التعبير عن الثقافات السائدة في المجتمع  الوظيفة االستمرارية:

 وكذلك الثقافات الفرعية . 
صهر عناصر المجتمع في بوتقة واحدة والحفاظ علي القيمة 

 ضية.السائدة فيه والحفاظ على استمرارية ثقافته الريا
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التخفيف من عوامل التوتر والضغط االجتماعي والبعد  الترويح: 

عن الروتين اليومي وعجلة الحياة التي  جعلت الناس ال 
 يفكرون في أي شيء سوى لقمة العيش.

يهدف االعالم الرياضي إلى إحداث  أهداف االعالم الرياضي:
التنمية الثقافية، واألخالقية، والرياضية، واالقتصادية، 

 لسياسية لدى جماهير الهيئة الرياضيةوا
 الترويح والترفيه عن النفس بما يفيد وينفع:

إحداث التقارب واالنسجام بين الهيئة وجماهير المجتمع -1
 المحلي والدولي

ترسيخ القيم واألخالق الرياضية والعمل على تنمية روح -2
 الفريق 

 نشر الوعي الثقافي باأللعاب الرياضية واهميتها -3
تحقيق عائدات اقتصادية ومالية لدعم الجوانب األخرى في -4

 االعالم . 
تغطية األحداث الرياضية على نحو مباشر بأعلى درجة -5

 ممكنة من المهنية والحيادية.
 االسهام في التأثير والتطوير في الفكر االعالمي.-6
الترويح عن الجمهور وتسليتهم باألشكال والطرق التي -7

 ت الحياة اليومية.تخفف عنهم صعوبا
 دور االعالم الرياضي 

 تغطية األخبار الرياضية في مختلف المجاالت.-1
تحليل ونقد نتائج المباراة والمسابقات الرياضية لمختلف -2

 االلعاب 
نشر االلعاب الرياضية وطرق مزاولتها وتعريف الجمهور -3

 بها.
 بيان أهمية ممارسة الرياضة .-4

 (19ورونا )كوفيد المحور الثاني: جائحة ك
مرض فيروس كورونا : تعريف بفيروس كورونا المستجد

( هو مرض معٍد يسببه فيروس جديد لم 19-)كوفيد
ُيكتشف في البشر من قبل. ويسبب الفيروس مرض 
الجهاز التنفسي )مثل األنفلونزا( المصحوب بأعراض مثل 
السعال والحمى، كما يسبب االلتهاب الرئوي في الحاالت 

وخامة. ويمكنك حماية نفسك بالمواظبة على غسل األشد 
 اليدين وتحاشي لمس الوجه.

ينتشر فيروس كورونا الجديد بشكل أساسي  :كيف ينتشر المرض
عن طريق مخالطة شخص مصاب بالعدوى عندما يسعل 
أو يعطس، أو عن طريق الُقطيرات أو اللعاب أو إفرازات 

 األنف.
صيلة فيروسات واسعة فيروسات كورونا هي ف: فيروس كورونا

أمراضا  تتراوح من نزالت البرد  االنتشار ُيعرف أنها تسبب 
متالزمة الشرق  الشائعة إلى األمراض األشد حدة ، مثل 

( ومتالزمة االلتهاب الرئوي  MERS األوسط التنفسية )
الوخيم )السارس(. وفيروس كورونا المستجد  الحاد 

( nCoV  هو ساللة جديدة من )  س لم يسبق الفيرو
وفيروسات كورونا حيوانية المنشأ،   اكتشافها لدى البشر.

خلصت  أي أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر. وقد 
التحريات المفصلة إلى أن فيروس كورونا المسبب لمرض 

( قد انتقل من قطط الزباد إلى  SARS-CoV )  سارس 
المسبب لمتالزمة الشرق  البشر وأن فيروس كورونا 

( قد انتقل من اإلبل  MERS-CoV )ط التنفسية األوس
إلى البشر. وهناك عدة أنواع معروفة من فيروسات  

الحيوانات دون أن تصيب عدواها  كورونا تسري بين 
  البشر حتى اآلن. 

 وتشمل عالمات العدوى الشائعة: 
وضيق النفس وصعوبات  األعراض التنفسية والحمى والسعال 

العدوى  شد وطأة قد تسبب التنفس. وفي الحاالت األ
االلتهاب الرئوي والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل 

  وحتى الوفاة. الكلوي 
وتشمل التوصيات النموذجية لمنع انتشار العدوى غسل اليدين 

وتغطية الفم واألنف عند العطس والسعال، وطهو  بانتظام 
خالطة كامل. ويتعين كذلك تجنب م اللحوم والبيض بشكل 

األمراض التنفسية  أي شخص تظهر عليه أعراض 
 كالسعال والعطس.

( بأعراض 19-يتسم مرض فيروس كورونا )كوفيد :األعراض
خفيفة تشمل ألم الحلق والسعال والحمى. ويمكن لبعض 
األشخاص أن يصابوا بمرض أشد وخامة قد يؤدي إلى 

 االلتهاب الرئوي أو صعوبة التنفس.
دي المرض إلى الوفاة. وقد يكون المسنون وفي حاالت نادرة يؤ 

واألشخاص المصابون بحاالت طبية أخرى )مثل الربو أو 
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داء السكري أو أمراض القلب(، أكثر تعرضا  لإلصابة  

 بمرض وخيم.
ألم الحلق، السعال، الحمى،  :وقد يعاني األشخاص مما يلي

 صعوبة التنفس )في الحاالت الوخيمة(
 الوقاية الزم بيتك ... 

 أنقذ حياتك وحياة اآلخرين-
 ساهم في وقف تفشي فيروس كورونا-
 الزم بيتك ألطول فترة ممكنة-
 حافظ على مسافة آمنة من اآلخرين-
 اغسل يديك بشكل منتظم-
 غط فمك وأنفك عندما تسعل-
 تشعر بالمرض؟ اتصل قبل أن تذهب-

تتفاوت طرق الوقاية من العدوى تبع ا الحتمال قيام األفراد 
ضين لإلصابة باالتصال الفعال واالختالفات العامة في المعر 

الفلسفة الطبية بين الثقافات. كانت المشورة الرسمية تقتصر 
عموم ا على الدعوات إلى النظافة الشخصية الجيدة وغسل 
اليدين بانتظام )اقرأ في هذا الشأن "االنتقال" أعاله(، ويطلب 

جراحّية واستدعاء  من الذين يشّكون في إصابتهم ارتداُء أقنعةٍ 
طبيب للحصول على المشورة الطبية. أصدر عدد كبير من 
البلدان نصائح تحذر فيها من السفر إلى البر الرئيسي للصين 
أو مقاطعة خوبي أو إلى ووهان فقط. وينصح كذلك بممارسة 

 اإلبعاد االجتماعي لمنع زيادة التفشي.
ما تنصح به  كثير ا ما يتخذ الجمهور تدابير وقائية تتجاوز

السلطات الصحية. هناك استخدام كبير لألقنعة الجراحية من 
أشخاص أصحاء في هونغ كونغ، واليابان، وسنغافورة وماليزيا. 
تشير التقارير إلى أن الناس يشترون منتجات صحية مثل 
مطهرات اليد حيث يفضلون إبقاء أيديهم وغسيل المالبس 

افحون باليد، حتى ال تنتقل "نظيفة" بالمنتجات المعقمة. وال يتص
 عدوى. 

كما أن الناس يتجنبون االتصال مع الشعب الصيني في 
البر الرئيسي في أماكن بعيدة عن الواليات المتحدة. أبلغ عن 
أن اليابانيين ارتدوا أقنعة جراحية ورشوا أنفسهم بمطهرات الهواء 

ا.   في مناطق تواجد األجانب خصوص 
الناس الحفاظ على نظافة تطلب حكومة هونج كونج من 

شخصية جّيدة والحفاظ على نظافة اليدين. كما يحذر كل من 

يسافر خارج المدينة من عدم لمس الحيوانات؛ وعدم أكل لحوم 
الطرائد وتجنب زيارة األسواق الرطبة أو أسواق الدواجن الحية 
أو المزارع. ُيطلب من كل م ن يشك في إصابته ارتداء قناع 

 ل بطبيب. جراحي واالتصا
تطلب وزارة الصحة في سنغافورة من الناس الحفاظ على 
مستوى جيد من النظافة الصحية، مثل غسل اليدين بشكل 
منتظم وعدم اللعب باليدين في الفم أو األنف أو العين، كما 
وينبغي على األشخاص الذين ال يشعرون أنهم بخير باالبتعاد 

ء قناعا ورؤية طبيب فورا عن أعضاء أسرتهم واصحابهم، وارتدا
 .فور ا

ال يوجد دواء محدد للوقاية من مرض فيروس كورونا  العالجات:
( أو عالجه. وقد يحتاج األشخاص إلى 19-)كوفيد

 الرعاية الداعمة لمساعدتهم على التنفس.
إذا كنت مصابا  بأعراض خفيفة، امكث في  :الرعاية الذاتية

ة األعراض المنزل حتى تتعافى. ويمكنك التخفيف من حد
الراحة والنوم، الدفء، اإلكثار من  :عن طريق ما يلي

 .شرب السوائل
إذا ظهرت لديك أعراض الحمى والسعال  :عالجات طبية

وصعوبة التنفس، التمس الرعاية الطبية فورا . اتصل بمقدم 
الرعاية الصحية مسبقا  وأطلعه على أي أماكن سافرت 

 األخيرة.إليها أو مسافرين خالطتهم في الفترة 
 تحليل البيانات من وجهة نظر المبحوثين

 من كانت كورونا بجائحة التوعية في الرياضي اإلعالم مساهمة( 1) جدول
 ( الرياضية البرامج في كورونا عن والتقارير األخبار نشر) خالل؟

 النسبة العدد اإلجابة
 %19 11 أوافق بشدة

 %32.8 19 أوافق
 %22.4 13 محايد

 %20.7 12 ال أوافق
 %5.2 3 ال أوافق بشدة
 %100 58 المجموع
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 والتقارير األخبار نشر) الرياضي اإلعالم يوضح نسب مساهمة (1) شكل
 كورونا. بجائحة التوعية في (الرياضية البرامج في كورونا عن

 اجابات في تباين يوجد( 1) والشكل( 1) الجدول من   
 بجائحة التوعية في الرياضي اإلعالم مساهمة بأن المبحوثين
 في كورونا عن والتقارير األخبار نشر خالل من كانت كورونا
% 22.4و موافق، عبارة% 32.8 بنسبة الرياضية البرامج
 بنسبة موافق وغير بشدة، موافق% 19 ونسبة محايد،
 النتيجة هذه ومن ،%5.2 بنسبة بشدة وافقا ال بينما ،20.7%
 .    المبحوثين إجابات في تباين هناك أن يتضح
 من كانت كورونا بجائحة التوعية في الرياضي اإلعالم مساهمة( 2) جدول

 ( الرياضية البرامج عبر مستمرة توعية رسائل ارسال) خالل؟
 النسبة العدد اإلجابة
 %21.1 12 أوافق بشدة

 %29.8 17 أوافق
 %19.3 11 محايد

 %17.5 10 ال أوافق
 %12.3 7 ال أوافق بشدة
 %100 57 المجموع

 
 

 
 
 
 

                                                            
 
 

 توعية رسائل ارسال) الرياضي اإلعالم مساهمة يوضح نسب (2) شكل
 ورونا.ك بجائحة التوعية في (الرياضية البرامج عبر مستمرة

 المبحوثين اجابات في تباين يوجد( 2) والشكل( 2) الجدول من
 كانت كورونا بجائحة التوعية في الرياضي اإلعالم مساهمة بأن

 الرياضية البرامج عبر مستمرة توعية رسائل ارسال خالل من
 ونسبة بشدة، اوافق% 21.1 موافق، عبارة% 29.8 بنسبة
 اوافق ال بينما ،%17.5 بنسبة  اوافق وال محايد،% 19.3
 تباين هناك أن يتضح النتيجة هذه ومن ،%12.3 بنسبة بشدة
 .المبحوثين إجابات في
فراد كورونا بجائحة الرياضي اإلعالم اهتمام( 3) جدول  منصاته في مساحة وا 

 للتوعية الرياضية البرامج من مساحة تخصيص) خالل؟ من ظهرت
 ( بكورونا

 النسبة العدد اإلجابة
 %16.4 9 شدةأوافق ب
 %32.7 18 أوافق
 %18.2 10 محايد

 %25.5 14 ال أوافق
 %7.3 4 ال أوافق بشدة
 %100 55 المجموع

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 من مساحة تخصيص) الرياضي اإلعالم اهتمام يوضح نسب (3) شكل
فراد كورونا بجائحة (بكورونا للتوعية الرياضية البرامج  في مساحة وا 
 . منصاته

 بأن المبحوثين غالبية يوافق( 3) والشكل (3) الجدول من 
فراد كورونا بجائحة الرياضي اإلعالم اهتمام  في مساحة وا 
 الرياضية البرامج من مساحة تخصيص خالل من ظهرت منصاته
 وعبارة نسبة، كأعلى موافق بعبارة% 32.7 بنسبة بكورونا للتوعية

 افقوأو  ،%18.2 بنسبة  محايد وعبارة ،%25.5 بنسبة أوافق ال
 ،%7.3 بنسبة بشدة أوافق ال عبارة بينما ،%16.4 بنسبة بشدة
 تخصيص على توافق نسبة أعلى أن يتضح النتيجة هذه ومن

 .بكورونا للتوعية الرياضية البرامج من مساحة
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 من ظهرت بكورونا التوعية في الرياضيين اإلعالميين مبادرات( 4) جدول
 ( والمحررين قاالتوالم األعمدة كتاب الصحفيين،) خالل؟

 النسبة العدد اإلجابة
 %14.3 8 أوافق بشدة

 %35.7 20 أوافق
 %32.1 18 محايد

 %10.7 6 ال أوافق
 %7.1 4 ال أوافق بشدة

 %100 56 المجموع
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كتاب الصحفيين،) الرياضيين اإلعالميين مبادرات يوضح نسب (4) شكل
 . بكورونا توعيةال في (والمحررين والمقاالت األعمدة

 بأن المبحوثين غالبية يوافق( 4) والشكل( 4) الجدول من
 من ظهرت بكورونا التوعية في الرياضيين اإلعالميين مبادرات
 بنسبة والمحررين والمقاالت األعمدة كتاب الصحفيين، خالل،
 وعبارة ،%32.1 بنسبة محايد وعبارة موافق، بعبارة% 35.7
 بينما ،%10.7 بنسبة أوافق وال ،%14.3 بنسبة بشدة أوافق
 أن يتضح النتيجة هذه ومن ،%7.1 بنسبة بشدة أوافق ال عبارة
 الرسمية اإللكترونية المواقع تحديث على توافق نسبة أعلى

 كورونا عن الوعي بنشر الرياضية
 من ظهرت بكورونا التوعية في الرياضيين اإلعالميين مبادرات( 5) جدول

 ( لرياضيةا البرامج مقدمي) خالل؟
 النسبة العدد اإلجابة
 %16.4 9 أوافق بشدة

 %43.6 24 أوافق
 %20 11 محايد

 %12.7 7 ال أوافق
 %7.3 4 ال أوافق بشدة

 %100 55 المجموع
 

 
 
 
 
 
 
 
 البرامج مقدمي)الرياضيين  اإلعالميين يوضح نسب مبادرات (5) شكل

 بكورونا التوعية في( الرياضية
 بأن المبحوثين غالبية يوافق( 5) كلوالش( 5) الجدول من

 من ظهرت بكورونا التوعية في الرياضيين اإلعالميين مبادرات
 موافق بعبارة% 43.6 بنسبة الرياضية البرامج مقدمي خالل
 وعبارة ،%20 بنسبة محايد وعبارة المحاور، هذه في نسبة كأعلى
 بينما ،%12.7 بنسبة أوافق وال ،%16.4 بنسبة بشدة أوافق
 أن يتضح النتيجة هذه ومن ،%7.3 بنسبة  بشدة أوافق ال ارةعب

 الرسمية اإللكترونية المواقع تحديث على توافق نسبة أعلى
 كورونا عن الوعي بنشر الرياضية
 :الخاتمة

 التوعية في الرياضي اإلعالم مساهمة بأن الدراسة أكدت-1
 عن والتقارير األخبار نشر  خالل من كانت كورونا بجائحة

 البرامج عبر المستمرة التوعوية الرسائل وعبر كورونا، ئحةجا
 .  الرياضية

 كورونا بجائحة الرياضي اإلعالم اهتمام بأن الدراسة أكدت-2
فراد  تخصيص  خالل من ظهرت منصاته في مساحة وا 
 من نسبة كأعلى بكورونا للتوعية الرياضية البرامج من مساحة
 .  األخرى الخيارات بين

 التوعية في الرياضيين اإلعالميين مبادرات بأن اسةالدر  أكدت-3
 األعمدة كتاب الصحفيين،  خالل من ظهرت بكورونا

 الرياضية البرامج مقدمي خالل ومن والمحررين، والمقاالت
 .  واإلذاعات القنوات في

 : المصادر
 واإلذاعة الصحافة في الرياضي للتحرير عملية دراسة الرياضي، االعالم خضور؛ اديب [1]

 .1994 دمشق االعالمية، المكتية والتلفزيون،

 اإلسكندرية، الوفاء، دار: )والرياضية  البدنية التربية في اإلعالم الشافعي؛ أحمد حسن [2]
2003.) 

 ،1ط ،(العملية وممارسته النظرية أساسياته) العلمي البحث دويدري؛ وحيد رجاء [3]
 (.2000 الفكر، دار دمشق،)

 (1995 الكتب، عالم القاهرة،: )2ط ،اإلعالم بحوث حسين؛ محمد سمير [4]
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 كرة في االحتراف لمشروع الرياضي اإلعالم تناول بوعجناق؛ كمال بلوني، الحليم عبد [5]
 جامعة األول، العدد الرياضة، لعلوم التميز مجلة ،2010 لسنة الجزائرية القدم
 .  بسكرة خيضر محمد

 العدواني السلوك من ليلالتق في المكتوب الرياضي االعالم دور محجوب؛ الرؤوف عبد [6]
 واالتصال االعالم قسم المسيلة، بوضياف، محمد جامعة الثانوي، مستوى في

 (.2018-2017 منشورة، غير ماجستير رسالة: )الرياضي

 المسيلة،–بوضياف محمد جامعة منشورة، غير ماجستير دراسة أحميدان؛ الوهاب عبد [7]
2016 

 (.1993 سبتمبر 26-20 من نيناالث ،31 العدد اإلذاعة، مجلة) غامد؛ فيصل [8]

 والتهويل، الواقع بين 19كوفيد كورونا لجائحة االعالمي التناول البخيت؛ حسن محمد [9]
 نشرت: )االجتماعي التواصل مواقع مستخدمي من عينة على تطبيقية دراسة
 (. 2020 التاسع العدد والتكنولوجيا، للعلوم الوسيلة بمجلة

 الكتب، عالم القاهرة،) 1ط اإلعالمية، الدراسات في العلمي البحث الحميد؛ عبد محمد  [11]
2000.) 

 الدخول تاريخ–العالمية الصحة منظمة https://www.who.int/ar الكتروني موقع  [11]
  صباحا   8:55 الساعة–17/4/2020

 ابريل 27 الدخول تاريخ–https://ar.wikipedia.org االلكتروني؛ ويكيبيديا موقع  [12]
 . مساءا   11 الساعة ،2020
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 بين المرمى لحراس الجزاء منطقة خارج من العالية الضربات لصد البايوكينماتيكية المتغيرات مقارنة 

 القدم كرة في واليسار اليمين الجهتين
 2حمودات  يونس محمد       1 علو مال غانم ثائر د.أ

 1الرياضة  وعلوم البدنية التربية األساسية قسم ةالتربي كلية/الموصل جامعة

 2الرياضة  وعلوم البدنية التربية األساسية قسم التربية كلية/الموصل جامعة
 (

1
 thaeeralo@yahoo.com)

 لمعظم المستمرة ومراقبتهما ومالحظاتهما الباحثان متابعة خالل من المستخلص:
 البايوكينماتيكية المتغيرات بعض في فروق كهنال بأن وجدا القدم كرة مباريات

 مما القدم، كرة مرمى لحراس واليسار اليمين جهتي بين العالية الكرات صد أثناء
 الى البحث ويهدف. الكرات لقذف حمودات جهاز تصميم الى الباحثان دفع

 الضربات لصد الفني األداء البايوكينماتيكية المتغيرات بعض قيم على التعرف
 كرة في ويسار يمين الجهتين بين مرمى لحارس الجزاء منطقة خارج من ةالعالي
 لصد الفني ألداء البايوكينماتيكية المتغيرات بعض في الفروق عن والكشف. القدم

 يمين الجهتين بين مرمى لحارس الجزاء منطقة خارج من العالية الضربات
 البحث، لطبيعة الءمتهلم الوصفي المنهج الباحثان واستخدم. القدم كرة في ويسار
 الشباب القدم كرة مرمى حراس من العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار وتم

( 3) وبواقع مرمى حارس( 6) عددهم والبالغ نينوى محافظة أندية الى المنتسبين
 نادي من واحد وحارس الموصل نادي من حراس( 2)و البلدية نادي من حراس

 لجمع وسائل والقياس التقنية العلمية الحظةالم الباحثان واستخدم. الحدباء
 الموصل مدينة في البلدية نادي ملعب في البحث عينة تصوير تم وقد. المعلومات

 التصوير آلة تثبيت تم إذ. عصرا   الثالثة الساعة( 29/4/2020) األربعاء يوم في

( ترم1.10) وبارتفاع( ترم 18) ببعد الهدف وسط مقابل الجزاء منطقة خارج

 6) وبزاوية األرضية للكرات( درجة 1) وبزاوية ساعة/كم 75 كرة سرعةوب
 بين معنوية داللة ذات فروق وجود الى الباحثان وتوصل. العالية للكرات( درجة
 االستعداد وقفة مكان متغيرات في الكرات صد أثناء واليسار اليمين جهتي

 ضرورة الى انالباحث وأوصى. األولى الخطوة وسرعة األولى الخطوة ومسافة
 سرعة الكتساب مناسبة خطوة أخذ على والتأكيد. االستعداد وقفة على التأكيد

  .الكرة الى والوصول النهوض
 -كرة القدم -حراس المرمى–البايوكينماتيكية الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1 

 في كبيرا   تطورا   األخيرة السنوات في القدم كرة لعبة شهدت
 لمواكبة التطور هذا ويأتي. والخططية والمهارية البدنية الجوانب

 حيث من العلمية والدراسات األبحاث عن فضال اللعبة، تقدم
 من اللعبة، هذه ومكونات عناصر لجميع المستمر التطور
 قد المستوى كان ولما مرمى، وحراس والعبين ومالعب أدوات
 القوة يمتلك أن المرمى حارس على يجب إذ كبيرا ، تطورا   شهد

 طوال الحديث اللعب ليواكب بالسرعة المميزة والقوة االنفجارية
 كامل يكون أن المرمى حارس على يتوجب مما المباراة مدة

 على ينطبق وهذا المشوار مواصلة من ليتمكن الجاهزية
 .سواء حد على المرمى وحراس الالعبين

 القدم كرة فريق أعضاء اهم من القدم كرة مرمى حارس ويعد 
 قبل من هدف أي تسجيل ضد االخير الدفاعي الخط ألنه

 الهجمات بناء في فعال بشكل يسهم انه كما المنافس، الفريق
 حارس وتطور المباريات، نتائج من كثير يتحدد وعليه للفريق
 نقاط عن والكشف لتقويمه المستخدمة بالوسائل مرتبط المرمى
 يمتلك أن يجب لذا. لتعزيزها القوة نقاط او لتقويتها الضعف
 االنجاز تحقيق والن عالية، وفنية نيةبد قدرات المرمى حارس
 ضرورة الباحثون اكد فقد. عليه يعتمد المباراة نتيجة وتحديد
 الفني األداء بتطوير الكفيلة واالساليب الوسائل على التعرف
 البدنية االسس وفق القدم كرة في المرمى لحراس

 .والبايوكينماتيكية
 تغيراتالم بعض قيم على التعرف في البحث أهمية وتكمن

 خارج من العالية الضربات لصد الفني األداء البايوكينماتيكية
 كرة في واليسار اليمين الجهتين بين مرمى لحارس الجزاء منطقة
 ألداء البايوكينماتيكية المتغيرات في  الفروق عن والكشف القدم
 لحارس الجزاء منطقة خارج من العالية الضربات لصد الفني
 .القدم كرة في ويسار نيمي الجهتين بين مرمى
 :البحث مشكلة
 المستمرة ومراقبتهما ومالحظاتهما الباحثان متابعة خالل من
 بعض في فروق هنالك بأن وجدا القدم كرة مباريات لمعظم

 جهتي بين العالية الكرات صد أثناء البايوكينماتيكية المتغيرات
 لىا الباحثان دفع مما القدم كرة مرمى لحراس واليسار اليمين
 .الكرات لقذف حمودات جهاز تصميم
 

 :البحث اهداف
 األداء البايوكينماتيكية المتغيرات بعض قيم على التعرف-1

 الجزاء منطقة خارج من العالية الضربات لصد الفني
 .القدم كرة في ويسار يمين الجهتين بين مرمى لحارس

 البايوكينماتيكية المتغيرات بعض في  الفروق عن الكشف-2
 الجزاء منطقة خارج من العالية الضربات لصد الفني ألداء

 .القدم كرة في ويسار يمين الجهتين بين مرمى لحارس
 البحث: فروض

 المتغيرات بعض في معنوية داللة ذات فروق وجود-
 من العالية الضربات لصد الفني ألداء البايوكينماتيكية

 اليمين الجهتين بين مرمى لحارس الجزاء منطقة خارج
 .القدم كرة في يساروال
 :البحث مجاالت
 محافظة في الشباب القدم كرة مرمى حراس :البشري المجال

 .نينوى
 15/10/2020ولغاية  29/4/2020 من :الزماني المجال
 .البلدية نادي ملعب :المكاني المجال

جراءاته البحث منهجية-2  :الميدانية وا 
 الوصفي المنهج الباحثان استخدم: البحث منهج 2-1

 . البحث لطبيعة لمالءمته
 العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تم: البحث عينة 2-2

 أندية الى المنتسبين الشباب القدم كرة مرمى حراس من
( 3) وبواقع مرمى حارس( 6) عددهم والبالغ نينوى محافظة
 الموصل نادي من حراس( 2)و البلدية نادي من حراس
 .الحدباء نادي من واحد وحارس

 التجانس عملية الباحثان أجرى :البحث عينة تجانس 2-3
و  والعمر والكتلة الطول متغيرات في البحث عينة بين

 .(1)الجدول  في يتضح كما التدريبي العمر
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 البحث عينة تجانس يوضح( 1) الجدول 

 العينة ت
العمر التدريبي  العمر الكتلة الطول

 )سنة( )كغم( )سم( )سنة(
 3 16 55 160 من محمد هاشمعبد الرح 1
 3 16 53 169 محمد سمير سامي 2
 4 17 82 178 محمد قصي فاضل 3
 5 17 77 176 محمود راكان محمود 4
 3 17 57 159 ابراهيم محمد ابراهيم 5
 3 16 58 164 وعد صالح اسماعيل 6

 3.50 16.50 63.67 167.67 الوسط الحسابي
 0.84 0.55 12.48 8.07 االنحراف المعياري
 23.90 3.32 19.61 4.81 معامل االختالف %

 البحث عينة افراد بين اختالف وجود عدم يتبين( 1) الجدول من
-3.32) بين تتراوح االختالف معامل قيمة الن وذلك

 معامل قيمة كانت فكلما% 30 من اقل وهي%( 23.90
 .متجانسة البحث عينة كانت% 30 من أقل االختالف

 الباحث استخدم: والمعلومات البيانات جمع وسائل 3-4
 التالية الوسائل

 .والكتلة الطول لتحديد: القياس* 
 بسرعة الرقمي التصوير خالل من:  التقنية العلمية المالحظة* 
 CASIO  HIGH) نوع من تصوير بآلة( ثا\ صورة 240)

SPEED Exilim  EX-FH20)، الجهة من التصوير وأجري 
 مراحل كافة لتغطي( Front View) المرمى لحارس االمامية
 .الحركة

 مدينة في البلدية نادي ملعب في البحث عينة تصوير تم وقد
. عصرا   الثالثة الساعة( 29/4/2020) األربعاء يوم في الموصل

 الهدف وسط مقابل الجزاء منطقة خارج التصوير آلة تثبيت تم إذ
 75 كرة وبسرعة( متر 1.10) وبارتفاع( متر 18) ببعد
( درجة 6) وبزاوية األرضية للكرات( درجة 1) وبزاوية ساعة/مك

 .(2) بالشكل مبين كما. العالية للكرات

 
 

 ( يوضح موقع آلة التصوير2شكل )

 أجل من :بالبحث المستخدمة واألدوات األجهزة 3-5
 الباحثان استخدم للبيانات دقة أفضل على الحصول
 :اآلتية واألدوات األجهزة

 .الكرات لقذف حمودات جهاز. 1
 .البحث لغرض متحرك هدف تصميم تم. 2
 داخلها الهواء وضغط( سم 68) محيطها( 10) عدد قدم كرة. 3

 (.بار 0.825)
 . الكرات داخل الضغط قياس باروميتر جهاز. 4
 CASIO  HIGH SPEED)  نوع رقمية تصوير آلة. 5

Exilim  EX-FH20.) 
 .مائي ميزان ذو ثالثي حامل. 6
 (.م 1) بطول رسم مقياس. 7
 .متري قياس شريط. 8
 . حاسوب جهاز. 9
 الكرات لقذف حمودات جهاز تصميم 3-6
 الكرات لقذف حمودات جهاز تصميم 3-6-1

 تهيئة هو المقترح الجهاز من الهدف إن :الجهاز من الهدف
 في محددة ومكان الكرة سرعة حيث من محددة ضربات
 .القاذف بها حركيت التي الزوايا تحديد طريق عن المرمى

 تحتوي عجلتين ذات عربة عن عبارة الجهاز :الجهاز وصف 
 26 وقطرها سم10 الواحدة أرتفاع يبلغ أسطوانات على
 3600 بسرعة( DC) محركات بواسطة تدور سم
 وحدة في محددة بسرع الكرة بقذف تقوم دقيقة/دورة

 .السيطرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يبعد قاذف الكرات عن 
( ترم 18الهدف )
 (ترم 1.10) وبارتفاع
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 الجهاز: أجزاء  

وحدة 
 السيطرة

 

ت العجال
لتحرك 
 الجهاز

 

األسطوانة 
 القاذفة

الماطور 
(DC) 

 

جهاز رفع 
وخفض 
لتغيير 
زاوية 

 خروج الكرة

 
 الجهاز اجزاء يوضح( 3) الشكل
 :التشغيل اعدادات 

 .الكهربائي بالتيار الجهاز توصيل.1
 .الكرة لقذف المطلوبة السرعة تحديد.2
 .الكرة قذف زاوية تحديد.3

 السرعة الى العجالت دوران يصل ان بعد: الجهاز تشغيل 
 المسار في لتسري األعلى من الكرة بترك نقوم المحددة
 االسطوانتين لتقوم االسطوانتين بين الكرة لوصول المعد
 .مسبقا المعدة السرعة وحسب الكرة بقذف

 البايوكينماتيكية المتغيرات تقسيم تم :البحث متغيرات 3-7
 المتغيرات االولى المجموعة مجموعتين الى البحث في

 الحركي التحليل برنامج بوساطة قياسها تم والتي المقاسة
(AutoCAD 2020 )الثانية والمجموعة. الحاسوب في 

 على باالعتماد استخرجت التي المستخرجة المتغيرات
 .الفيزيائية القوانين بواسطة المقاسة المتغيرات

 :وتشمل: المقاسة المتغيرات 3-7-1
 بين المحصورة االفقية المسافة هي: لقدمينا بين المسافة-1

 . بالمتر وتقاس االستعداد وضع في القدمين مشطي

 ( يوضح المسافة بين القدمين4الشكل ) 

 نقطة بين الممتدة الشاقولية المسافة وهو: ج.ك.ث.م ارتفاع-2
 االستعداد وضع في األرض سطح ومستوى الجسم ثقل مركز
 .بالمتر ويقاس

 ج.ك.ث.م ارتفاع حيوض( 5) الشكل
 : المرفق وزاوية الكتف زاوية-3

 عظم خط بين المحصورة الزاوية هي: الكتف مفصل زاوية
 مفصل نقطة الى المرفق مفصل نقطة من يمتد والذي العضد
 الى الحوضين وسط بين يمتد الذي  الجذع وسط وخط الكتف
 .بالدرجة وتقاس الكتفين وسطي نقطة
 المرفق خط بين المحصورة زاويةال وهي :المرفق مفصل زاوية
 وخط المرفق مفصل نقطة الى الرسغ مفصل من يمتد والذي
 وتقاس الكتف مفصل الى المرفق مفصل من يمتد الذي العضد

 .بالدرجة وتقاس الداخل من
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 المرفق وزاوية الكتف زاوية يوضح( 6) الشكل
 وسط طةنق بين األفقية المسافة وهو: االستعداد وقفة مكان-4

 .بالمتر وتقاس الهدف وسط نقطة الى القدمين
 
 
 
 
 

 ( يوضح مكان وقفة االستعداد7الشكل )
وهي المسافة االفقية التي يجتازها مسافة الخطوة األولى: -5

 االستعدادحارس المرمى بعد التحرك األول من وضع 
 الى أول لمس لألرض ألحد الجانبين وتقاس بالمتر.

 
 فة الخطوة االولى( يوضح مسا8الشكل )

وهو خط سير مركز ثقل : 1مسار مركز ثقل الجسم في خ-6
 بالمتر. الجسم في أثناء الخطوة االولى ويقاس

 
 1( يوضح مسار الجسم في خ9الشكل )

 

وهو خط سير مسافة مسار مركز ثقل الجسم أثناء الطيران: -7
 مركز ثقل الجسم في أثناء الطيران لصد الكرة وتقاس بالمتر.

 
 ( يوضح مسافة مسار مركز ثقل الجسم أثناء الطيران10الشكل )

 خط بين المحصورة الزاوية هي: الكرة صد اثناء الجذع زاوية-8
 نقطة الى الكتفين وسط نقطة من يمتد والذي الجذع
 أخرى جهة من األفق وخط جهة من الوركين وسط
 .بالدرجة وتقاس

 
 كرةال صد اثناء الجذع زاوية يوضح( 11) الشكل

 نقطة بين المحصورة الزاوية هي: الكرة باتجاه الطيران زاوية-9
 مركز ونقطة االولى الخطوة نهاية في الجسم ثقل مركز
 وخط جهة من الكرة ابعاد أو مسك لحظة في الجسم ثقل

 .بالدرجة وتقاس أخرى جهة من األفق

 
 ( يوضح زاوية الطيران باتجاه الكرة12الشكل )

ج لحظة صد الكرة: وهو المسافة ارتفاع م. ث.ك .-10
الشاقولية الممتدة بين نقطة مركز ثقل الجسم ومستوى سطح 

 األرض في وضع االستعداد ويقاس بالمتر.
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 ( يوضح ارتفاع م. ث.ك .ج لحظة صد الكرة13الشكل )

وهو خط سير مركز ثقل الجسم من المسار الكلي للجسم: -11
ناء مسك أو وضع األستعداد الى نهاية الحركة في أث

 ابعاد الكرة ويقاس بالمتر.

 
 ( يوضح المسار الكلي للجسم14الشكل )

اعتمد الباحث على  المتغيرات المستخرجة: 3-7-2
تحليل المصادر العلمية ليتم التوصل الى اهم المتغيرات والتي تم 
استخراجها في اهم االوضاع ومراحل الحركة معتمدا على 

 المتغيرات المقاسة وهي:
تم قياس متغيرات الزمن استنادا  إلى سرعة تغيرات الزمن: . م1

بين  االنتقالآلة التصوير وعدد الصور خالل األداء. إذ إن زمن 
 /سرعة آلة التصوير. 1صورة واخرى = 

)عدد الصور × زمن األداء = زمن األنتقال بين صورة واخرى 
 (50، 2005)مال علو، (.1 -خالل األداء

 ,McGinnis)متر/ ثانية سافة/الزمنالم=. قانون السرعة2
1999, 85 M) 

مرت عملية  :التحليل البايوميكانيكي للحركة 3-8
 التحليل البايوميكانيكي بعدة مراحل وهي:

تم تصوير عينة البحث في أثناء أدائهم  :تصوير الحركة .1
 صد الكرات باستخدام الة التصوير عالية السرعة.

يتم تحويل الفلم : لم الرقمي إلى جهاز الحاسوبتحويل الف .2
(  Memory Card Readerمن ) إلى جهاز الحاسوب

 CASIO  HIGH SPEEDالخاصة بآلة التصوير نوع  )
Exilim  EX-FH20T) .من اجل القيام بعملية التحليل  

يتم : (Framesتحويل وصلة الفلم المقتطع إلى صور) .3
( Adobe After Effects CS4ذلك باستخدام برنامج )

والذي يمكن من خالله تقطيع الحركة إلى صور منفردة 
 (Framesمتسلسلة )

بعد  عرض الصور لغرض تحديد بداية المرحلة ونهايتها: .4
أن تم تقطيع الفلم إلى صور تم عرضها لغرض تحديد بداية 
ونهاية كل مرحلة من  مراحل األداء لكل حارس مرمى على 

 ACDSee Photoبرنامج )حدة وقد تم ذلك باستخدام 
Manager 12.)  

 قام الباحثان باستخراج البيانات الخام استخراج البيانات:-5
 )المقاسة( والبيانات المحتسبة وذلك كما يأتي: 

  استخراج البيانات الخام المقاسة: استخرج الباحثان البيانات
الخام للمتغيرات البايوكينماتيكية لكل صورة بمفردها وذلك 

( والذي هو عبارة AutoCAD 2020م برنامج )باستخدا
عن برنامج عالمي يستخدم في التطبيقات الهندسية واستفاد 

 الباحث منه في هذا الغرض.
 البيانات  استخراج البيانات المحسوبة: قام الباحث باستخراج

المحسوبة وذلك من خالل االستفادة من البيانات الخام 
ت التي تم إدخالها في المقاسه وادخالها الى بعض المعادال

( والذي هو أحد برامج Excel 2010برنامج )
(Microsoft Office)  واستفاد الباحث منه في معالجة

 البيانات الخام حسابيا .

استخدم الباحث الحقيبة : الوسائل االحصائية 3-9
( لمعالجة نتائج وبيانات البحث من خالل spssاالحصائية )

 االتيةاستخراج الوسائل االحصائية 
 .الوسط الحسابي 
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  .االنحراف المعياري 

 .معامل االختالف 
 اختبار (T ،( للعينات المرتبطة.)التكريتي والعبيدي

1999 ،101-285) 

  :النتائج مناقشةو  عرض-3
 وجهة اليمين جهة بين البايوكنيماتيكية المتغيرات بعض معالم يبين (2) جدول

 الكرة صد اثناء في اليسار

 المتغيرات
قيمة  اليمين اليسار

 )ت(
القيمة 
 + ع س   + ع س   المعنوية

 0.47 0.79 0.14 0.71 0.29 0.83 أثناء وقفة االستعداد/ م المسافة بين القدمين
 0.69 0.42 0.16 0.99 0.16 0.96 ارتفاع م.ث.ك.ج أثناء وقفة    االستعداد/ م

 0.81 0.26 10.13 28.83 17.92 30.38 أثناء وقفة االستعداد/ د زاوية الكتف اليمين
 0.38 0.96 42.19 150.47 63.72 128.42 أثناء وقفة االستعداد/ د زاوية المرفق اليمين
 0.10 2.01 11.93 27.58 12.68 15.92 أثناء وقفة االستعداد/ د زاوية الكتف اليسار
 0.40 0.91 23.98 160.59 66.51 134.82 أثناء وقفة االستعداد/ د زاوية المرفق اليسار

 0.003 5.24 0.22 0.40 0.28 0.86 مكان وقفة االستعداد/ م
 0.01 3.87 0.04 0.09 0.33 0.55 مسافة الخطوة األولى/ م
 0.78 0.29 0.13 0.37 0.19 0.40 زمن الخطوة األولى/ ثا

 0.02 3.18 0.19 0.30 0.90 1.45 سرعة الخطوة األولى/ م/ثا
 0.92 0.10 0.29 0.53 0.28 0.55 / م1مسار الجسم في خ

 0.83 0.22 0.17 0.53 0.17 0.51 / ثا1زمن مسار الجسم في خ
 0.87 0.17 0.87 1.15 0.70 1.06 / م/ثا1سرعة مسار الجسم في خ

 0.45 0.81 0.21 1.58 0.52 1.38 مسافة الطيران لصد الكرة/ م
 0.66 0.47 0.28 0.60 0.20 0.53 زمن الطيران لصد الكرة/ ثا

 0.80 0.27 1.38 3.18 1.77 3.00 طيران لصد الكرة/ م/ثاسرعة ال
 0.45 0.82 1.95 49.26 30.54 56.36 زاوية الجذع اثناء صد الكرة/ د
 0.64 0.50 7.55 15.33 12.23 17.12 زاوية الطيران باتجاه الكرة/ د

 0.50 0.73 0.20 1.18 0.41 1.09 ارتفاع م. ث.ك .ج لحظة صد الكرة/ م
 0.64 0.50 0.22 2.02 0.38 1.81 لي للجسم/ مالمسار الك

 0.29 1.19 0.35 1.39 0.38 1.22 الزمن الكلي/ ثا
 0.69 0.42 0.62 1.59 0.58 1.42 السرعة الكلية للجسم/ م/ثا

 

 :يأتي ما( 2) الجدول من يتبين
 اليسار وجهة اليمين جهة بين معنوية داللة ذات فروق وجود•

 إذ ،(االستعداد وقفة مكان) يرمتغ في الكرة صد اثناء في
 هذا معنوية على يدل ومما( 5.24) المحتسبة( ت) قيم كانت

 أصغر وهي( 0.003) كانت التي المعنوية القيمة هو المتغير
 ولمصلحة(. 5) حرية درجة وعند 0.05 خطأ نسبة قيمة من

 لحارس االستعداد وقفة ان الباحث ويعزو اليمنى، الجهة
 جهة التكون لكي افضل تكون الوسط نم تقترب كلما المرمى
 الى يؤدي مما المرمى حارس عن بعيدة أخرى وجهة قريبة
 يوسف) وذكر جيدة، بصورة المرمى تغطية استطاعته عدم

 متوقف المرمى خط من الحارس قرب او بعد ان( 2010

 بمسافة يتقدم قريبة الكرة كانت فاذا الكرة وجود مكان على
ذا ابعد، الكرة كانت إذا أكبر والتقدم مناسبة  الحارس يتخذ لم وا 
 توجيه الركبتين، انثناء الرجلين، فتح) المناسبة الوقفة
 التصدي في نموذجية غير حركته فستكون( الخ...النظر
 (34 ،2010 يوسف،. ) للكرة

 اليسار وجهة اليمين جهة بين معنوية داللة ذات فروق وجود•
 إذ ،(االولى طوةالخ مسافة) متغير في الكرة صد اثناء في

 هذا معنوية على يدل ومما( 3.87) المحتسبة( ت) قيم كانت
 أصغر وهي( 0.01) كانت التي المعنوية القيمة هو المتغير

 ولمصلحة( 5) حرية درجة وعند 0.05 خطأ نسبة قيمة من
 مسافة في الزيادة أن الى الباحث ويعزو اليسرى، الجهة
 .الكرة الى الوصول سرعة في تساعد األولى الخطوة

 اليسار وجهة اليمين جهة بين معنوية داللة ذات فروق وجود•
 إذ ،(االولى الخطوة سرعة) متغير في الكرة صد اثناء في

 هذا معنوية على يدل ومما( 3.18) المحتسبة( ت) قيم كانت
 أصغر وهي( 0.02) كانت التي المعنوية القيمة هو المتغير

 ولمصلحة( 5) حرية درجة وعند 0.05 خطأ نسبة قيمة من
 األولى الخطوة سرعة أن الى الباحث ويعزو. اليسرى الجهة
 أستطاع مناسبة خطوة أخذ المرمى حارس الن أفضل كانت
 .السرعة زيادة خاللها من

 تراوحت اذ الجدول متغيرات باقي في معنوية فروق وجود عدم•
 المعنوية والقيمة( 2.01 -0.10) بين المحتسبة( ت) قيمة
 ودرجة 0.05 خطأ نسبة عند( 0.92 -0.10) بين تتراوح
 (.5) حرية

 الخاتمة:-4
 مايلي الباحثان أستنتج

 الكرة صد أثناء في الوسط الى اقرب كانت االستعداد وقفة أن-1
 .اليمين جهة في

 ساعدت مما أفضل كانت اليسار جهة الى الخطوة مسافة-2
 .الكرة الى والوصول النهوض سرعة الى الحارس

 جهة من أفضل كانت اليسار جهة الى السرعة ساباكت-3
 .اليمين
 مايلي: الباحثان أوصى

 .االستعداد وقفة على التأكيد ضرورة-1
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 النهوض سرعة الكتساب مناسبة خطوة أخذ على التأكيد-2 

 .الكرة الى والوصول
 سرعة الكتساب األولى الخطوة سرعة زيادة على التأكيد-3

 .األولى الخطوة في الجسم مسار
 .األرضية الكرات على أخرى دراسات جراء-4
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