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تطوير تحمل القوة المميزة بالسرعة ومرحلة تحمل السرعة تأثير تدريبات خاصة في  

 متر لفئة الشباب  800وانجاز راكضي 
 1م.د شذى علي مطشر المالكي 

 1( 3وزارة التربية/ مديرية تربية بغداد/ الرصافة ) 

shathamtashar@yahoo.com) ) 1 
 

 اوتدريبات اوبدونها متغيرة بمقاومات متنوعة تمرينات يشمل خاصة تدريبات استخدام في البحث أهمية تكمن المستخلص:
  بمسافات  اواالركاض  اوبدونها   اثقال  باستخدام  او  الحواجز  على   القفز  وتمارين   محددة،  زمنية  ولفترة  رملية  ارض  على

 تأثير   مدى  معرفة  اجل  من  مقننة  تدريبية  واحجام  وبشدد  مختلفة  وبأشكال  العينة  ومستوى   تتناسب  محددة  وبتكرارت  مختلفة
  لالرتقاء   متقن  حركي   ومسار  أداء  وفق  إنجاز  افضل  إلى  والوصول  الميكانيكية  النواحي  بعض  تطوير  على  التدريبات  هذه

  المميزة  القوة  تطوير  في  خاصة  تدريبات  اعداد  في  البحث  هدف  إذ  الضرورية،  المتطلبات  وفق  متر   800  سباق  براكضي
  من   مجموعة  من   العينة  تكونت,  متر  800  ركض  فعالية  في  لإلنجاز  الكلي   والزمن  السرعة  تحمل  ومرحلة  بالسرعة

  هم   وممن(  تجريبية  6)و(  ضابطة  6)  مجموعتين  إلى  العينة  تقسيم  تم  راكض(  12)  عددهم  والبالغ  الشباب  فئة  الراكضين
  للعام   بغداد  في   التخصصية  للمدرسة  الرياضية  الموهبة  مركز  في  بانتظام  يتدربون   والذين(  سنة  19-17)  بعمر

  ،4/12/2019  لغاية  10/2019/ 2  من  الزمنية  البحث  تجربة  استمرت  العمدية  بالطريقة  اختيارهم  تم,  2019/2020
  بدء  من  شهرين  خالل  تدريبية  وحدة(  27)  بمجموع(  واالربعاء  واالثنين  السبت)  االسبوع  في  تدريبية  وحدات  ثالث  بواقع

  حزمة   باستخدام  االحصائية  الوسائل  حساب  تم  إذ البحث  لطبيعة  المالئمة  الخاصة  التدريبات  استخدام  تم,  الرئيسية  التجربة
 التحليل   البرنامج  خالل  من  المحددة  البحث  متغيرات  ومناقشة  بتحليل  الباحثة   قامت  ثم ,  SPSS  االحصائية  الحقيبة  من

 .  متر 800 لركض مباشر  بشكل( كينوفيا ) الحركي
 . الشباب فئة-متر 800 راكضي انجاز-بالسرعة المميزة القوة تحمل -خاصة  تدريباتالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة: -1
وسائل   على  الحصول  في  عنيفًا  سباقًا  الرياضي  الوسط  يشهد 
من  البد  القوى  العاب  فعالية  في  التقدم  ولمواكبة  التطور  تؤمن 
إجراء البحوث والدراسات المناسبة للوقوف على مواطن الضعف  

ركض مراحل  في  تدريبات    800  والقوة  استخدام  ومنها  متر 
ومستوى  السرعة  وتحمل  بالسرعة  المميزة  القوة  لتطوير  خاصة 
العاب   في  التدريب  يعد  انجاز,  ألفضل  والوصول  الراكضين 
الهادف نحو فعالية االنجاز  التدريب  الساحة والميدان احد أوجه 
العالي ويعتمد في تنفيذ وتحقيق أهدافه على جملة من المعلومات  

تي توفرها العلوم المرتبطة والتي يمكن عن طريقها اإلسهام في ال
 دعم وتوجيه العملية التدريبية نحو االقتصاد بالوقت والجهد. 

ارض   على  كالركض  التدريبات  من  مختلفة  انواع  استخدام  تم 
والمقاومات  االثقال  استخدام   " وطويلة  قصيرة  لمسافات  رملية 

تط إلى  يؤدي  إذ  بدونها  او  المميزة المختلفة  القوة  تحمل  وير 
(" في  3:3بالسرعة  فعالة  وسيلة  الرجلين,  لعضالت  وخاصة   )

المميزة   القوة  تحمل  قدرة  تنمية  إلى  يهدف  االنجاز حيث  تطوير 
 بالسرعة ومرحلة تحمل السرعة. 

تطور   في  خاصة  التدريبات  تأثير  كون  في  البحث  أهمية  تكمن 
سباق   راكضي  به  يتميز  ما  تحمل  800أهم  السرعة   متر وهي 

والقوة في األداء المهاري المركب لينتج تحمل قوة مميزة بالسرعة 
 وصوال لتحقيق إنجاز جيد باقل زمن .

 مشكلة البحث:
هذه       في  اإلنجاز  مستوى  تطوير  على  العمل  أجل  من 

بتطوير  الخاصة  التدريبية  الطرق  تأثير  معرفة  يجب  الفعالية، 
بالسرعة   المميزة  القوة  السرعة، ومن خالل  تحمل  ومرحلة تحمل 

القوى   التدريبي أللعاب  المركز  فني على  الباحثة كمشرف  عمل 
بغداد/الرصافة  تربية  مديرية  على  3في  اطالعها  خالل  ومن   ,

هناك  ان  الحظت  والعالمية,  والعربية  المحلية  المسابقات  نتائج 
فجوة في االنجازات بين كال المستويين في هذه المسابقة، فضال 

لراكضي  عن   يمكن  مدى  أي  الى  التعرف  متر    800عدم 
في  انخفاض  دون  المنتظمة  سرعته  استمرار  على  المحافظـة 
الراكض نتيجة االستمرار في بذل   اداء ومستوى  معدلها وتحسن 

جهد قصوي يحتم عليه تحقيق االنجاز الجيد وخاصة في تطوير 
استخدام  االهمية  من  الباحثة  وجدت  السرعة،  تحمل  مرحلة 

في  تدر  بالسرعة  المميزة  القوة  تحمل  قدرة  بتطوير  خاصة  يبات 
فان   لذا  السرعة,  تحمل  ومرحلة  المتوسطة  األركاض  سباقات 
الدراسة في هذا الموضوع سوف تساهم في وضع بعض الحلول  

  800التي قد تساعد في رفع مستوى االنجاز في  ركض مسافة  
 متر .

 اهداف البحث: 
ت-1 لتطوير  خاصة  تدريبات  بالسرعة اعداد  المميزة  القوة  حمل 

مسافة   لراكضي  واالنجاز  السرعة  تحمل  متر    800ومرحلة 
 سنة.  19-17بعمر 

التعرف على تأثير التدريبات الخاصة في تطوير تحمل القوة -2
لراكضي   واالنجاز  السرعة  تحمل  ومرحلة  بالسرعة  المميزة 

 سنة. 19-17متر بعمر  800مسافة 
في  -3 الفروق  على  لمجموعتي  التعرف  البعدية  االختبارات 

البحث  في تطوير تحمل القوة المميزة بالسرعة ومرحلة تحمل  
مسافة   لراكضي  واالنجاز  بعمر    800السرعة  -17متر 

 سنة. 19
 فروض البحث:

هناك فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية -1
القو  تحمل  اختبارات  مستوى  في  البعدية  لصالح  ة  والبعدية 
 المميزة بالسرعة ومرحلة تحمل السرعة للمجموعة التجريبية.

المجموعتين -2 نتائج  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  هناك 
اختبارات االنجاز في ركض   البعدية بمستوى    800لصالح 

 متر للمجموعة التجريبية. 
 مجاالت البحث: 
الوطني  منتخب بغداد المدرسي المنتمين للمركز    المجال البشري:

للموسم   القوى  بألعاب  الرياضية    2019/2020للموهبة 
ركض   )  800في  وعددهم  وبأعمار  12متر  راكض   )

 ( سنة. 17-19)
 .  4/12/2019ولغاية   2/10/2019من   المجال الزماني:
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المكاني: للموهبة   المجال  الوطني  المركز  ملعب  مضمار 
الشباب  وزارة  في  بغداد  في  القوى  بألعاب  الرياضية 

 اضة.  والري
 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:  -2

البحث:  2-1 يمكن  منهج  منهج  انسب  أن  الباحثة  وجدت 
تحقيق  إلى  والوصول  الحالي  البحث  مشكلة  لحل  استخدامه 
 أهدافه والحصول على نتائج علمية موثوقة هو المنهج التجريبي.

تم اختيار عينة البحث بصورة مجتمع البحث وعينته:    2-2
 ( راكضي  من  مجموعة  الرياضي    800عمدية  وللموسم  متر( 

سنة، وهم    19-17إذ كانت أعمارهم تتراوح بين    2019-2020
يمثلون الراكضين الذين يتدربون في مركز المدرسة التخصصية 
بألعاب القوى في محافظة بغداد والتابع لوزارة الشباب والرياضة،  

( العينة  أفراد  عدد  بلغ  وقد12وقد  راكضا,  عينة   (  تقسيم  تم 
إذ   وضابطة(  )تجريبية  مجموعتين  إلى  عشوائية  بصورة  البحث 

( مجموعة  كل  عدد  المجموعة  6بلغ  خضعت  وقد  راكضين,   )
الضابطة لتدريبات المدرب الخاص بهم, اما المجموعة التجريبية 
من     , الباحثة  قبل  من  المعدة  الخاصة  التدريبات  بتنفيذ  قاموا 

ر وبأساليب مختلفة والذي يخدم بشكل  حيث الشدة والحجم والتكرا
خاص االرتقاء بمستوى كل من قدرة تحمل القوة المميزة بالسرعة 

  800ومرحلة تحمل السرعة والوصول ألفضل إنجاز في ركض  
 متر. 

( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف  1الجدول ) 
 لطول والعمر الزمني إلفراد عينة البحث في متغيرات الكتلة وا 

 المتغيرات
الوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

معامل  
 االختالف

 9.91 6.30 63.43 الكتلة/كغم
 2.84 4.93 172.65 الطول/م 

 2.63 0.52 18.98 العمر الزمني/سنة 
( المحسوبة  T( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) 2جدول ) 

 ( الخاصة  (  Tوقيمة  المتغيرات  في  البحث  لمجموعتي  الجدولية 
 بمتغيرات البحث لتكافؤ المجموعتين 

 تكافؤ مجموعتي البحث  اسم االختبار 

 المجاميع  المتغيرات 
(  Tقيمة  )  القيم االحصائية 

 المحسوبة
  Tقيمة)) 

 الداللة الجدولية
 ع س

تحمل القوة المميزة  
 بالسرعة

 0.35 17.10 ضابطة 
0.18 

2.23 
غير  
 0.41 17.20 تجريبية معنوي 

غير   0.74 2.24 9.51 ضابطة مرحلة تحمل القوة  

 معنوي  0.87 9.01 تجريبية )ثا(
االنجاز الكلي لركض  

 متر )ثا( 800
 4.10 129.65 ضابطة 

0.150 
غير  
 11,12 129.20 تجريبية معنوي 

واألجهزة    2-3 المعلومات  جمع  واألدوات  وسائل 
 المستخدمة 

المعلومات:    2-3-1 جمع  العربية وسائل  )المصادر 
المالحظة   الشخصية,  المقابالت  اإلنترنيت,  واألجنبية, 

 والتجربة(. 
فديو نوع سوني    أجهزة وأدوات البحث:  2-3-2 )كاميرات 

سرعة   الصنع  )   1000ياباني  عدد  بالثانية  شريط 5صوره   ،)
 لمسافة وأبعاد الكاميرات.متر, أقماع لتحديد ا 50قياس طول 

 ( عدد  توقيت  )3ساعات  حاسوب  صافرة,   ,)DELL  أوزان  ,)
 إضافية, ارض رملية. 

 االختبارات المستخدمة في البحث: 2-4
للرجلين    2-4-1 بالسرعة  المميزة  القوة  تحمل  اختبار 

 متر(:  80)حجل مسافة 
 للرجلين. قياس تحمل القوة المميزة بالسرعة  الهدف من االختبار:

عدد    االدوات: كاميرة  وميدان,  ساحة  اعالم 3ملعب  صافرة,   ,
متر, ساعة    80, شريط قياس مسافة  2, واقماع عدد2عدد  

 توقيت, استمارة تسجيل نتائج االختبار, فريق عمل مساعد.  
االداء: بعد    طريقة  على  الثالثة  الكاميرات  من    10تثبت  متر 

وبارتفاع الركض  لمجال  الداخلي  متر,    120  الجانب 
مسافة  عند  الثانية  والكاميرة  المسافة  بداية  االولى  الكاميرة 

والكاميرة   40 االختبار(,  )وسط  االولى  الكاميرة  عن  متر 
لمسافة   النهاية  خط  عند  االختبار   80الثالثة  يبدأ  متر, 

الصافرة  البدء بإطالق  البداية, ثم  الالعب عند خط  بوقوف 
ب مع  المسجل  قبل  من  التوقيت  الراكض وبدأ  انطالق  دأ 

 بالحجل على قدم واحدة بأسرع خطوات الى النهاية . 
التسجيل: يسجل    طريقة  فقط,  واحدة  لكل راكض محاولة  تعطى 

من  بالمتر/ثانية  وتقاس  المسافة  تلك  حجل  خطوات  عدد 
 خالل برنامج التحليل الحركي كينوفيا .
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ركض    2-4-2 وإنجاز  السرعة  تحمل  مرحلة  اختبار 
 متر:  800
  800قياس مرحلة تحمل السرعة وإنجاز ركض   هدف االختبار:

 متر .
المستخدمة: )  األدوات  عدد  كاميرا  وميدان,  ساحة  (, 5ملعب 

عدد اعالم  عدد5صافرة,  واقماع  مسافة  5,  قياس  شريط   ,
االختبار,    800 نتائج  تسجيل  استمارة  توقيت,  ساعة  متر, 

 فريق عمل مساعد .  
األداء: الكامي  وصـف  مسافة  يتم نصب  عند  الخمسة    100رات 

لسباق   االخيرة  خط    800متر  والى  الخط  بداية  من  متر 
بمسافة   وبارتفاع    10النهاية  جانب    120متر  على  سم 

متر كاميرا, ثم يبدأ االختبار عند   20المجال الداخلي, لكل  
يأخذ   إذ  التسجيل،  استمارة  في  راكضين  أول  اسم  سماع 

ذلك عند سماع إيعاز  الراكضين مكانهم خلف خط البداية و 
الخط   خلف  الوقوف  وضع  الراكضان  يأخذ  إذ  الخط  على 
ويكون كل راكض في مجاله المخصص له للركض وهنا تم  
مراعاة مبدأ التنافس بين الراكضين . يبدأ السباق عند سماع 
مرتين  الملعب  حول  الراكضين  يركض  حيث  البدء  إشارة 

تين  ( مؤق3متر ويخصص لكل راكض )  800لقطع مسافة  
حيث تبدأ الساعة بالتوقيت عند إشارة البدء وتوقف الساعة  

 عند وصول صدر الراكض أوال خط النهاية .
استمارة    التسجيل: في  راكض  كل  زمن  بتسجيل  المسجل  يقوم 

اقرب   إلى  والثواني  بالدقائق  الغرض  لهذا  المعدة  تسجيل 
 عشر من الثانية .

 
 ( اثن1الشكل  الخمسة  الكاميرات  وضع  يوضح  الكلي  (  االنجاز  اختبار  اء 

 ومرحلة تحمل السرعة 

االستطالعية:    2-5 التجربة التجربة  بأجراء  الباحثة  قامت 
( عددهم  بلغ  عينة  على  يوم 12االستطالعية  في  راكض,   )

للوقوف على االمور االيجابية   2019/ 30/9االثنين المصادف  
الوقت  لمعرفة  المعوقات,  لتفادي  البحث  ستواجه  التي  والسلبية 
المستغرق لتنفيذ االختبارات, الكشف عن الصعوبات, عدد آالت 
أثناء  تستعمل  التي  المجال  عن  وابعادها  واماكنها  التصوير 

 التصوير, معرفة صالحية األرض المستخدمة. 
( كاميرات على جانب 5تم وضع )التصوير الفيديوي:    2-6

لمراقبة  مجال  لتعطي  عمودية  وبصورة  الداخلي  الركض  مجال 
الزمن  وتصوي ولمعرفة  لالختبار  الركض  في خطوات  الراكض  ر 

ببعد   الكاميرات  إبعاد  وكانت  السرعة  تحمل  لمرحلة    10الكلي 
 سم عن سطح االرض.   120متر  بارتفاع 

الزمن الكلي لمرحلة  متغيرات البحث البيوميكانيكية:    2-7
الفديوي  التصوير  خالل  من  الكلي  واالنجاز  السرعة  تحمل 

 .    kinoveaبتحليلها عن طريق برنامج التحليل الحركي 
 اجراءات البحث الميدانية:  2-8
القبلي:    2-8-1 يوم االختبار  االختبار  الباحثة  أجرت 

المصادف   العاشرة    2/10/2019االربعاء  الساعة  في 
تم   إذ  بتثبيت وتحيد مواقع خمس كاميرات,  صباحًا وذلك 

انطالق الراكض من المسافة  تشغيل الكاميرات المثبتة عند 
من  الميكانيكية  المتغيرات  تصوير  تم  إذ  حددت,  التي 

 متر(. 800خالل اختبار ركض )
قامت الباحثة بإعداد التدريبات   التدريبات الخاصة:   2-8-2

الخاصة   البدنية  القدرات  بعض  لتطوير  المنوعة  الخاصة 
ركض   بالسرعة،    800لمتسابقي  المميزة  القوة  وهي  مترًا 

المجموعة  وتح على  التدريبات  هذه  وطبقت  السرعة,  مل 
بتطوير   الخاصة  التدريبيـة  المفردات  وتنفيذ  التجريبية, 
المميزة بالسرعة وتحمل سرعة األداء الخاص   القوة  تحمل 
واالنجاز باستخدام المقاومات باألوزان المضافة لكل رجل  

( كغم او بدونها واألسطح الرملية وكانت 2-0.75بوزن )
ركض    مشابهة لسباق  الحركي  وفقا   800لألداء  متر 
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للزمن المتحقق في هذه المسافات إما األوزان المضافة فقد  
الوازن   نسبة  استطالعية  تجربة  خالل  من  تحديدها  تم 

 ( الجسم هي من  إلى  إلى )%1المضاف  ( من وزن  % 3( 
( في  1الجسم وتم االتفاق عليها من قبل الخبراء )ملحق  

والباي الرياضي  الراحة  التدريب  زمن  تحديد  وتم  وميكانك, 
الخاصة  التدريبات  بتنفيذ  الباحثة  بدأت  العمل,  لزمن  وفقا 

( لمرحلة  2019/ 3/11ولغاية    5/10/2019من   )
البحث  متغيرات  تطوير  إلى  ليهدف  الخاص  اإلعداد 

(  3( أسابيع وبمعدل )9واستغرق وقت تطبيق التدريبات )
ا )السبت،  أيام  األسبوع  في  تدريبية  الثنين، وحدات 

األربعاء( من كل أسبوع لتطبيق التدريبات المعدة من قبل 
( وحدة وقد  27الباحثة، إذ بلغ مجموع الوحدات التدريبية )

 ( الرئيسي وبزمن  القسم  في  التدريبات  الباحثة  -30نفذت 
 ( دقيقة. 35

البعدي:    2-8-3 )االربعاء( االختبار  يوم  صباح  أجريت 
( الظروف4/12/2019المصادف  وتحت  نفسها   ( 

في  طبقت  التي  واإلجراءات  الكاميرات  وإبعاد  للقياسات 
التجربة السابقة, وفي نهاية كل تجربة يتم التحليل الحركي  
الستخراج  الحاسوب  في  كينوفيا  برنامج  طريق  عن 
البرامج  لتصميم  استخدامها  اجل  من  البحث  متغيرات 
التدريبية وتطوير نقاط الضعف والخلل في هذه المتغيرات  

 عناصر البدنية المسئولة عنها . وال
االحصائية:    2-9 من  الوسائل  حزمة  الباحثة  استخدمت 

 ( لمعالجة النتائج . spssالحقيبة االحصائية )
 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:  -3
تحمل   3-1 متغيرات  اختبارات  النتائج  وتحليل  عرض 

السرعة   تحمل  ومرحلة  بالسرعة  المميزة  القوة 
 نجاز:والزمن الكلي لإل

(  t( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية القبلية وقيمتي ) 3الجدول ) 
الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في   المحسوبة وداللة 
متغيرات تحمل القوة المميزة بالسرعة ومرحلة تحمل السرعة والزمن  

 الكلي لإلنجاز لتكافؤ العينة 

 tقيمة  ف ع ف ع قبلي  قبلي س  المجموعة  المتغيرات 
 المحسوبة

 داللة 
 الفروق 

تحمل القوة  
المميزة  

 بالسرعة )م(

 عشوائي 2.90 2.15 3.12 0.35 17.10 ضابطة 

 معنوي  4.72 0.045 0.58 0.41 17.20 تجريبية

الزمن الكلي  
لمرحلة تحمل  
 السرعة )ثا(

 8.960 ضابطة 
2.24

 معنوي  2.63 1.12 1.12 0

 8.055 تجريبية
0.87

7 
01.58

 معنوي  4.590 0.810 0

الزمن الكلي  
 800لإلنجاز 

 متر)ثا(

 ضابطة 
129.66

1 
5.14

0 
20.74

1 
93.48

 عشوائي 4.06 2

129.21 تجريبية
0 

4.11
0 

51.98
2 

55.87
1 

 معنوي  6.375

(  t( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية البعدية وقيمتي ) 4جدول ) 
الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في  المحسوبة   وداللة 

متغيرات تحمل القوة المميزة بالسرعة ومرحلة تحمل السرعة والزمن  
 الكلي لإلنجاز لتكافؤ العينة 

 tقيمة  ف ع ف ع بعدي  س بعدي  المجموعة  المتغيرات 
 المحسوبة

 داللة 
 الفروق 

تحمل القوة  
المميزة  

 بالسرعة )م(

 عشوائي 2.90 2.15 3.12 0.48 15.23 ضابطة 

 معنوي  4.72 0.045 0.58 0.32 13.62 تجريبية

الزمن الكلي  
لمرحلة تحمل  
 السرعة )ثا(

 معنوي  2.63 1.12 1.12 1.12 9.840 ضابطة 

01.58 0.301 9.576 تجريبية
0 

 معنوي  4.590 0.810

الزمن الكلي  
 800لإلنجاز 

 متر)ثا(

 4.991 126.21 ضابطة 
20.74

1 
93.48

 عشوائي 4.06 2

 تجريبية
120.65

0 
01.74

3 
51.98

2 
55.87

 معنوي  6.375 1

من خالل الجدول أعاله تتبين معنوية الفروق في نتائج االختبار 
البعدي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لمتغير )تحمل القوة 
المميزة بالسرعة وزمن مرحلة تحمل السرعة وزمن االنجاز الكلي  

ولصالح    800  لركض والبعدية  القبلية  االختبارات  في  متر(، 
المجموعة   وهي  االفضل(  الحسابي  الوسط  )ذات  المجموعة 

 التجريبية ولصالح االختبارات البعدية.
النتائج:    3-1 نتائج  مناقشة  وتحليل  عرض  خالل  من 

هذا   الباحثة  تعزو  اعاله،  بالمتغيرات  المتمثلة  اختبارات 
للتدريبات الخاصة المعدة للمجموعة التجريبية الذي  التطور  

إذ   باألداء،  الخاصة  السريعة  القوة  تحمل  تمارين  على  أكد 
خالل   من  السريعة،  والقوة  التحمل  تمارين  على  تضمن 
والترددات   األطوال  على  تؤثر  تمرينات  على  التأكيد 
على   تؤثر  وبالتالي  اللحظات  هذه  اثناء  الزمنية  واللحظات 

اقل  االيقاع   اللحظات، للحصول على  الخاص بهذه  الزمني 
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سعت  ما  وهذا  السباق،  لمسافة  الركض  خالل  ممكن  زمن 
لتحسين   الفعالية  تلك  تطوير  بعد  تحقيقه  الى  الباحثة 
متغيرات البحث ولمراحل محدده من السباق وبالذات مرحلة  

انجاز ركض   تحسين مستوى  وبالتالي  السرعة    800تحمل 
الباحثة أن  كما  الخاصة    متر,  التدريبات  في  استخدمت 

الحركة   وسرعة  التكرار  مرات  عدد  على  اعتمدت  تمرينات 
القوة  تمارين  مختلف  استخدام  عن  فضاًل  مناسبة,  وبشدد 
أخرى   إلى  رجل  من  وتكرارها  القفز  وتمرينات  الجسم  بوزن 
والفخذ والساق،   الرجلين  تقوية عضالت  في  ايجابية  أعطى 

الخطوات  سرعة  أثناء  في  االنقباضات    وذلك  عمل  نتيجة 
التناغمية للعضالت العاملة من خالل عملية التبادل الفعال  
التدريبات,  أداء  العضلي خالل  واالنقباض  التمطية  بين  ما 
العينة   أفراد  نفذها  التي  المختلفة  التدريبات  عن  فضال 
والحجل   وثبات  شكل  على  الركض  تدريبات  باستخدام 

القدرات    واألساليب األخرى المختلفة والتي هدفت إلى تنمية 
القوة   تنمية   " ان  إذ  االداء،  وسرعة  قوة  الرئيسية  البدنية 
وان   السرعة  تدريب  في  ضروري  جزء  تعتبر  العضلية 
استخدام االثقال يؤدي الى تنمية القوة ومن ثم ينعكس على  

( " انه  2003(، ويرى )أبو العال،  156:2تنمية السرعة ")
التمارين إثناء تدريب السرعة يجب على   الراكض أن يؤدي 

قصوى") التدريبات 330:1بجهد  في  الباحثة  أكدت  إذ   ,)
على دفع القوة للعضالت العاملة وخاصـة عضالت الرجليـن  
لذلك استخدمت تدريبات مختلفة بشكل )مقاومة( وبارتفاعات  
ومسافات مختلفة واستخدام األدوات المساعدة وشدد وأحجام  

ال المراحل  مع  تتناسب  منها تدريب  تطويرها  المراد  خاصة 
يمكن الوصول الى " تطور قوة الدفع واالنطالق مما يؤدي  
إلى تحسين طول خطوة وبالتالي التقليل من عدد الخطوات  

 (  . 65:4مع التحسن النسبي للتردد" ) 
استخدمت الباحثة هذه التدريبات لزيادة نسبة التحمل الخاص      

وتط بمستواهم  لالرتقاء  الراكضين  تحمل  لدى  مرحلة  ور 
قفزات   او  وثبات  بشكل  التدريبات  استخدام  ان   " السرعة 
تخلق  ترابية( سوف  او  )رملية  ارض  على  متكررة  ارتدادت 

الزوايا   اتخاذ  خالل  من  الفني  االداء  وفق  على  تطورا 
الخاصة والمسار الحركي الصحيح والذي ينسجم مع السرعة  

المبذ القوة  مقدار  في  عاٍل  وبتوافق  هذه  المناسبة  على  ولة 
األرض, ولهذا فان تدريبات المقاومات المختلفة والذي ارتبط  

لركض   الفني  على   800باألداء  تأثير  له  كان  متر 
المحافظة على اكبر قدر ممكن من تحمل السرعة الخاصة  
والذي انعكس على تطور تحمل السرعة في المراحل االخيرة  

ا لذا  السرعة،  تحمل  وزمن  مسافة  تحسن  على  تبعت بناء 
الجرعة   بناء  حيث  من  الصحيحة  العلمية  األسس  الباحثة 
والتدرج  والحجم  الشدة  حيث  من  ودرجة صعوبتها  التدريبية 
في زيادة االحمال التدريبية المنتظمة تقابلها زيادة أخرى في  
القدرة الوظيفية لألجهزة الداخلية وألعضاء الجسم  مما ادى 

للراكض النتيجة  وتحسن  التطور  ضمان  خالل  إلى  من  ين، 
من  ينتج  المنتظم  التدريب  "أن  الخاصة،  التدريبات  تنفيذ 
المالئمة  البدنية  التمرينات  أداء  نتيجة  الفرد  أمكانية  زيادة 
وبذلك   وأشهر  أسابيع  عدة  تستغرق  قد  لفترة  والمستمرة 
التمرينات   لتلك  األمثل  االداء  على  الجسم  أجهزة  تستطيع 

امك122:5") مع  قسيمة  كانت  والتي  في  (،  الراكضين  انية 
التحليل   مؤشرات  استخدام  ساعد  وقد  العمرية,  الفئات  هذه 
الحركي كدليل لمراقبة تغير الزمن إلعداد التدريبات الالزمة  
ذكرته  لما  وفقًا  األساسية  البدنية  القدرات  بتطوير  والخاصة 
لعينة   جيدة  نتائج  على  الحصول  في  ساعد  أعاله  الباحثة 

 تجريبية.البحث ولصالح المجموعة ال
 
 الخاتمة: -4

الباحثة  استنتجت  الدراسة  لها  التي توصلت  النتائج  وعلى ضوء 
 التالي:  

لدى  -1 واضحًا  تطورًا  المستخدمة  الخاصة  التدريبات  أحدثت 
ومرحلة  بالسرعة  المميزة  القوة  تحمل  في  التجريبية  المجموعة 

 متر. 800تحمل السرعة واالنجاز لركض 
تحديد  -2 االيجابي تم  التعجيل  لمراحل  الحقيقية  المسافات 

والمنتظم من خالل ما حدث من تطور في خطوات الركض  
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تحمل   ومرحلة  المستخدمة  التمرينات  جراء  سرعة  ومعدل 
 السرعة للمجموعة التجريبية.

حدث تطور ذا تأثير إيجابي على مسافة وزمن مرحلة تحمل  -3
لتلك المرحلة ولصالح  السرعة بين االختبارات القبلية والبعدية  

ركض   في  التجريبية  في    800المجموعة  واالسهام  متر 
 االستثمار األمثل لالقتصاد في الزمن خدمة لإلنجاز . 

لمسافة -4 البيوميكانيكي  التحليل  طريق  عن  النتائج  اظهرت 
( متر وما تضمنته مراحل الركض من متغيرات  800ركض )

السرعة واالنجاز قد  تحمل القوة المميزة بالسرعة ومرحلة تحمل  
بذلك  التجريبية  للمجموعة  البعدية  االختبارات  في  تطورت 

 احدثت تحسنا في االنجاز.
 فيما توصي الباحثة باالتي:  
التدريب -1 الحديثة ووسائل  التدريب  استعمال طرائق  في  التنوع 

الحركي  النمط  رتابة  كسر  على  يعمل  والمالئمة  المتنوعة 
وتطوير  المستخدمة  فعالية   للتدريبات  في  الرياضي  االنجاز 

 متر والسيما لتلك االعمار.  800
المتوافرة -2 والمختبرات  الحديثة  التقنية  األجهزة  استثمار  أهمية 

واالستفادة منها إلعطاء الصورة الواضحة والمعلومات الدقيقة 
أو  قياسها  يمكن  ال  التي  والمكانية  الزمنية  المسارات  عن 

 تقديرها بصريًا.
ل على تطوير تحمل القوة المميزة بالسرعة ومرحلة أهمية العم-3

تحمل السرعة بما يتناسب والمتطلبات الميكانيكية فضاًل عن  
والمحافظة   السرعة  معدالت  في  الهبوط  عدم  على  المحافظة 

 على ثباتها لحين الدخول في المرحلة االخيرة .
)عمريًا(  -4 مختلفة  عينة  على  المستخدمة  التدريبات  تطبيق 

البحث  للوقوف   عينة  باختالف  التطبيق  نتائج  اختالف  على 
 ولمعرفة امكانية تعميم النتائج التي يحصل عليها.

 المصادر: 
الفتاح؛   [1] عبد  احمد  العال  والرياضةأبو  التدريب  طفسيولوجيا  الفكر  1،  دار  )القاهرة،   :

 (. 2003العربي، 
 .1991العدد الثاني، القاهرة، ،  )مجلة( العاب القوىاألتحاد الدولي اللعاب القوى للهواة؛  [2]
، محاضرات  خصائص القوة الميكانيكية في التطبيقات العمليةصريح عبد الكريم الفضلي؛   [3]

بغداد، الرياضية/جامعة  التربية  كلية  الدكتوراه،  طلبة  على  ، 2007القيت 
www.Iraqacad.org   

: )بغداد،  1، طالتطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضيمحمد رضا ابراهيم؛   [4]
 (.2008مكتب الفضلي، 

[5] Radoslav Bubanj And others,Comparative biomechanical analysis 
of hurdle clearance techniques on 100m running with hurdles 
of elite and non-elite athletes ,Serbian journal of sports 

sciences, 2008. 
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دراسة مقارنة في االتجاه نحو المنافس بين فرق اقسام كلية التربية االساسية والفرق الشعبية في لعبة 
 كرة القدم الصاالت 

 1عبدهللا م. معتصم طالل 
  1قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/ كلية التربية االساسية/ جامعة الموصل 

mutasimt98@gmail.com) 1(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : البحث يهدف  المستخلص:
  األساسية   التربية   كليه   اقسام   فرق   لالعبي   بين  المنافس   نحو   االتجاه   في   الفروق   على   التعرف -

 للصاالت  القدم بكره الشعبية  الفرق  والعبي
 : الباحث افترض 

  الفرق   والعبي   االساسية   التربية  كلية   اقسام   فرق   العبي  بين  احصائية   داللة   ذات   فروق   وجود -
  الفرق   العبي  ولصالح  المنافس   نحو   االتجاه   درجة  بقيمة   للصاالت   القدم  بكره  الشعبية
 الشعبية

 : البحث  مجاالت 
 الشعبية  الفرق  والعبي  االساسية التربية كلية  اقسام  فرق  العبي : البشري المجال
 الشعبية  للفرق  االهلي فلسطين  وملعب  األساسية التربية كليه  العاب  قاعه  : المكاني المجال
  5/1/2020 ولغايه 1/12/2019 من المدة  : الزماني المجال
 . البحث لطبيعة لمالئمته المسحي باألسلوب  الوصفي المنهج الباحث استخدم
  القدم   بكرة  الشعبية  والفرق  االساسية   التربية  كلية  اقسام   فرق  العبي  على  البحث   مجتمع  اشتمل

 .  الشعبية الفرق من  فرق(  8)  و  الكلية اقسام  من  فرق(  10)  عددهم والبالغ للصاالت 
  يراه   ما   حسب   العينة   افراد  الباحث   يختار   ان   تعني  والتي   عمدية   بطريقة   البحث   عينة   اختيار  تم

  و   الكلية  اقسام  من  العبا  (  25)  على  البحث   عينة  اشتملت  فقد   لذلك,  معين  هدف  لتحقيق  مناسبا
 .   الشعبية الفرق  من العبا  ( 24)
  االنحراف   الحسابي،  الوسط  ،(SPSS)  برنامج  باستخدام  االحصائية  الوسائل   الباحث  استخدم-

 . المئوية النسبة  البسيط، االرتباط  معامل المعياري،
 : يأتي  ما الباحث استنتج

  من   اقل  المنافس  نحو  باتجاه  االساسية  التربية  كلية  اقسام  فرق  العبين  من  البحث  عينة  تتمتع-1
 . الشعبية الفرق  العبي

 . بالالعبين المحيطة البيئة على كبير بشكل يعتمد المنافس  نحو االتجاه ان-2
 : يأتي بما الباحث اوصى 

 . المدربين قبل   من سلوكيات هكذا عن باالبتعاد البطولة  اثناء الالعبين حث -1
 .  االخرى الجماعية  االلعاب  العبين على  مشابهه بحوث  عمل-2
 .للمباريات القدم كرة  حكام  ادارة على العدوان  تأثير لقياس مشابهه بحوث  عمل-3

  كرة   لعبة-الشعبية   الفرق-االساسية   التربية  كلية  اقسام-المنافس  نحو  االتجاه   االفتتاحية:الكلمات  
 . الصاالت القدم
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 المقدمة: -1

فعليًا  فيه  تترجم  الذي  الرئيسي  المحك  الرياضية  المنافسة  تعد 
استعداداته قدرات الالعب البدنية والفنية المهارية والنفسية, ومدى  

بهدف تحقيق الفوز في لقاء تحكمه قواعد وقوانين اللعبة وغالبًا ما 
التوتر  من  مرتفع  مستوى  بظهور  الرياضية  المنافسات  تتميز 

 العصبي واالنفعالي عند الالعبين .
بظروف  المباراة  اثناء  لالعبين  النفسية  الحالة  ديناميكية  وترتبط 

تتنج   والموضوعية  الذاتية  متباينة االداء  سلوكية  استجابات  عنها 
انفعالية  واستجابات  افعال  ردود  عنها  تترتب  اللعب  مواقف  في 
تتراوح ما بين البسيطة والعالية تشكل صعوبات امام تقدم مستوى 
النفسي, وكما   االداء, وبالتالي تؤدي بهم الى ما يعرف باالنهيار 

االنهيار   يؤدي  ان  الممكن  المباراة من  اثناء  النفسي هو معروف 
الى انخفاض درجة تحكم الالعبين في انفسهم, وتحت وطأة هذه  
قبل   من  القانون  وينتهك  االخطاء  من  الكثير  ترتكب  الحالة 
المتعمدة,  الخشونة  مثل  مشروعة  غير  اساليب  بتباع  الالعبين 
حدوث  الى  بالضرورة  تؤدي  التي  العدوانية  السلوكيات  وتظهر 

النفسي لسيكولوجية المنافسات اصابات ويعكس هذا التحليل للبناء 
الى  تؤدي  التي  االسباب  حول  العلماء  بعض  رأى  الرياضية 
العدوان )االتجاه نحو المنافس( باعتبارهما صفتين غير اصليتين 
فيها  يتواجد  التي  للمواقف  افعال  ردود  هما  وانما  االنسان  في 
الالعبون في اثناء المباراة اال ان هناك وجهة نظر اخرى لبعض  

لماء إذ يرون ان العدوان والعنف صفتين اصليتين في االنسان الع
وانه ال مفر من مواجهتهما وذلك بتعليمها وتهذيبهما بحث يمكن  
اثناء  الالعبين  طاقات  توجيه  في  واستخدامها  عليهما  السيطرة 

 المباراة. 
في  المنافس  نحو  االتجاه  مفهوم  تحديد  حاول  من  هناك  ايضًا 

ا الذي شرح مفهومه اعلى اساس الهدف المجال الرياضي من سيلف
منه فقسمه الى نوعين هما العدوان كغاية والعدوان كوسيلة إذ يعد 
الحاق  هو  منه  الهدف  يكون  عندما  ذاته  حد  في  كغاية  الثاني 
الشعور  مع  االخرين  نحو  البدني  او  النفسي  االذى  او  الضرر 

ع فيتضح  كوسيلة  العدوان  اما  لذلك,  نتيجة  والرضا  ندما بالتمتع 

التمتع  الى الحاق االذى بشخص اخر ولكن ليس بغرض  يهدف 
والرضا نتيجة لذلك ولكن بغرض الحصول على تدعيم او تعزيز 

)عالوي,   المدرب  او  الجمهور  كتشجيع  الخارج  ، 2004من 
379 .) 

من  نوعين  يوجد  انه  السابق  المفهوم  خالل  من  الباحث  يرى 
المنافس الرياضين االول تتجسد في شخصيته سمة االت جاه نحو 

او  خارجية  لمبررات  يستعمل  فانه  الثاني  اما  اصاًل  عدواني  فهو 
على  تقوم  الرياضية  المنافسات  وان  خاصة  محددة,  لمواقف 
محاولة كل رياضي افشال المنافس لتحقيق الفوز في الوقت الذي 
يسعى فيه المنافس لتحقيق الفوز ايضًا, فالمنافسة الرياضية تحمل 

ة النجاح والفوز تحمل ايضًا خبرة الهزيمة والفشل في طياتها خبر 
تحقيق  في  يخفق  الذي  للمنافس  احباط  خبرة  االخير  هذا  ويمثل 
إلظهار  تهيؤ  اكثر  الرياضي  يجعل  الذي  الشيء  االنتصار, 

 السلوك العدواني نحو المنافس. 
 مشكلة البحث:

كرة  العبي  لدى  المنافس  نحو  االتجاه  سلوك  على  الوقوف  ان 
السلوك  في معالجة هذا  يمثل خطوة هامة  الصاالت  داخل  القدم 
ومن خالل متابعة الباحث واطالعه لبعض البطوالت التي تجري 
في الجامعة والفرق الشعبية فقد الحظ انه يوجد هذا االتجاه اثناء 
االتجاه  في  الفرق  للتعرف على  البحث  فكرة  ومنها جاءت  اللعب 

جامعة والفرق الشعبية بكرة القدم, نحو المنافس لدى العبي فرق ال 
البحث من اجراء دراسة مقارنة في  فقد تولدت مشكلة  ومما تقدم 
االتجاه نحو المنافس بين فرق اقسام كلية التربية االساسية والفرق 
الشعبية حيث جرت بطولة الكلية وبطولة الفرق الشعبية في هذه 

نحو المنافس   الفترة ومن هنا برزت مشكلة البحث, هل ان االتجاه
من  اقل  ام  اعلى  االساسية  التربية  كلية  اقسام  فرق  العبي  لدى 

 درجة الفرق الشعبية لكرة القدم للصاالت.؟
 هدف البحث:  

كلية - اقسام  فرق  لالعبي  المنافس  نحو  االتجاه  على  التعرف 
 التربية االساسية والعبي الفرق الشعبية للصاالت.

 فرضية البحث: 
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ات داللة احصائية بين العبي فرق اقسام وجود فروق معنوية ذ-
للصاالت   الشعبية  الفرق  والعبي  االساسية  التربية  كلية 

 بدرجة قيم االتجاه نحو المنافس. 
 مجاالت البحث: 

العبي فرق اقسام كلية التربية االساسية والعبي  المجال البشري:-
 الفرق الشعبية بكرة القدم للصاالت.

المكاني:- االلعاب  المجال  وملعب   قاعة  االساسية  التربية  كلية 
 فلسطين االهلي للفرق الشعبية.

   5/1/2020ولغاية  1/12/2019المدة من   المجال الزماني:-
 تحديد المصطلحات:

تعريف البرت باندورا هو سلوك   االتجاه نحو المنافس )العدوان(:-
يهدف الى احداث نتائج تخريبية او مكروهة او الى السيطرة من 

القوة الجسدية او اللفظية على االخرين وهذا السلوك يعرف خالل  
 (. 46، 1988اجتماعيًا على انه عدواني )عيسوي 

في الحقيقة التسمية السليمة هي كرة كرة القدة داخل الصاالت:  -
( كلمة  من  ترجمت  حيث  الصاالت  داخل  وهو Futsalالقدم   )

االسبان اللغة  من  اشتق  الذي  دوليًا  المستخدم  ية المصطلح 
( هناك  إذ  والفرنسية  والروسية  او FUTBOLوالبرتغالية   )

(FUTEBOL كرة تعني  والتي  والفرنسية  والبرتغالية  باإلسبانية   )
( تعني داخلي او داخل الصالة لذا  SALONاو )  SALAالقدم ))

,  HISTORY  ,2017اشتقت من هذه الكلمات وترجمت للعربية))
5-7 .) 

 هةالدراسات النظرية الدراسات المشاب
 االتجاه نحو المنافس )العدوان( 

 مفهوم العدوان: 
( كلمه  العربية  اللغة  في  العدوان  كلمه  في Aggressionتقابل   )

مفهوم  من  اكثر  تحمل  األخيرة  الكلمة  ان  اال  اإلنجليزية  اللغة 
للعدوان في اللغة العربية إذ تشتمل على سلوك االقدام و المبادرة 

العدوان.   عن  الظلم فضال  يعني  العربية  اللغة  في  والعدوان 
الصارخ و )التعدي( مجاوزه الشيء الى غيره. )والعادي: الظالم(، 
و قول العرب فالن عدو فالن معناه يعدو على فالن بالمكروه و 
العدو   به  يراد  ال  بسيفه،  فضربه  عليه  عدا  وقولهم  يظلمه، 

(:  2ة/ آية  )الركض( على الرجلين، إذ قال تعالى في سوره )المائد
المعصية  على  تعاونوا  ال  أي  والعدوان"  االثم  على  تعاونوا  "وال 
فعاليات  الى  )العدوانية(  الالجتماعي  السلوك  يشير  و  الظلم 
لحقوق  مراعية  غير  و  عدوانيه  بعالقات  ترتقي  سلبيه  اجتماعيه 
يشمل   السلوك  من  النوع  وهذا  الناس.  بين  االخرين  ومشاعر 

والخدا  والسرقة  واالهانات األنانية  للشخص  المتعمد  واالنتقاد  ع 
السلوك  تم دراسته بصوره شامله هو  الكالمية والعنف، واكثر ما 

 (. 159، 2008العدوان الجسدي والكالمي. )الحوري، 
مشاعر  و  )افعال  يعني  فالعدوان  النفس  علم  مفردات  وضمن 
)األثارة   تسببه  او  )التثبيط(  االحباط  يستثير  حافز  وهو  عدائيه 

ية(. وهو هجوم أو فعل معاد موجه نحو شخص اي شيء الغريز 
اخرى  ومصطلحات  العدوان  مصطلح  بين  هنا  التفريق  من  والبد 
فالغضب يعني حاالت  العداء(  العنف،  ترتبط به مثل )الغضب، 
افعال   وإحساسات و ردود  خاصه  بجوانب معرفه  تتصف  داخليه 

صعب فسيولوجية وسلوك تعبيري معين وهي تنزع للظهور فجأة وي
 التحكم بها.

يصل   حتى  والشغب  العدوان  ظواهر  يتعدى  مصطلح  والعنف 
خرقا  تشكل  التي  التحطيم  والتدمير  والحرق  القتل  الى  احيانا 
الى  يؤدي  قد  الغضب  أن  نرى  وبذلك  المدنية.  للقوانين  صريحا 
الكائن  اليها  يصل  درجات  اعلى  هو  العنف  بينما  العدوان  سلوك 

ا عن  أما  العدوان.  في  الي الحي  النزوع  فيعني  والعدائية  لعداء 
 تمنى ايقاع االذى في االخرين. 

 تعريفات االتجاه نحو المنافس )العدوان(: 
ألنه  نظرا  للعدوان  محدد  تعريف  على  االتفاق  الصعب  من  يبدو 
يدل  المجاالت  من  مجال  كل  وفي  متعددة  مجاالت  في  يستخدم 

ترج وقد  االخرى،  المجاالت  معاني  عن  يختلف  معنى  ع على 
خطا  أن  نستطيع  ال  اننا  الى  العدوان  تعريف  مشكالت  بعض 
فاصال بين العدوان الذي يمكن انت تحتمله وتتجاوز عنه، و بين 
او   المدمر  العدوان  او  حياتنا  واستمرار  لبقائنا  الضروري  العدوان 

 (. 161،  2008المخرب. )الحوري، 
 ومن اهم التعريفات التي تناولت العدوان: 
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( عدة تعريفات  Banduraعرفه باندورا )  دورا:تعريف البرت بان-
اذى  عنه  ينتج  "سلوك  انه  منها  تداوال  و  قبوال  األكثر  تعد 

 لألشخاص او تدمير للممتلكات". 
ان السلوك العدواني استجابة فيها   :(Murphyتعريف مورفي )-

التي تقف في سبيل تحقيق رغبات  العقبات  للتغلب على  اصرار 
 (.25، 2004األطفال. )ابو عيد، 

بانه "هجوم او فعل مضاد (  Chaplin  1973تعريف جابلن )-
التفوق  في  الرغبة  إظهار  و  ما  أو شيء  ما  نحو شخص  موجه 
او   بهم  االستخفاف  او  ايذائهم  او  االخرين  االشخاص  على 

بهم" ) العقوبة  انزال  لغرض  , Champlin  ,1973السخرية منهم 
15 .) 
يهدف الي ايذاء االخرين  بانه " فعل    (Baronتعريف بارون )-

)الخطيب،  االذى  إليقاع  النية  توافر  بشرط  ممتلكاتهم  اتالف  او 
1993 ،233 .) 
( فترى انه كل فعل فيه تهديد غير مستفز Hurlock,  1984أما )

عن   يعبرون  ما  غالبا  االطفال  ان  وترى  آخر،  شخص  قبل  من 
سنا.  يصغرونهم  آخرين  ألطفال  لفظيا  او  جسميا  عدوانيتهم 

(Hurlock ,1984  ,234 .) 
العدواني:- االذى    والسلوك  الحاق  الى  يؤدي  الذي  السلوك  هو 

والدمار باألخرين، بالفعل او بالكالم، والجانب السلبي منه يعني، 
 (. 1991،10الحاق االذى بالذات )عبد الغني،

 كرة القدم داخل الصاالت: 
 تاريخ نشوء لعبه كرة القدم داخل الصاالت:

لع  فكره  في انطلقت  االورغواي  من  الصاالت  داخل  القدم  كره  به 
عام   )مونتفيديو(  كارلوس(   1930مدينه  )خوان  صمم  عندما 

شكال مكونا من خمسة العبين لكل فريق من كره القدم لمنافسات 
السلة،  كره  مالعب  بحجم  مالعب  على  تلعب  ان  على  الشباب 

رأي   داخليه او خارجيه من دون استخدام الجدران الجانبية، وهناك
اللعبة   انتشرت  إذ  البرازيل  الى  اللعبة  نشوء  تاريخ  ينسب  اخر 
بسرعة كبيرة في جميع مناطق امريكا الالتينية ولعبت بسهولة من 
قبل الجميع و على مدار السنه و في فصل الشتاء، تم تنظيم أول  

عام   القدم  كرة  في  البرازيل  في  نفسه    1955بطولة  الوقت  وفي 

ل بطولة  االورغواي  الصاالت،  نظمت  داخل  القدم  كره  في  ها 
اللعبة شعبيه كبيره جدا في دول امريكا الجنوبية خاصة  اكتسبت 
في البرازيل التي تعد مركز االستقطاب الرئيسي لهذه اللعبة ولعبه 
اذ ال   الشعبية  الشوارع والمناطق  في  البرازيل  في  تلعب  الخماسي 

المتعة واألثارة، في   الى أعمده ألنها توفر  تم   1965عام  تحتاج 
 ٍ( الجنوبية  أمريكا  اتحاد  ( South American Futsalتشكيل 

والذي كان يتألف من أوروغواي، و بارغواي، بيرو، و االرجنتين، 
 والبرازيل.

كره القدم الخماسي بدأت تنتشر في بلدان العالم بسرعه كبيره جدا 
قدم في المدن والقرى، و في قاره اسيا اقام االتحاد االسيوي لكره ال

بطوالت رسميه أسيوية حيث شارك المنتخب العراقي في البطولة  
والتي   2002في ايران و البطولة الرابعة عام    2001الثالثة عام  

كم  النهائي  للربع  حينها  وصل  )اندونيسيا(  جاكرتا  في  اقيمت 
عام   في  اسيا  غرب  بطولة  على  على   2009حصل  وحصل 

ي اقيمت في تايالند في المركز الثاني في بطولة اسيا للشباب الت
 . 2018مما أهله الى أولمبياد االرجنتين  2017عام 

 
 اساسيات كره القدم داخل الصاالت:

األولوية في هذه اللعبة هي تحضير الالعبين ليصلوا الى الحالة   
التي تسمح لهم بالتعلم. وكلما زادت متعه الالعبين في مشاركاتهم 

المشاركة والتدريب بمفردهم وان البدء كلما زادت بينهم الرغبة في  
القدم  للتعليم، وكرة  لديهم غريزة طبيعية  الذين  األشبال  بالالعبين 
داخل الصاالت هي التي تزرع فيهم الثقة والتقدير لكرة القدم داخل 

 الصاالت هي اساس لمثل هذه االهداف ألنها: 
في  الوحيدة  اللعبة  وهي  )الكرة(  يمسوا  ان  لالعبين  *تسمح 

 لملعب. ا
 *تعطي العديد من الفرص لتسجيل االهداف.  

من  مكافئ  و  ومسل  منتج  كجزء  الكرة  استرجاع  على  *تشجع 
 اللعبة. 

 *تزيد المشاركة الفعلية و تقلل الملل و الخمول. 
 *تعطي بيئة لعب جيده التنظيم بحقول مبكرة. 
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المحلية  المدارس  في  عنها  معبر  الالعب  تطور  فلسفة  *تعطي 
 والدولية. 

*تلغى القواعد المعقدة )التسلل( الذي قد يعيق الشباب من اللعب  
من  المزيد  جذب  السهل  من  تجعل  اذ  المدرب  دور  وتعكس 

 المدربين المتطوعين و تسمح للعبه ان تكون هي المعلم. 
 وهناك اسباب خفيه وراء ظهور لعبه كره القدم داخل الصاالت... 

القدم عند بعض البلدان غلو التذاكر للمباريات العادية في كره  -1
 ساهم في والده كره القدم داخل الصاالت.

االحترافية -2 عالم  على  لتغطى  والفنيات  للمهارات  المجال  فتح 
 والمجهود البدني. 

فالكثير -3 المزاولة..  وانما  للمتابعة  فقط  ليست  شعبيه  لعبه  هي 
 يمارسها في الشوارع و داخل الصاالت.

االلعاب حيث الملعب صغير   من السهل تنظيم هكذا نوع من-4
 نسبيا.. ويسهل المتابعة على الجمهور الرياضي.

في العديد من البلدان تم اكتشاف مواهب كبيره بسبب كرة القدم -5
وروبينهو   رونالدينيو  مثل  طويله  القائمة  الصاالت  داخل 

 وغيرهما الكثير من الالعبين.
ومشاريع-6 القدم..  لكرة  الدولي  االتحاد  رقعه  التطويرية اتساع  ه 

 ,(. History  ,2017 15-17لكرة القدم )
 
 

 (. 2003الدراسات المشابهة: )دراسة: ابو عيد، 
)اشكال السلوك العدواني لدى طلبه الصف السادس االساسي في  

 محافظه نابلس(
هدفت الدراسة الى التعرف على اشكال السلوك العدواني للتالميذ 

نابلس في فلسطين، وقد بلغ  ( سنه في محافظه  12-11بأعمار )
( طالبا وطالبه، وقد بلغ عدد عينه الدراسة 8372مجتمع البحث )

( طالبات في 307( طالبا و)296( طالبا وطالبه، منهم )717)
( طالبه في المدارس التابعة  54( طالبا و)60مدارس الحكومة، و) 

لقياس  شمس  عين  مقياس  الباحث  استخدم  وقد  الغوث.  لوكالة 
ال قاسم،  السلوك  و  )حافظ  أعده  الذي  واستخدم 1993عدواني   )

الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح، واسفرت النتائج الى ان 
 العدوان المادي اكثر انتشارا من العدوان السلبي + اللفظي. 

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -2
البحث:    2-1 الوصفي  منهج  المنهج  الباحث  استخدم 

 المسحي وذلك لمالئمة وطبيعة البحث. باألسلوب 
 مجتمع البحث وعينته:  2-2
أشتمل مجتمع البحث على العبي  مجتمع البحث:    2-2-1

فريق كليه التربية األساسية و الفرق الشعبية بكره القدم للصاالت 
( فرق من الفرق  8( فرق من اقسام الكلية و)10والبالغ عددهم )

 الشعبية.
اختيار عينه البحث بطريقه عمدية  تم  عينه البحث:   3-2-2

العينة حسب ما يراه مناسبا   افراد  الباحث  والتي تعني ان يختار 
( 25لتحقيق هدف معين. لذلك فقد اشتملت عينه البحث على )

 ( العب من الفرق الشعبية. 24طالبا )العب في فريق الكلية(، ) 
البحث:  2-3 نحو   أداة  االتجاه  مقياس  الباحث  استخدم 

كأداة لجميع البيانات المعدة من قبل محمد حسن عالوي  المنافس 
شكل   على  الخبراء  من  مجموعه  على  بعرضه  الباحث  قام  فقد 

 (.1استبيان )
 االسس العلمية للمقياس: 2-4
للمقياس:    2-4-1 الظاهري  من الصدق  الصدق  يعد 

الشروط و الصفات العلمية االختبار الجيد، اذ ان الصدق يعني  
 س ما وضع ألجل قياسه و ال يقيس شيئا اخر."ان االختبار يقي

الصدق   ايجاد  خالل  من  المقياس  صدق  من  التحقق  تم  وقد 
له وذلك من خالل عرضه على مجموعه من الخبراء  الظاهري 

 والمختصين. 
وبعد جمع استمارات المقياس تم استخراج الصدق الظاهري من  

المقيا فقرات  حول  الخبراء  التفاق  المئوية  النسبة  اذا خالل  س 
( اي انه  1983( إذ يشير )بلوم واخرون،  %75اعتمدت النسبة )

الخبراء من صالحيه   اتفاق  الباحث ان يحصل على نسبه  على 
( )بلوم  %75الفقرات وامكانيه اجراء التعديالت نسبه ال تقل عن )

 (. 126، 1983واخرون، 
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 ( يبين أسماء األساتذة والخبراء وذوي االختصاص 1جدول ) 
 االختصاص الدقيق  الكلية االسم  ت
 علم النفس الرياضي التربية االساسية أ.د عكلة سليمان الحوري  1
 علم النفس الرياضي التربية االساسية أ.م.د ثامر محمود ذنون  2
 علم النفس الرياضي التربية االساسية م.د منهل خطاب 3
 الرياضي علم التدريب  التربية االساسية م. احمد رمضان 4
 علم التدريب الرياضي  التربية االساسية م. دلدار أمين نافخوش 5

 ثبات االختبار:   2-4-2
االختبار: اعاده  تطبيق    طريقه  اساس  على  الطريقة  هذه  وتقوم 

نفس االختبار او مقياس على مجموعه واحده من االفراد مرتين 
درجات التطبيق  متتاليتين في يومين مختلفين ويدل االرتباط بين  

)ثبات(   استقرار  معامل  على  الثاني  التطبيق  ودرجات  االول 
من  المتكونة  االستمارة  بتطبيق  الباحث  قام  وعليه  االختبار. 

( العب من العبي الفرق  30( فقره علي عينة مؤلفه من )24)
الشعبية، وبعد مضي اسبوعين تم اعاده تطبيقها مره اخرى على  

ث بتفريغ المعلومات و باستخدام معامل نفس العينة، ثم قام الباح
معامل   قيمه  ظهرت  التطبيقين  نتائج  بين  )بيرسون(  االرتباط 

( حسن 0.82الثبات  االستبيان  استمارة  ثبات  الى  يشير  مما   )
 طريقه اعاده االختبار.

للمقياس:   2-5 النهائي  المقياس   التطبيق  تطبيق  تم 
)ملحق النهائية  )2بصورته  من  يتكون  ع24(  فقره  عينة (  لى 
( العب للفرق 25( العب مقسمين )49التطبيق والبالغ عددهم )

 ( للفرق الشعبية.24اقسام كليه التربية األساسية و )
2-6  ( اإلحصائية:  الحسابيالوسائل  االنحراف  ،الوسط 

االحصائي   ،المعياري  برنامج  المئوية،  معامل SPSSالنسبة   ،
والعبيدي بيرسون()التكريتي  البسيط  ،  1999،101،  االرتباط 

54  ،209 .) 
 عرض وتحليل النتائج و مناقشتها: -3

 ( يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعينة 2الجدول ) 

 المتغير
فرق اقسام التربية 

 T الفرق الشعبية االساسية 
 المحتسبة

نسبة 
 الخطأ

السلوك  
 العدواني

الوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

الوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 0.007 2.843 المعياري 

58.708 10.988 68.72 13.476 
 ( 0.05*معنوي عند نسبة خطأ > أو = ) 

( ان هنالك فرق معنوي بين عينة كلية 2يبين من الجدول رقم )
التربية األساسية و عينة الفرق الشعبية اذا بلغ المتوسط الحسابي 

   10.988بانحراف معياري ))(  58.708لعينة التربية األساسية )
( الشعبية  للفرق  الحسابي  الوسط  كان  بانحراف  68.72بينما   )

(( لصالح    13.476معياري  معنوي  فرق  وجود  على  يدل  فهذا 
قيمة   من  عليها  االستدالل  يتم  الشعبية  المحتسبة    Tالفرق 

 (. 0.05( و عند نسبه خطا )2.843)
الكلية يتمتعون باتجاه نحو ويعزو الباحث هذه النتيجة ان طالب  

المنافس اقل من الفرق الشعبية و ذلك لكونهم مرتبطين بمؤسسه 
تعليميه تربوية تخضع الى القوانين واألنظمة حتى داخل الملعب 
بوجود التدريسيين وزمالئهم من الطالب و الطالبات مما كان له 
االثر الواضح بعدم التصرف بسلوك عدواني وخشونة في الملعب  

نما الفرق الشعبية ال تتحدد بتلك الضوابط نوعا ما مما يظهر بي
 لدى الالعبين بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها اثناء اللعب.

البيئة واثر   لما اكتسبه من  الفرد وقيمته هي نتيجة  ان اتجاهات 
واستعداد  تأهب  حاله  االتجاه  يتضمن  و  عليه  الثقافية  العوامل 

و سريعة بدون تفكير او تردد ازاء تجعله يستجيب بطريقه معينه  
 (. 92-91، 1989موضوع معين )الخطيب، 

 الخاتمة: 
 وعلى ضوء النتائج توصل الباحث الى االستنتاجات التالية:

التربية  -1 كليه  اقسام  فرق  العبي  من  البحث  عينه  تمتلك 
 األساسية اتجاه نحو المنافس اقل من العبي الفرق الشعبية.

نحو  -2 االتجاه  البيئة ان  على  كبير  بشكل  يعتمد  المنافس 
 المحيطة بالالعبين.

 فيما يوصي الباحث بالتالي:
حث الالعبين اثناء البطولة باالبتعاد عن هكذا سلوكيات من  -1

 قبل المدربين. 
 عمل بحوث مشابهه على العبي االلعاب الجماعية االخرى.-2
حكام -3 اداره  على  العدوان  تأثير  لقياس  مشابهه  بحوث    عمل 

 كره القدم للمباريات. 
 المصادر:

 (.2،سوره المائدة/ ايه  113القران الكريم، )سوره النساء، ايه/  [1]
االساسي في   [2] السادس  الصف  طلبه  لدى  العدواني  السلوك  اشكال  عيد، مجاهد حسن:  ابو 

فلسطين،    نابلس،  في  الوطنية  النجاح  جامعه  دكتوراه،  أطروحة  نابلس،  محافظه 
 .25، ص، 2004
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العبيدي،   [3] التطبيقات االحصائيه و استخدام  1999التكريتي، وديع ياسين ومحمد، حسن   ،
الرياضيه، ط   الكتب والوثائق للطباعة  2الحاسوب في مجال بحوث التربيه  ، دار 

 والنشر.
للطباعة   [4] االثير  ابن  دار  الرياضي،  التدريب  نفس  علم  مبادئ  سليمان:  عكلة  الحوري، 

 .159، ص، 2008والنشر، جامعه الموصل، 
والنشر،   [5] للطباعة  اشرف  دار  المعوقين،  االطفال  سلوك  تعديل  محمد:  جمال  الخطيب، 

 .233، ص،1993عمان، االردن، 
[6] ( واخرون  بنيامين  المعنى  1983بلوم،  امين  محمد  )ترجمه(  الطالب،  تعليم  تقييم   )

 واخرون، القاهرة.
تخفيف السلوك العدواني   عبود، صالح الدين عبد الغني: مدى فاعليه برنامج ارشادي في [7]

التربية،  كليه  ماجستير،  رسالة  االساسي،  التعليم  من  الثانية  الحلقة  طالب  لدى 
 .10، ص، 1991جامعة اسيوط بمصر، 

عيساوي، عبد الرحمن محمد: علم النفس الفسيولوجي، دار المعرفة الجامعية االسكندرية،   [8]
 .46، ص، 1988

ا [9] للنشر    2004،  4لرياضي طمحمد ،حسن عالوي: مدخل في علم النفس  ،مركز الكتاب 
 .379القاهرة، ص، 

التدريب   [10] مجال  في  استخدامه  و  التربوي  والتقويم  القياس  الى  مدخل  الهادي:  عبد  نبيل، 
 . 128، ص، 2002،  وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2الوصفي ط

[11] Chamblin, J. P. (1973). Dictionary of Psychology. Dell Publisher, 
New York. 

[12] Hurlock, E. D. (1984). Child Development. McGrow- hill, Inc. 
[13] The History of Futsal. TheFA, retrieved 7-5-2017. Edited. 

 المالحق:
 مقياس االتجاه نحو المنافس  ( يوضح استمارة استبيان1ملحق )

 م/استمارة استبيان
 ............................. المحترم .  االستاذ الفاضل

 تحية طيبة:
نحو  االتجاه  في  مقارنة  )دراسة  الموسوم  البحث  إجراء  النية  في 
المنافس بين فرق اقسام كلية التربية االساسية والفرق الشعبية في  

لعبة كرة القدم الصاالت( ولكونكم من ذوي الخبرة  واالختصاص  
ارائكم القيمة لبيان مدى صالحية  كان من الضروري العودة الى  

المقاييس المرفقة وفيما ترونه مناسبا من حذف وإضافة وتعديل, 
محمد  قبل  من  معد  المقياس  ان  علما  العلمي.  للبحث  خدمة 

 حسن عالوي  . 
 مـــــــع  الشكر الجزيل

 االسم الثالثي:
 اللقب العلمي: 
 االختصاص:

 
 

 مقياس االتجاه نحو المنافس 
ال  تصلح الـعبـارات ت

 تصلح
تصلح بعد 

 التعديل

يحاول  1 عندما  والعنف  الخشونة  طابع  لعبي  على  يغلب 
    البعض استفزازي 

    اثناء المنافسة ال اشعر بأي رغبة في ايذاء المنافس 2
    لكي يفوز الالعب البد له ان يهاجم منافسه بعنف وخشونة 3

4 
اصبحت شخصا اخر اكثر عنفا اثناء المنافسة اشعر باني  
    مما اكون عليه عادة

احاول   5 فانني  معي  والعنف  الخشونة  منافس  استخدم  اذا 
    تجنبه 

    احاول استخدام اللعب العنيف الرهاب المنافس  6
    عندما اتوقع هزيمتي فانني العب بخشونة وعنف 7

8 
اي   على  لالعتداء  معقول  سبب  يوجد  ال  انه  العب اعتقد 

 منافس
   

    بعض الزمالء يصفونني العب عنيف جدا في لعبي 9
    في بعض المواقف اشعر بالرغبة في ايذاء المنافس 10

اذا شعرت بنية العب منافس في االعتداء علي فإنني أبادر  11
    باالعتداء عليه

    ال استخدم العنف البدني اثناء اشتراكي في المنافسة 12

يحاصرني  اجد   13 عندما  العنف  الستخدام  مضطرا  نفسي 
    المنافس

14 
بعدم  التيتتميز  لعبي  طرية  يقبل  ال  مدربي  ان  يضايقني 

 الخشونة
   

15 
المنافسة الرياضية كالحرب تحتاج الى الهجوم العنيف الذي 

    يتميز بالخشونة والعنف

    بعض الزمالء يصفونني بأنني العب مسالم في لعبي  16

17 
ايذاء  نحو  اندفاعي  في  التحكم  على  قادر  غير  انني  يبدو 

 منافس الذي يحاول استفزازي او مضايقتي
   

عندما يصيب منافس احد زمالئي فانني انتقم لزميلي  بان   18
    احاول اصابة هذا المنافس اثناء اللعب

العب  19 أحاول  فأنني  المنافسة  اثناء  باحباط  اصاب  عندما 
 بخشونة وعنف

   

    احب ان اكون عنيفا في لعبي لكي يخاشنني المنافس 20

21 
عندما يقوم البعض باستفزازي اثناء المنافسة فأنني ال اميل 

    الى استخدام العنف معه

من   22 انه   اعتقد  فأنني  معي  الخشونة  المنافس  استخدم  اذا 
    العدل استخدام الخشونة معه

اصابتي   23 المنافس  حاول  احاول  اذا  فأنني  اللعب  اثناء 
    أصابته

    ال احاول استخدام العنف آلرهاب المنافس 24
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 ( يوضح مقياس االتجاه نحو المنافس بصورته النهائية 2ملحق ) 

 أبدا  نادرا أحيانا  غالبا  دائما الـعبـارات ت

يغلب على لعبي طابع الخشونة والعنف عندما يحاول   1
      البعض استفزازي 

      اثناء المنافسة ال اشعر بأي رغبة في ايذاء المنافس 2

3 
بعنف   منافسه  يهاجم  ان  له  البد  الالعب  يفوز  لكي 

      وخشونة

4 
اثناء المنافسة اشعر باني اصبحت شخصا اخر اكثر  

 عنفا مما اكون عليه عادة 
     

فانني   5 معي  والعنف  الخشونة  منافس  استخدم  اذا 
      احاول تجنبه 

      احاول استخدام اللعب العنيف الرهاب المنافس 6
      عندما اتوقع هزيمتي فانني العب بخشونة وعنف  7

اي   8 على  لالعتداء  معقول  سبب  يوجد  ال  انه  اعتقد 
 العب منافس 

     

      بعض الزمالء يصفونني العب عنيف جدا في لعبي  9
      ايذاء المنافسفي بعض المواقف اشعر بالرغبة في  10

11 
اذا شعرت بنية العب منافس في االعتداء علي فإنني  

 أبادر باالعتداء عليه 
     

      ال استخدم العنف البدني اثناء اشتراكي في المنافسة 12

اجد نفسي مضطرا الستخدام العنف عندما يحاصرني   13
 المنافس

     

طرية   14 يقبل  ال  مدربي  ان  التيتتميز  يضايقني  لعبي 
      بعدم الخشونة

15 
الهجوم   الى  تحتاج  كالحرب  الرياضية  المنافسة 

      العنيف الذي يتميز بالخشونة والعنف 

      بعض الزمالء يصفونني بأنني العب مسالم في لعبي  16

17 
نحو   اندفاعي  في  التحكم  على  قادر  غير  انني  يبدو 

يحاول   الذي  منافس  او  ايذاء  استفزازي 
 مضايقتي 

     

18 
عندما يصيب منافس احد زمالئي فانني انتقم لزميلي   

      بان احاول اصابة هذا المنافس اثناء اللعب 

19 
أحاول   فأنني  المنافسة  اثناء  باحباط  اصاب  عندما 

 العب بخشونة وعنف 
     

      احب ان اكون عنيفا في لعبي لكي يخاشنني المنافس  20

عندما يقوم البعض باستفزازي اثناء المنافسة فأنني ال   21
 اميل الى استخدام العنف معه 

     

انه    22 اعتقد  فأنني  معي  الخشونة  المنافس  استخدم  اذا 
      من العدل استخدام الخشونة معه 

23 
فأنني احاول   اللعب  المنافس اصابتي اثناء  اذا حاول 

      أصابته 

      استخدام العنف آلرهاب المنافس ال احاول  24
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 الخصائص الغذائية للرياضيين أثناء وبعد فترة الحجر الصحي في مدينة جدة
،     4، مي مشعل العتيبي 3، مها شافي العتيبي 2، منار باسم منشي 1الشعتاني د. سناء عبد السالم 
،  8، هيفاء كريم الجدعاني 7، هند عبد المجسن القحطاني 6، نور صالح وزنه 5نهى عويض الحربي 

  9وجدان سليمان الشهري 
  1المملكة العربية السعودية/ وزارة التعليم/ جامعة جدة/ كلية علوم الرياضة 

Mayalotaibi45@gmail.com) 1(  
 

 
 

 

 الفروق   ومعرفة  للرياضيين  الغذائية  الخصائص  على  التعرف  إلى  البحث  يهدف  المستخلص:
  الدراسة   اعتمدت.  كورونا  جائحة  أثناء  الصحي  الحجر  فترة  وبعد   خالل  الحياة  وجودة  الغذاء  بين
  لطبيعة    لمالئمته  الباحثين  قبل  من  استخدامها  تم  والتي  المسحية  بالطريقة  الوصفي  المنهج  على

 تكونت   حيث  جدة،  مدينة  في  الرياضيين  األشخاص   الدراسة  مجتمع  يمثل.  حلها  المارد  المشكلة
  استخدام   إلى  الباحثات  اتجهت   ولقد.  عشوائية  بطريقة  اختيارهم  تم  رياضي(  89)  من  العينة

  من   وتكونت  الصحي  الحجر   فترة  وبعد  أثناء  لرياضيين  الغذائية  الخصائص  لقياس  استبانة
 الحجر   وبعد  اثناء  العام  التغذوي   بالجانب  متعلقة  بيانات  يقيس  األول  المحور  رئيسين  محورين
 الحجر   وبعد  اثناء  الخاص  التغذوي   بالجانب  متعلقة  بيانات  يقيس  الثاني  والمحور  الصحي
  الحياة   جودة  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق   هناك  أن  إلى   الدراسة  أظهرت.  الصحي

  داللة   ذات  فروق   توجد  وال.  الصحي  الحجر  بعد  الحياة  جودة  لصالح  الصحي  الحجر  وبعد  اثناء
 إقامة  بضرورة  الباحثات  وأوصت.  الصحي  الحجر  وبعد  اثناء  الغذاء  متوسطي  بين  إحصائية

 المرئية  اإلعالم  وسائل  دور   تفعيل  ووجوب,  للرياضيين  الغذائية  الخصائص  عن  تدريبية  دورات
 .الغذائية الخصائص عن  الرياضيين لدى التوعية لزيادة والمقروءة

 . الصحي الحجر–للرياضيين–الغذائية الخصائص الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة: -1
الرياضيين   حياة  في  األهمية  بالغ  جزء  الرياضية  التغذية  تعد 

الركائز   ال  وإحدى  وهي  النواحي  كل  من  تكوينهم  في  األساسية 
القاعدة   هي  وإنما  الرياضي  حياة  في  إضافيا  عنصرا  تعد 
األساسية لتدعيم الرياضي ومده بالطاقة الكفاية التي تلزمه ألداء  

 أي نشاط بدني. 
للرياضيين  كبيرة  أهمية  ذات  المتوازنة  الغذائية  الوجبات  وتعد 

تؤثر   فهي  التدريب،  أثناء  لمختلف  وخاصة  أدائهم  على  إيجابا 
األغذية   بكل  والتزود  الجيدة  التغذية  أن  إذ  الرياضية،  التمارين 
الضرورية التي يحتاجها الرياضي في فترات التدريب، من شأنها 
سالمة  على  المحافظة  في  تستمر  أن  الجسمية  الخاليا  جعل 
المصادر   في  دائما  تجديدا  يتطلب  مما  الفيزيولوجية  وظيفتها 

التغذية.  الطاقية   عملية  خالل  من  عليها  يتحصل  والتي 
القوة تعتمد بالدرجة األولى على عامل   فالرياضات التي أساسها 
التغذية التي تلزم الرياضيين الذين يخضعون للتدريبات المستمرة، 
على  التركيز  مثل  تماما  الغذائي  الجانب  على  التركيز  يجب  إذ 

على الرياضي  تساعد  التي  البدنية،  الجسم   التمارين  جعل 
صحيح، وتساعد التمارين الرياضية على تقوية عضالت الجسم،  
ويساعد   الدموية،  والدورة  والقلب  التنفس  جهاز  وظائف  وتحسين 
اإلنسان على تحمل المشاق واإلجهاد مما يقلل من حدوث بعض 
المشاكل البدنية و االضطرابات االنفعالية، فنجد أن التغذية تمثل  

واألس الوحيد  وإذا  المورد  الرياضي،  الممارس  عند  للطاقة  اسي 
اختلت تغذية فإن المردود يضعف جسم الرياضي ويصعب عليه 

 االستمرار في بذل المجهود.
  " البيضاوي(  الوداد  فريق  طبيب  هيفتي  الرزاق  )عبد  يقول 

التغذية تمثل أهمية كبيرة، إذ ال يمكن الفصل بينها وبين التدريب  
ا حياة  داخل  األهمية  حيث  منظومة من  باعتبارها  لرياضي، 

تكمل  والراحة(  التدريب  )التغذية،  مكوناتها  بين  الفصل  اليمكن 
عند   التغذية  الرياضي".  بمردود  الرقي  يصعب  وبدونها  بعضها 
ان   األ  العادي  الشخص  عند  التغذية  عن  تختلف  الرياضي 
كل   خالله  من  يستهلك  التدريب  في  مجهودا  يبذل  الرياضي 

ي يخزنها الجسم فيجب أن يتم تعويض هاته المكونات الطاقية الت

الطاقة بدقة. ان األداء الرياضي العالي ال يمكن تحقيقه اال على  
أساس التدريب األمثل والتغذية المثلى التي من شأنها أن تحافظ  
التالية: توازن السعرات  الطاقة الخمسة  التوازن بين موازين  على 

توازن   المغذية،  المواد  توازن  و  الحريرية،  والفيتامينات  المعادن 
 (. weineck,1997, p493توازن السوائل )

لعام     التحديات    2019برزت جائحة كورونا  أكبر  كواحدة من 
التي واجهتها البشرية في الماضي القريب. وبعد تصنيفها كوباء 

( للصحة  العالمية  المنظمة  قبل  ,(.  Kaamil  2020عالمي من 
ت على مدى قريب وبعيد  أدت هذه الجائحة إلى إحداث اضطرابا

البدني  النشاط  تقليص  خالل  من  الرياضين.  عيش  نمط  على 
وزيادة السعرات الحرارية، خطر خسارة الكتل العضلية في مقابل 
زيادة الدهون. اذ تقلص نشاطهم و تراجع مستوى لياقتهم. ويبدو  
الذين يتبعون حميات معينة   اكثر جدية على الرياضيين  الخطر 

 ت شاقة جدا. لمتابعة تدريبا
 مشكلة البحث وأهميته:

مستوى  في  الحاصلة  التغييرات  أهمية  من  البحث  أهمية  تنطلق 
فترة  وبعد  أثناء  في  المتغيرة  الحياة  ونمط  الغذائي  االستهالك 
الى أحداث تغييرات  أدت  الرياضيين والتي  الحجر الصحي على 

الغذاء الصحي كبيرة في الخصائص الغذائية لديهم، والتركيز على 
الغذائية وتقليل السعرات الحرارية وأتباع نظام  الغني بالخصائص 

 غذائي متوازن بسبب قلة النشاط البدني في فترة الحجر الصحي. 
مشكلة البحث تدور حول التحذير من نقص الخصائص الغذائية 
او  الزائد  الوزن  من  الصحي،  الحجر  وبعد  اثناء  الرياضيين  لدى 

لغذائية في جسم الرياضيين الذي قد يحدث نقص في الخصائص ا
مشكلة لدى معاودة النشاط وذلك بسبب فترة الحجر الصحي التي 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  البدني  النشاط  تقليص  الى  ادت 

 المستجد.
السؤال االتي: "ماهي االثار   البحث في  ومن هنا تتبلور مشكلة 

اثناء وبعد   الناتجة عن نقص الخصائص الغذائية لدى الرياضيين
 فترة الحجر الصحي ". 

 أهداف البحث: 
 يهدف البحث إلى التعرف على: 
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 الخصائص الغذائية للرياضيين أثناء الحجر الصحي. -1
 الخصائص الغذائية للرياضيين بعد فترة الحجر الصحي. -2
الحجر  -3 فترة  وبعد  أثناء  الحياة  وجودة  الغذاء  بين  الفروق 

 الصحي. 
 
 

 تساؤالت البحث: 
وبعد .هل  1 اثناء  الغذاء  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  هناك 

 الحجر الصحي؟ 
وبعد  2 اثناء  الحياة  جودة  بين  احصائًيا  دال  ارتباط  يوجد  .هل 

 الحجر الصحي؟ 
.هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الغذاء وجودة الحياة 3

 اثناء الحجر الصحي ؟ 
الغذاء  4 بين  احصائًيا  دال  ارتباط  يوجد  بعد  .هل  الحياة  وجودة 

 الحجر الصحي ؟ 
الغذاء 5 متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  .هل 

 وجودة الحياة بعد فترة الحجر الصحي ؟ 
 المصطلحات المستخدمة في البحث:

االسم الذي اطلقته منظمة   (:19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد
الصحة العالمية للفيروس المسبب لمرض االلتهاب الرئوي  

حاد والمعروف باسم كورونا والذي أعلنته منظمة الصحة  ال
 العالمية جائحة عالمية.

استراتيجية لعزل وتقييد حركة األشخاص الذين   الحجر الصحي:
 يحتمل تعرضهم لمرض معد.

 الدراسات السابقة: 
1-( عام  واخرون  الشعتاني  من  كال  أجراها  دراسة  (  2020في 

استهالك   نسب  خصائص  في  على  الغذائية  المجموعات 
وغير   الممارسة  السعودية  المرأة  بين  السعودية  الوجبات 
واسفرت  السعودية.  العربية  المملكة  في  للرياضة  الممارسة 
الفئتين  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الدراسة 
لمجموعة السندويشات، وعدم وجود فروق ذات دالة إحصائية  

الفئتين   بين  المكونات  األخرى  ألغلب  المجموعات  باقي  في 

لكل من مجموعة اللحوم واألسماك والخبز والحبوب وااللبان و  
ومجموعة   الخفيفة  والوجبات  الحلويات  ومجموعة  الدهون 

 المشروبات وايًضا مجموعتي الفواكه والخضار. 
2- ( عام  مرزوقي  و  هادي  أحمدو  اجراها  دراسة  (  2018وفي 

لدى  الصحية  التغذية  مفاهيم  ماهية  خالل    عن  الرياضيين 
من   الرياضية  األندية  داخل  الرياضية  لألنشطة  ممارستهم 
التغذية   ثانية معرفة مصادر معلوماتهم عن  جهة، ومن جهة 
الصحية المناسبة، وكذا تأثير بعض المتغيرات على مفاهيمهم  
نتائج عد   الى  الدراسة  التغذية من عدمه. توصلت هذه  حول 

ال إدراك  على  الجنس  متغير  التغذية تأثير  لمفاهيم  مبحوثين 
الصحية العامة )االعتقادات الصحيحة(. تأثير متغير الجنس  
الخاصة   الصحية  التغذية  لمفاهيم  المبحوثين  إدراك  على 
ماهية  على  الجنس  متغير  تأثير  الخاطئة(.  االعتقادات 
العادات الغذائية في الواقع )العامة والخاصة( للمبحوثين. عدم  

الري نوع  متغير  لمفاهيم  تأثير  المبحوثين  إدراك  على  اضة 
الرياضة   نوع  متغير  تأثير  والخاصة.  العامة  الصحية  التغذية 
والخاصة(   )العامة  الواقع  ي  الغذائية  العادات  ماهية  على 
المبحوثين  إدراك  على  السن  متغير  تأثير  عدم  للمبحوثين. 
تأثير  عدم  لديهم.  التغذية  وعادات  الصحية  التغذية  لمفاهيم 

الم لمفاهيم  متغير  المبحوثين  إدراك  على  التعليمي  ستوى 
التغذية العامة )االعتقادات الصحيحة(. تأثير متغير المستوى 
الخاصة   التغذية  لمفاهيم  المبحوثين  إدراك  على  التعليمي 
على   التعليمي  المستوى  متغير  تأثير  الخاطئة(.  )االعتقادات 
والخاصة(   )العامة  الواقع  في  الغذائية  العادات  ماهية 
المبحوثين  إدراك  على  يؤثر  ال  الدخل  متغير  للمبحوثين. 

 لمفاهيم التغذية الصحية وعادات التغذية لديهم.
( عن السلوك الصحي  2013في دراسة أجراها موسى بلبول )-3

السلوكيات  مختلف  على  التعرف  بهدف  الرياضيين  لدى 
تحديد   على  والعمل  الرياضيين  طرف  من  المتبعه  الصحية 

المعي أظهرت العوامل   . تعديلها  ثم  الصحية  للسلوكيات  قة 
يتبعون  الالعبين  من  جدًا  ضئيلة  نسبة  هناك  بأن  النتائج 
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غذائية   بسلوكيات  الالعبين  يتمتع  صحية  غير  سلوكيات 
 إيجابية مثل تناول اللحوم والخضار والفواكة . 

 منهجية البحث واالجراءات الميدانية: -2
البحث:    2-1 المنهج استخدمن  منهج  الباحثات  استخدمت 

المشكلة  لطبيعة  لمالئمته  المسحية  بالطريقة  الوصفي 
 المراد حلها . 

تمثل مجتمع البحث األشخاص منهج البحث وعينته:    2-2
( من  العينة  وتكونت  جدة،  مدينة  في  (  89الرياضيين 

سنة( تم    37–16رياضي وكانت أعمارهم تتراوح ما بين )
 اختيارهم بطريقة عشوائية. 

 
 
 

 ( يوضح عدد أفراد العينة.1جدول ) 
 العدد  العمر

 15 سنة 20إلى   16من  
 64 سنة 30إلى   21من 
 5 سنة 37إلى   30من  

البحث:    2-3 الغذائيةمتغيرات  فترة –)الخصائص  أثناء 
 بعد فترة الحجر الصحي( –الحجر الصحي

والوسائل:    2-4 استخدمن األدوات  الدراسة  بيانات  لجمع 
لرياضيين   الغذائية  الخصائص  لقياس  استبانة  الباحثات 
محورين  من  وتكونت  الصحي  الحجر  فترة  وبعد  أثناء 

 رئيسين: 
 المحور األول: الخصائص الغذائية. -
الحجر -1 وبعد  اثناء  العام  التغذوي  بالجانب  متعلقة  بيانات 

 أسئلة(.   4الصحي )
الخاص  -2 التغذوي  بالجانب  متعلقة  الحجر  بيانات  وبعد  اثناء 

 أسئلة(.   8الصحي )
 المحور الثاني: جودة الحياة. -
 بيانات متعلقة بالحالة الصحية اثناء وبعد الحجر الصحي. -1

ذات  واألخرى  ايجابية  صياغة  ذات  بعضها  الفقرات  كانت  كما 
 صياغة سلبية 

األداة:    2-5 قياس  المحتوى  صدق  صدق  استخدام  تم 
 ( على  االستبانة  درجة  ( محكمي7بعرض  يحملون  ن ممن 

التغذية   وعلم  الرياضة  علوم  في  المختصين  من  الدكتوراه 
 للتأكد من صالحية أدوات جمع البيانات. 

 ثبات قياس األداة:  2-6
 ( يبين ثبات االستبيان 2الجدول ) 

 الثبات عدد فقرات االستبيان
27 0.718 

( الجدول  من  الباحثات 2يتضح  استخدمت  إذ  الثبات  معامل   )
عينة  على  االستبانة  ت  وثبا  لقياس صدق  كرونباخ  الفا  مقياس 

 .  0.718شخص، يوضح الجدول أعاله درجة ثبات  30بلغت 
 خطوات إجراء البحث:  2-7
( طالبة من  30تم إجراء دراسة استطالعية على عينة قوامها ) -أ

 خارج العينة األساسية للبحث للتأكد من:
االستبيان  - فقرات  العينة وضوح  وطبيعة  لمستوى  ومالئمتها 

 وخصائصها .
 قياس مدى ثبات االستبانة.-
للحصول على البيانات والمعلومات وزعت أداة الدراسة على  -ب

 أفراد العينة ومن ثم استرجعت وفقا للتالي: 
 عمل االستبانة اإللكترونية لسهولة توزيعها على أفراد العينة. -
 ر الرياضيين. التأكد من خلو االستبانات من غي-
اإلحصائية:    2-8 الحزم الوسائل  برنامج  استخدام  تم 

الحسابية، ) الستخراج:  SPSSاإلحصائية   المتوسطات 
ألفا  كرونباخ  معامل  المعيارية،  االنحرافات 

(Cronbach's Alpha بيرسون االرتباط  معامل   ،)
Pearson . 

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: -3
 : محور الخصائص الغذائية 3-1
 اثناء الحجر الصحي: -1
 بيانات متعلقة بالجانب التغذوي العام -

 ( يبين بيانات متعلقة بالجانب التغذوي العام 3جدول ) 
 اثناء الحجر

 أحياًنا  ال نعم العبارة ت
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 %23 % 47 %26 هل تعتقدين أن عاداتك الغذائية صحية؟ 1
 %12 %68 %16 المحددة؟ هل تتناولين الوجبات الغذائية في أوقاتها  2
 %12 %26 58% هل تفضلين تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز؟  3
 %17 %48 %31 هل تتناولين الوجبات السريعة أكثر من مرة في األسبوع؟ 4

 ( عدد  الجدول  وفق  تميزت 3على  الصحي  الحجر  أثناء   ،)
( االنتظام  بعدم  الغذائية  الصحية  تناول  %47العادات  وكان   )
( وكان تناولها % 68الوجبات الغذائية في غير أوقاتها المحددة ) 

 (.%58أكثر أثناء مشاهدة التلفاز )
 ( يبين بيانات متعلقة بالجانب التغذوي الخاص.4جدول ) 

 اثناء الحجر 

أكثر من   ثالثة  أقل من ثالثة  العبارة 
 ثالثة 

 %13 %30 43% كم عدد الوجبات الغذائية في اليوم 1
 أحياًنا  ال نعم  
 %23 %13 %60 هل تتناولين وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية؟ 2
 %15 %47 %43 تستهلكين الشاي والقهوة بكميات كبيرة بعد الطعام مباشرة 3
 المقلي  المشوي  المسلوق   
 %28 %51 %10 هل تفضلين الطعام المسلوق أو المشوي او المقلي؟ 4
 بروتينات دهون  كربوهيدرات  
 %25 %8 %62 ماهي أكثر العناصر التي تحتوي عليها وجبتك؟ 5

 
(، أثناء الحجر الصحي كان تركيز 4على وفق الجدول  عدد ) 

( واستهالك الشاي %60الرياضين أكثر على الوجبات الخفيفة )
( مباشرة  الطعام  بعد  كبيرة  بكميات  على  %43والقهوة  وتركيز   )

المشوي   على  ()% 51الطعام  أكثر  تحتوي  التي  والوجبات 
( واقتصروا على أقل من ثالث وجبات رئيسة  %62كربوهيدرات )

 ( . %43يوميا )
 بعد الحجر الصحي: -2
 بيانات متعلقة بالجانب التغذوي العام. -

 ( يبين بيانات متعلقة بالجانب التغذوي العام.5جدول ) 
 بعد الحجر 

 أحياًنا  ال نعم العبارة 
 %39 42% %15 تعتقدين أن عاداتك الغذائية صحية؟هل  1
 %19 53% %24 هل تتناولين الوجبات الغذائية في أوقاتها المحددة؟  2
 %19 25% %52 هل تفضلين تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز؟  3
 32% 39% 34% هل تتناولين الوجبات السريعة أكثر من مرة في األسبوع؟ 4

(، بعد الحجر الصحي تواصلت عدم  5الجدول  عدد )على وفق  
( الغذائية  الصحية  العادات  الغذائية %42انتظام  الوجبات  وأخذ   )

 (. %58( أثناء مشاهدة التلفاز )%53في غير أوقاتها المحددة )

 ( يبين بيانات متعلقة بالجانب التغذوي الخاص.6جدول ) 
 بعد الحجر 

 العبارة 
أقل من 

 ثالثة  ثالثة 
أكثر من  

 ثالثة 
 %12 %32 %52 كم عدد الوجبات الغذائية في اليوم 1
 أحياًنا  ال نعم  
 %26 %15 %53 هل تتناولين وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية؟ 2

الطعام  3 بعد  كبيرة  بكميات  والقهوة  الشاي  تستهلكين 
 %14 %57 %25 مباشرة

 المقلي  المشوي  المسلوق   
 %24 %55 %10 الطعام المسلوق أو المشوي أو المقلي؟هل تفضلين  4
 بروتينات دهون  كربوهيدرات  
 %44 %13 %39 ماهي أكثر العناصر التي تحتوي عليها وجبتك؟ 5

 محور جودة الحياة:  3-2
 اثناء الحجر الصحي: -1

 ( يبين بيانات المتعلقة بجودة الحياة أثناء الحجر الصحي 7جدول ) 
 ضعيفة  مقبولة ممتازة  العبارة ت
 %19 %46 %32 بشكل عام، كيف تصف حالتك الصحية؟  1
 14% %37 %46 بشكل عام، كيف يمكنك وصف جودة نومك؟  2
 41% 14% 40% كم تقدر عدد ساعات نومك؟  3
 34% %51 %11 هل شعرت بالتوتر والقلق؟  4

الحجر الصحي كانت عدد  7على وفق الجدول عدد ) أثناء   ،)
النوم تتسم بعدم االنتظام ) التوتر %41ساعات  ( وكان يسودها 

 (. % 43والقلق ( 
 بعد الحجر الصحي: -2

 ( يبين بيانات متعلقة بجودة الحياة بعد الحجر الصحي 8جدول ) 
 ضعيفة  مقبولة ممتازة  العبارة ت
 %7 29% %60 بشكل عام، كيف تصف حالتك الصحية؟  1
 %10 %43 %43 جودة نومك؟ بشكل عام، كيف يمكنك وصف  2
 %53 %28 %15 كم تقدر عدد ساعات نومك؟  3
 57% %25 %14 هل شعرت بالتوتر والقلق؟  4

(، بعد الحجر كانت الحالة الصحية  8على وفق الجدول  عدد )
( ممتازة  لدى %60للرياضيين  عالية  النوم  جودة  وكانت   )

 ( %14لديهم )( بينما يقل  التوتر والقلق %41الرياضيين  )
 ( يبين اختبار الفرق بين المحاور9جدول )  

معامل   المحور 
 االرتباط 

قيمة 
 sig  الداللة

 0.599 0.465 محور الغذاء اثناء وبعد الحجر الصحي
 0.000 0.507 محور جودة الحياة اثناء وبعد الحجر الصحي 

 0.000 0.027 محور الغذاء وجودة الحياة اثناء الحجر الصحي
 0.000 0.270 محور الغذاء وجودة الحياة بعد الحجر الصحي
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( الجدول  من  بقيمة 4يتضح  احصائًيا  دال  ارتباط  بوجود   )
( بين الغذاء اثناء وبعد الحجر الصحي. و يوجد ارتباط 0.000)

 ( بقيمة  احصائًيا  وبعد 0.000دال  اثناء  الحياة  جودة  بين   )
 الحجر الصحي. 

 الخاتمة: -4
 باالعتماد على نتائج البحث تم وضع التوصيات التالية: 

للرياضيين  -1 الغذائية  الخصائص  عن  تدريبية  دورات  إقامة 
 تستهدف الرياضيين من فئة الشباب  .

التوعية  -2 لزيادة  والمقروءة  المرئية  اإلعالم  وسائل  دور  تفعيل 
 لدى الرياضيين عن الخصائص الغذائية .

 المراجع:
العمري,   [14] البجل )قطينة,  قدرة واستعداد مستشفيات  2020الحجلي,  ( دراسة ميدانية مدى 

 (.19-مديرية عمران باليمن لمواجهة ومنع تفش ي مرض فيروس كورونا )كوفيد
( دراسة عن أثر التغذية المتوازنة في تطوير القدرة العضلية لدى  2020بوشهيرهواري ) [15]

 رياضي كمال األجسام.
وآخرون [16] سناء  للسعوديات  2020)  الشعتاني،  الغذائي  اإلستهالك  دراسة عن خصائص   )

 الممارسات والغير ممارسات للرياضة، المجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية .
[17] ( واخرون  محمد  بن  في  2018أحمد،  الرياضيين  لدى  الصحية  التغذية  مفاهيم  دراسة   )

 النوادي الرياضية.
اهيم التغذية الصحية لدى الرياضيين في ( دراسة عن مف2018الهادي، عيسى وآخرون ) [18]

 النوادي الرياضية .
[19] ( بلبول  محمد 2013موسى،  جامعة  الرياضيين.  لدى  الصحي  السلوك  عن  دراسة   )

 بوضياف المسيلة. مجلة األبداع الرياضي .
[20] ( عبدالمجيد  سليم   ، مستوى  1996الجزازي  تحسين  في  وأثرة  البيتي  الرياضي  (النشاط 

( المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة  25بدنية .)عبعض عناصر اللياقة ال
  . جامعة حلوان .

[21] ( ،سهيل محمد طاهر  فايروس  2020األحمد  إنتشار  من  الحد  في  الصحي  الحجر  دور   )
. مجلة جامعة فلسطين    covid-19كورونا المستجد والشرعي الطبي المنظور في  

 ( .3( )ع10لالبحاث والدراسات )مج 

 المالحق:
 ( )صدق  1الملحق  االستبيان  لتحكيم  والمختصين  الخبراء  اسماء  يوضح   )

 المحكمين(.
 القرار  الجامعة  الدرجة العلمية  المحكمين 
 موافق جامعة جدة أستاذ دكتور  نسرين عبدهللا ارمنازي 

 موافق + تعديالت جامعة الملك سعود أستاذ دكتور  مشعان زبن الحربي 
 موافق + تعديالت جامعه ادنبره  أستاذ دكتور  الوهاب عبد الجباربسمان عبد 

 موافق مديرية تربية ذي قار  دكتوراه  قيس بنوان شريف
 موافق + تعديالت جامعة الزقازيق  استاذ مشارك هدى حسن يوسف 

 موافق جامعة الحديدة دكتوراه  جمال احمد غالب عبد هللا 
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دراسة مقارنة بين كبار السن الممارسين للرياضة الترويحية وغير الممارسين في الصحة  
 النفسية والرضا عن الحياة

  3م.د حسن خضر محمد     2م.د فواز جاسم النداوي       1م. احمد رمضان سبع 
1جامعة الموصل/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 

dr.fawaz_alnedawi.uomosul.edu.iq) 1(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   المستخلص:
 :                                                      عن الكشف  في  البحث  يهدف

 النفسية  الصحة في الممارسين وغير  الترويحية  للرياضة  الممارسين السن  كبار بين المقارنة-
  عن  الرضا   في   الممارسين  وغير  الترويحية   للرياضة   الممارسين  السن   كبار  بين  المقارنة-

 الحياة
 : االتية  الفروض الباحثون وضع البحث اهداف  من وللتحقق 

  وغير   الترويحية   للرياضة   الممارسين  بين  النفسية   الصحة   في   معنوية   داللة   ذات   فروق   وجود -
 .   السن لكبار الممارسين

  وغير   الترويحية   للرياضة   للممارسين  الحياة  عن  الرضا   في  معنوية   داللة   ذات   فروق   وجود -
 . السن لكبار الممارسين

  الرياضة   ومزاولي  الممارسين  السن  كبار  من  العمدية  بالطريقة   البحث  عينة  اختيار  تم
  السن   كبار  من  فرد (  60)   من   العينة   وتكونت   اضة للري   الممارسين  غير  السن   وكبار   الترويحية 
   للرياضة  ممارسين غير(  30) للرياضة  ممارسين( 30)  فوق وما  سنة( 60) اعمارهم تتراوح

 االتية:  االستنتاجات  الى  الباحثون وتوصل 
  الممارسين   وغير  الممارسين  السن  كبار  بين  النفسية   الصحة  في معنوية  داللة   ذات  فرق وجود-

 .  للرياضة الممارسين السن كبار ولصالح   الترويحية للرياضة
  والغير  الممارسين  السن  كبار  بين  الحياة  عن  الرضا   في   معنوية   داللة  ذات  فرق  وجود-

 .  للرياضة الممارسين السن كبار ولصالح   الترويحية للرياضة
  وبشدة   السبوع   خالل  مرتين  او   واحدة  لمرة   منتطم   وبشكل  الترويحية   الرياضة  ممارسة   ان-

  نتيجة   الحياة  عن  الرضا  النفسية  الصحة  في  ايجابي  تأثير  له   كان  متوسطة   او  منخفضة
    الرياضي  للنشاط

 : الى  الباحثون ويوصي
  المدرسية   ومنها  كافة  الرياضية  المناسبات  في  للجميع  والرياضة  الرياضي  للنشاط  الترويج-

 .   والجامعية
  أبواب   فتح  المختلفة  والمدارس  الجامعي،  الحرم  داخل   كافية  رياضية  ومرافق  مالعب  توفير-

 .   المجتمع افراد  أمام  الرياضية المرافق هذه
 . السن لكبار وخاصة   الرياضي للنشاط للترويج  االعالم ووسائل  الصحفيين تشجيع-

 . اةالحي  عن الرضا-النفسية الصحة -الترويحية  لرياضة ا-السن كبار الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة: -1

إن ممارسة الرياضة مفيدة لجميع األشخاص واألعمار، فبالنسبة 
بناء  على  تساعد  فهي  كبيرة،  فوائد  فلها  السن  لألطفال وصغار 
مع  االجتماعي  والتواصل  بالنفس  والثقة  سليم  بشكل  الجسم 

تقلل من   العدواني اآلخرين وكل هذه  باإلحباط واالتجاه  الشعور 
لديه  كثيرا  تقلل  فهي  البالغ  لإلنسان  بالنسبة  أما  األطفال  عند 
اإلصابة بأمراض القلب والضغط والسمنة أما بالنسبة لكبار السن  
تساعد العضالت على االتزان والمرونة وتقلل كثيرا لديه اإلصابة 

العظا هشاشة  ومرض  والسمنة  والضغط  القلب  م، بأمراض 
باإلضافة إلى أهميته في خفض القلق والكآبة، ومن المعروف ان  
وفي  لألمراض  الجسم  مقاومة  من  ويقلل  يضعف  العمر  تقدم 
اتباع   يتطلب  مما  الجسم  أجهزة  كفأه  تنخفض  السن  كبر  مرحلة 
نظام يواكب هذه المتغيرات ويعمل على تحسينها مثل أتباع نظام 

البدني النشاط  وممارسة  أو  خاص  الشدة،    غذائي  المعتدل 
واالبتعاد عن العادات غير الصحية مثل التدخين, ويعد موضوع 
الصحة النفسية والرضا عن الحياة من الموضوعات الهامة التي  
سواء   حد  على  والعقلية  النفسية  الصحة  عالم  من  كل  يتناولها 
باعتباره مؤشرا هاما من المؤشرات الصحية النفسية إذ أن الرضا 

يعني الحياة  والرغبة   عن  عليها  واالقبال  للحياة  الفرد  تحمس 
الحقيقية في أن يعيشها ويتضمن هذا المتغير صفاة عدة أهمها 
وتقبلها   النفس  عن  والرضا  الخير  وتوقع  والتفاؤل  االستبشار 
تناولتها  التي  الهامة  الموضوعات  من  الحياة  عن  الرضا  وتعبر 

لمة هامة تدل  العلوم النفسية على اعتبار أن الرضا عن الحياة عا
عن   الفرد  رضا  وأن  السليمة  النفسية  بالصحة  الفرد  تمتع  على 
الحياة يعني تحمسه وتوجهه نحوى الحياة والمستقبل والرضا عن  
الحياة أقصى مايطمح إليه الفرد العاقل الراشد وذلك بهدف تجنب 
نتيجة  ينتابه  الذي  والقلق  النفسية  والصراعات  اإلحباطات 

 (. 2، 2018)العجال, انفعاالته المختلفة 
أهمية   على  التعرف  محاولة  في  البحث  أهمية  تأتي  هنا  ومن 
الصحة النفسية والرضا عن الحياة للممارسين للرياضة الترويحية  
وغير الممارسين للرياضة لكبار السن لما لها من اهمية وألسباب 

كثيرة  وأهمها الحصول التوافق النفسي المناسب والشعور السعادة  
 والرضى النفسي والحركي. 

 مشكلة البحث:
 تكمن مشكلة البحث في االجابة عن االسئلة االتية.   

هل هناك تأثير للممارسة الرياضة الترويحية لكبار السن على -
 الصحة النفسية ؟ 

هل هناك تأثير للممارسة الرياضة الترويحية لكبار السن على -
 والرضا عن الحياة ؟ 

 البحث الى الكشف عن: هدفا البحث: يهدف 
الترويحية وغير  -1 المقارنة بين كبار السن الممارسين للرياضة 

 الممارسين في الصحة النفسية
الترويحية وغير  -2 المقارنة بين كبار السن الممارسين للرياضة 

 الممارسين في الرضا عن الحياة
 فرضا البحث: 

بين  -1 النفسية  الصحة  في  معنوية  داللة  ذات  فروق  وجود 
 الممارسين للرياضة الترويحية وغير الممارسين لكبار السن . 

الحياة  -2 عن  الرضا  في  معنوية  داللة  ذات  فروق  وجود 
 للممارسين للرياضة الترويحية وغير الممارسين لكبار السن؟ 

 مجاالت البحث: 
البشري: لكبار   المجال  الممارسين  وغير  للرياضة  الممارسين 

 افظة نينوى.السن لكبار السن في الموصل بمح
 مالعب وأماكن في الموصل بمحافظة نينوى. المجال المكاني:
 . 2019/ 12/ 12ولغاية  3/11/2019المجال الزماني:  

 تعريف المصطلحات:
السن: من   كبار  هو  المسن:  العالمية  الصحة  منظمة  عرفت 

تجاوز سن الخامسة ولستون من العمر, وتقاعد عن العمل لكبر  
الصح السن بداية  سنه, وتدهورت حالته  ية, وعادة ما يكون هذا 

على   ذلك  ينعكس  و  العامة  الصحية  الحالة  تدهور  أو  ضعف 
في   تغيرات  تظهر  كما  للفرد,  واالجتماعية  النفسية  الناحيتين 

 الخاليا واألنسجة ووظائفها( )منظمة الصحة العالمية(
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" وهي مختلف الرياضات التي تمارس بشدة   الرياضة الترويحية:
أو   للجسم، واالنتعاش خفيفة  الحيوية  إعادة  في  لتساهم  متوسطة 

األمراض  من  كثير  عالج  عن  فضاًل  األمراض  من  والوقاية 
 (. 4،  2002")جللو, 

يكون  ألنه  الصحية  اللياقة  مكونات  أهم  أحد  النفسية  الصحة 
نفسه  مع  بالسعادة  فيها  ويشعر  نفسيا  متوافقا  فيها  الشخص 

ته واستغالل قدراته وإمكاناته واآلخرين ويكون قادرا على تحقيق ذا
 (   77،  2004إلى أقصى حد ممكن )راتب, 

مــن  حقـق  بمــا  لذاتـه  الفــرد  تقبـل  "درجــة  الحياة:  عن  الرضا 
التقبــل  هــذا  ويفــصح  والحاضــرة،  الماضــية  حياتــه  فــي  إنجـازات 

الفــرد مــع ذاتــه واآلخرين، وجوانب   فــي توافــق  الحياة عــن نفــسه 
 ( 38,  2012المختلفة، ونظرته المتفائلة عن المستقبل )شقورة, 

 الدراسات النظرية والسابقة: 
 الدراسات النظرية: 

السن: لكبار  سالح    الرياضة  أفضل  هو  الرياضي  النشاط  أن 
السن مثل  في  التقدم  التي تهاجم إلنسان مع  لمواجهة األمراض 

وى الكوليسترول في  أمراض القلب والشرايين والسكر وارتفاع مست
الرياضة   وتعمل  الظهر  اسفل  وأالم  )السمنة(  الزائد  والوزن  الدم 
حيث   الجسم  على  تؤثر  فالرياضة  األمراض,  لمعظم  عام  كدواء 
ثم   المختلفة  الجسم  اجهزة  تدهور  ومنع  الجسم  تقوية  على  تعمل 
شفاء   على  يساعد  مما  ذلك   بعد  الصحي  بالمستوى  االرتقاء 

ع كان  ومهما  لممارسة المريض  مناسبا  الوقت  يزال  فال  مرك 
في  كنت  وسواء  والحركة،  النشاط  من  مزيد  وبذل  الرياضة 
يزال  فال  السبعينات  أو  الستينيات  أو  الخمسينات  أو  االربعينات 
الجسم  مرونة  معدل  ورفع  عضالتك  تقوية  استطاعتك  في 
خاصة   لجسمك  الفوائد  من  المزيد  على  الحصول  مع  وتوازنه، 

ح عامة،  من  وحياتك  طويلة  لفترة  بدنيا  نشطا  تكن  لم  إذا  تى 
الوقت، فإن معظم كبار السن يمكن أن يشاركوا في نوع ما من  

 النشاط البدني. 
الترويحية: مظاهر    الرياضة  من  مظهرًا  الترويحية  الرياضة  تعد 

العمل   بين  التوازن  تحقيق  في  هام  دور  ولها  اإلنساني  النشاط 
للفر  الترويحية  القيمة  وان  اللعب والراحة  إلى  يحتاج  انه  على  د 

العمل  ساعات  بعد  وحيويته  الجسم  نشاط  الستعادة  كوسيلة 
المجهدة ويعمل على إزالة التوتر العصبي واإلجهاد العقلي والقلق  
الذي  الترويح  من  النوع  ذلك  هو  الترويحية  والرياضة  النفسي 
إنه   كما  والرياضية،  البدنية  األنشطة  العديد من  برامجه  تتضمن 

أ والفسيولوجية يعد  البدنية  الجوانب  في  تأثيرًا  الترويح  أنواع  كثر 
يشتمل   الذي  الترويحي  النشاط  ألوجه  الممارس  للفرد  والنفسية 
على األلعاب والرياضات, كما يتميز بانخفاض شدته وحجمه إذ  
تختلف الرياضة الترويحية عن رياضة المستويات العليا في نسبة 

المبذو  والعصبي  البدني  التدريب المجهود  وشدة  كمية  أن  أي  ل 
وشدة  كمية  عن  يختلف  العليا  المستويات  رياضي  يتلقاه  الذي 
وللرياضة   الترويحية  الرياضة  ممارس  به  يقوم  الذي  التدريب 
أنها  ذلك  اإلنسان  في  اإليجابية  التأثيرات  من  كثير  الترويحية 
تساعد في الحصول على القوام المعتدل والرشيق وتطوير اللياقة 

ة والمحافظة على مستوى الئق من عناصرها باإلضافة إلى  البدني
الرياضة   الفرد، وتفيد  الزائدة عن احتياجات  الطاقة  التخلص من 
الترويحية في التخلص من التعب واإلرهاق الذهني والنفسي الذي  

 (. 10، 2002يظهر نتيجة ساعات العمل الطويلة)جللو, 
النفسية: حات األكثر يعد مصطلح الصحة من المصطل  الصحة 

فلقد   النفس،  علـم  مجـال  في  والعلماء  الباحثين  قبل  من  اهتماما 
النفسيـة،  الصحة  ميـدان  في  وتعريفات  مفـاهيم  عـدة  ظهرت 
والسمـات  السلـوك  مع  يتعامل  النفسيـــــة  الصحة  علم  أن  خاصة 
المتميزة لحاالت السواء وعـدم السواء، وتعني تكيف الشخص مع 

حيط به بطريقة تكفل له الشعور بالرضا ،كما  العالم الخارجي الم
من   حالة  المختلفة  المشكالت  مواجهة  على  قادر  الفرد  تجعل 
مـع   المختلفة،  النفسية  الوظائف  بين  المتكامل  أو  التام  التوافق 
القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية التي تطرا عادة على 

 لكفاية اإلنسان، ومع اإلحساس اإليجابي بالسعادة وا
الحيـاة: المفـاهيم   الرضا عـن  الحيـاة مـن  ويعد مفهوم الرضا عـن 

الهامـة لحيـاة الفـرد وسـالمته النفـسية والـذي يـشير إلـى كيفية تقييم 
الحيـاة  عـن  الرضـا  ويعـرف  المختلفـة،  بأبعادها  لحياتهم  األفراد 

التـي يقـيم بها األفراد حياتهم من   الكيفيـة  أنـه  وجهة نظرهم علـى 
الخاصة، وهذا التقييم يكـون فـي جـانبين، األول: معرفـي ويتمثـل  
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جوانـب   تقيــيم  أو  عـام  بـشكل  للحيـاة  وتقيـيمهم  األفـراد  إدراك  فـي 
أو   الزواجي  والرضا  الحياة  عـن  الرضـا  مثـل  الحيـاة  مـن  محـددة 
كيفية   في  ويتمثل  تقييمي  الثاني:  والجانب  العمل،  عن  الرضا 

أو غيـر  تق الـسارة  األحـداث  بنـاء علـى تكـرار  لحيـاتهم  األفـراد  ييم 
والقلــق   التـوتر  أو  والفـرح  الـسعادة  إمـا  تـسبب  التـي  الـسارة 
بدرجاتــه  الرضــا  عــدم  أو  بالرضــا  الــشعور  وبالتــالي  واالكتئــاب، 

ا شــعور  هــو  الرضــا  مفهــوم  أن  العلمــاء  ويــرى  لفــرد المختلفــة 
أهدافــه،   وتحقيــق  حاجاتــه  بإشــباع  القيــام  بعــد  النفــسية  بالراحــة 

الرضــا   التينيــة   satisfactionومــصطلح  كلمــة  مــن  مــشتق 
satisfacere    وهــي مـشتقة مـن الفعـلsatisfy بمعنـى يرضـي ،

إرضـاء  يعنـي  الرضـا  فـإن  هـذا  وعلـى  الرغبـة،  أو  الحاجـة 
 (. 3,  2012جـات أو الرغبـات لـدى الفــرد )شقورة, الحا

 الدراسات المشابهة: 
" دراسة مقارنة في الرضا عن الحياة   (: 2018دراسة العجال )-

بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي الترويحي لدى  
 كبار السن" 

 هدفت الدراسة الى التعرف:  
ال بين  الحياة  عن  الرضا  في  المقارنة  وغير الى  ممارسين 

  60-50الممارسين للنشاط الرياضي الترويحي لدى كبار السن  
من   العينة  تكونت  إذ  وغير    160سنة،  الممارسين  بين  مسن 

 الممارسين للنشاط الرياضي الترويحي.
الرياضية  األنشطة  ممارسة  ان  إلى  الدراسة  نتائج  خلصت 

 ن. الترويحية تساهم في تحسين الرضا عن الحياة لدى كبار الس 
 وفي ضوء النتائج المتحصلة عليها أوصى الباحث: 
إلى ضرورة االهتمام باألنشطة الرياضية الترويحية لكبار السن  -

وإلى فتح باب األمل للمسنين الذين يعانون األمراض ومتاعب  
صحيًا،   أفضل  حياة  إلى  وإرشادهم  تحسيسهم  و  الشيخوخة 

 بدنيًا، نفسيًا، واجتماعيًا. 
 البحث واجراءاته الميدانية: منهجية  -2
البحث:    2-1 الوصفي  منهج  المنهج  الباحثون  استخدم 

 لمالءمته طبيعة البحث .

وعينته:    2-2 البحث  البحث مجتمع  عينة  اختيار  وتم 
الرياضة  ومزاولي  الممارسين  السن  كبار  من  العمدية  بالطريقة 

العينة  الترويحية وكبار السن غير الممارسين للرياضة،  وتكونت  
( سنة وما فوق 50( فرد من كبار السن تتراوح اعمارهم )60من )

(30 ( للرياضة  ممارسين  وتم 30(  للرياضة  ممارسين  غير   )
( الدراسة  4استبعاد  إلجراء  وذلك  البحث  عينة  من  افراد   )

 االستطالعية. 
 وقام الباحثون بتحديد شروط الختيار لعينة البحث:

المشارك- في  العينة  أفراد  واالنتظام رغبة  المقاييس  إجراء  في  ة 
 طوال فترة إجرائها .

 ( سنة وما فوق  . 60تتراوح أعمار افراد العينة )-
 أن يكونوا غير خاضعين ألى برنامج أخر أثناء أجراء االختبار.-
  -)تحليل المحتوى  وسائل جمع المعلومات والبيانات:  2-3

 . المقابالت الشخصية(  –المقاييس  -استمارة االستبيان 
تحديد اعمار كبار السن المقاييس المستخدمة في   2-4

لتحديد اعمار كبار السن  التي تتعلق بموضوع البحث   البحث:
تم   المشابهة  والدراسات  العلمية  المصادر  محتوى  تحليل  وبعد 

)ملحق استبيان  السادة 1تصميم  من  مجموعة  على  توزيعه  وتم   )
والف الرياضي  التدريب  علم  مجالي  في  والقياس  المختصين  سلجة 

 ( ملحق  السن   كبار  اعمار  لتحديد  االستبيان  2والتقويم  واظهر   )
السن هي   لكبار  الفئة العمرية  سنة واكثر وحصلت على   60ان 

( فأكثر إذ يشير )بلوم وآخرون( " على الباحث %75نسبة اتفاق )
( اتفاق  نسبة  على  " %75الحصول  المحكمين  أراء  من  فأكثر   )

 (. 1983، 126)بلوم وآخرون، 
 
 مواصفات المقاييس المستخدمة في البحث:  2-5
 ( 2010مقياس الصحة النفسية لكبار السن )فام, -1
 ( 2018مقياس الرضا عـن الحيـاة لكبار السن )العجال, -2
 خطوات تنفيذ البحث:  2-6
التجربة االستطالعية للمقاييس المستخدمة في   2-6-1

االستطالعية "دراسة تجريبية أولية يقوم بها : "ُتعد التجربة  البحث 
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الباحث على عينة صغيرة قبل قيامه ببحثه بهدف اختيار أساليب 
العربية,   اللغة  مجمع  وأدواته"  هذه 79,  1984البحث  أجريت   )

السن )4( على ) 10/11/2019التجربة بتاريخ ) ( 2( من كبار 
البحث ( غير ممارسين للرياضة من مجتمع  2ممارسين للرياضة )

)ملحق   العمل  فريق  التجربة ما 1وبمساعدة  الغرض من  ( وكان 
 يأتي: 

 التأكد من كفاءة فريق العمل المساعد  -
في - ظهورها  الممكن  والصعوبات  المعوقات  كافة  على  التعرف 

 المقاييس . 
 التعرف على أخطاء القياس والقيام باستدراكها . -
 معرفة الوقت المستغرق في تنفيذ المقاييس.-
 تهيئة استمارات تدوين النتائج الخاصة المقاييس. -
وقياسها:  2-7 الحيـاة  عـن  والرضا  النفسية  تم   الصحة 

اجراء وتطبيق مقياسي الصحة النفسية والرضا عـن الحيـاة  للفترة 
وبمساعدة فريق العمل   1/12/2019ولغاية    12/11/2019من  

 المساعد. 
االحصائية:    3-8 الحسابي،الوسائل  االنحراف   )الوسط 

( اختبار  المرتبطة(Tالمعياري،  للعينات  والعبيدي،  (  )التكريتي 
وآخرون،   (.101-279،  1999 )عمر  المئوية  ، 2001النسبة 

 (. المتوسط الفرضي(. 89-90
ومناقشتها:    -3 النتائج  وتحليل  إجراء عرض  بعد 

عليها  حصل  التي  النتائج  باستخالص  الباحثون  قام  االختبارات 
بحثه   أهداف  من  التحقق  اجل  من  إحصائية  بجداول  ومعالجتها 

 واختبار فروضه وعلى النحو اآلتي:
السن   3-1 لكبار  المقاييس  نتائج  وتحليل  عرض 

 الممارسين وغير الممارسين للرياضة:
 ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة المتوسط الفرضي 1جدول ) 

 المعالم اإلحصائية 
 

 المقاييس 

وحدة  
 القياس

كبار السن الممارسين  
 للرياضة 

كبار السن الغير  
 المتوسط الممارسين للرياضة 

 الفرضي 
 ± ع -س ± ع -س

 240 3.37 253.26 2.07 262.63 درجة الصحة النفسية 
 142 7.56 169.04 5.25 174.03 درجة الرضا عـن الحيـاة 

 واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(( األوساط الحسابية 2جدول ) 

 المعالم اإلحصائية 
 

 المقاييس 

وحدة  
 القياس

كبار السن الممارسين  
 للرياضة 

كبار السن الغير  
مستوى   قيمة )ت( الممارسين للرياضة 

 الداللة
 ± ع -س ± ع -س

262.6 درجة الصحة النفسية 
3 

2.0
7 

253.2
6 

3.3
7 

12.59
* 

0.00
1 

174.0 درجة الحيـاة الرضا عـن 
3 

5.2
5 

169.0
4 

7.5
6 2.97* 

0.00
4 

 (0.05* مستوى الداللة ) 
 ( جدول  خالل  ذات  2-1من  فرق  وجود  يأتي   ما  لنا  يتبين   )

الحيـاة بين   النفسية والرضا عـن  داللة معنوية في قياس الصحة 
كبار   ولصالح  للرياضة  الممارسين  وغير  الممارسين  السن  كبار 

 ( .  0.05الممارسين للرياضة الن مستوى الداللة اقل من )السن 
النتائج:    3-2 الفروق  مناقشة  تلك  أسباب  الباحثون  يعزو 

نتيجة ممارسة الرياضة  وبشدة منخفضة او متوسطة وألغراض 
النبض  ويزيد  الجسم  في  الدم  تدفق  إلى  يؤدي  مما  ترويحية 

المزاج للمارس إذ كان وينشط الهرمونات التي تعمل على تحسين 
النفسية وتحسين الصحة   التأثير االيجابي في تحسين الحالة  لها 
وان   الممارسين  السن  لكبار  الحيـاة  عـن  والرضا  النفسية 
يعيشون  الذين  خاصة  السن  كبار  بين  الشائعة  االضطرابات 
مغلقة  دائرة  في  ويتحركون  الرياضة  يمارسون  وال  الروتية  الحياة 

رؤية   من  على تمنعهم  القدرة  يفقدهم  مما  خارجها  من  الحياة 
مواجهة االحداث واالحساس بالضيق والتوتر والقلق وسيطرة هذه 
وللرياضة   لالكتئاب  الفئة  هذ  يعرض  السن  كبار  على  المشاعر 
الهدف  ويرجع  االحاسيس  هذه  من  التخلص  في  االكبر  االثر 

ادة الرئيسي من ممارسة األنشطة الترويحية هو شعور الفرد بالسع
وأحاسيسه   مشاعره  عن  الفرد  يعبر  خاللها  من  التي  والغبطة 
وينمي ملكاته ويبتكر ويتفهم وينتج وتنطلق طاقاته وتظهر مواهبه 
اتجاه طيب   في  ويتغير سلوكه  اتجاهاته  وتتأثر  معلوماته  وتنمو 

اليه )العجال،   البدني  2018وهذا ما اشار  ( إذ ذكر ان النشاط 
الج في  الدم  تدفق  إلى  الهرمونات  يؤدي  وينشط  نبض  يزيد  سم 

التي تعمل على تحسين المزاج، في القيام بتمارين رياضية لكبار  
النفسية    اجل صحتهم  من  األكثر صحية  األمور  احد  هو  السن 
وتحقيق  النفس  واإلشباع وطمأنينة  والمرح  بالسعادة  يشعرهم  كما 
صفات   كلها  وهذه  واللذة  واالستمتاع  بالبهجة  والشعور  الذات 

ل الفرد وخاصة كبار السن بالرضا عن الحياة التي يعيشونها  تجع
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المقترنة بالحاجة النفسية و الجنسية، كم يزداد هذا الشعور بوجود  
واألصدقاء   واألقارب  العائلة  أفراد  بين  متينة  اجتماعيه  عالقات 

)العجال,   المجتمع  في 2،  2018وعامة  الفروق  عن  فضال   ،)
لسن الممارسين للرياضة والذي مقياس الرضا عن الحياة لكبار ا 

أحد  باعتباره   النفسية  الصحة  مع  ومترابطة  قوية  عالقة  له 
الصحة   نتائج  على  ايجابيا  اثر  واذي  النفسية  الصحة  مؤشرات 
عــن   بالرضــا  اإلحــساس  يعد  )الدسـوقي(  ذكره  ما  وهذا  النفسية 

الفــرد تمتــع  مــدى  تبــين  التــي  المؤشــرات  أحــد  بــصحة    الحيــاة 
الحياة  الرضا عن  أن  كما  الحياة،  في  بالسعادة  والشعور  نفــسية 
يـرتبط إيجابيـا بتقـدير الفـرد لذاتـه، وأن تقـدير الفرد لذاته يعد أحد  
الحيـاة،   عـن  بالرضـا  الفـرد  إحـساس  عـن  المسئولة  العوامل  أهم 
علـى   تـأثير  ذو  الحيـاة  عـن  الرضـا  بعـدم  اإلحـساس  أن  كمـا 

ـصية الفـرد والــصحة النفــسية وتكيفـه وعالقاتـه داخـل المجـال  شخ
 (. 3, 1998االجتمـاعي فـي توافـق الـذي يعـيش فيـه )الدسـوقي، 

 الخاتمة: -4
 وتوصل الباحثون الى االستنتاجات اآلتية:

كبار -1 بين  النفسية  الصحة  في  معنوية  داللة  ذات  وجود فرق 
للرياضة الترويحية ولصالح    السن الممارسين وغير الممارسين
 كبار السن الممارسين للرياضة.  

وجود فرق ذات داللة معنوية  في الرضا عن الحياة بين كبار -2
كبار   ولصالح  الترويحية  للرياضة  والغير  الممارسين  السن 

 السن الممارسين للرياضة.  
الترويحية وبشكل منتظم لمرة واحدة او  -3 الرياضة  ان ممارسة 

السبوع وبشدة منخفضة او متوسطة كان له تأثير  مرتين خالل

للنشاط  نتيجة  الحياة  عن  الرضا  النفسية  الصحة  في  ايجابي 
 الرياضي   

 ويوصي الباحثون بالتالي: 
المناسبات -1 في  للجميع  والرياضة  الرياضي  للنشاط  الترويج 

 الرياضية كافة ومنها المدرسية والجامعية .
رياضية كا-2 الجامعي، توفير مالعب ومرافق  الحرم  داخل  فية 

والمدارس المختلفة فتح أبواب هذه المرافق الرياضية أمام افراد  
 المجتمع . 

للنشاط الرياضي -3 للترويج  تشجيع الصحفيين ووسائل االعالم 
 وخاصة لكبار السن. 

 المصادر:
محمد (: " تقيم تعلم الطالب ألتجمعي والتكويني" )ترجمة(  1983بلوم، بنيامين وآخرون ) [1]

 امين المفتي واخرون، دار ماكروهيل، القاهرة .
(: االعداد البدني للنساء، مديرية دار  1986التكريتي، وديع ياسين و الحجار، محمد علي ) [2]

 الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل.
[3] ( أكرم  لمى  رياضيي  2002جللو,  بين  الصحية  الحالة  مؤشرات  بعض  مقارنة   :)

الرياضيين  المستويات   وغير  الترويحية  الرياضة  ومزاولي  )السابقين(  العليا 
 جامعة بغداد.-( كلية التربية للبنات55-45لألعمار )

[4] ( مجـدي  األسـئلة  1998الدسـوقي،  كراسـة  الحيــاة"،  عــن  الرضــا  "مقيــاس   :)
 واإلجابـة، مكتبـة النهضة المصرية، القاهرة 

[5] ( كامل  أسامة  "النشاط  2004راتب,  الـضغوط  (:  لمواجهـة  مدخل  واالسترخاء  البدني 
 وتجنـب التعب .

(: "المرونة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة لدى  2012شقورة, يحيى عمر شعبان ) [6]
كلية   منشورة,  غير  ماجستير  "رسالة  غزة  بمحافظات  الفلسطينية  الجامعات  طلبة 

 التربية ,جامعة االزهر ,غزة 
الممارسين وغير  (: " د2018العجال, سالمنية ) [7] بين  الحياة  الرضا عن  راسة مقارنة في 

السن" رسالة ماجستير, جامعة   لدى كبار  الترويحي  الرياضي  للنشاط  الممارسين 
 عبد الحميد ابن باديس, الجزائر.

 (: االحصاء التطبيقي في التربية البدنية.2001عمر، محمد صبري و آخران ) [8]
[9] ( عجايبى  جورجيت  الص 2010فام,  "مقياس  السنوي  (:  المؤتمر  للمسنين"  النفسية  حة 

مصر،    -الخامس عشر )اإلرشاد األسري وتنمية المجتمع نحو آفاق إرشادية رحبة(
 نوعية الحياة "دار الفكر، القاهرة .

 المالحق:
 ( يوضح فريق العمل المساعد 1ملحق ) 

 مكان العمل  االسم الثالثي ت
 قسم التربية البدنيةكلية التربية االساسية /  م. جسام محمد 1
 طالب بكالوريوس/كلية التربية االساسية/قسم التربية البدنية عالء زهير 2
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دور وسائل اإلعالم الرياضية في تطوير مستوى اإلدراك لدى طلبة معاهد التربية البدنية  
 والرياضية بالجزائر

  4، أزبدر الدين قبزيلي3، د. محمد خروبي 2، د. صفيان مــاحي  1ا.د محمد سعداوي 
 1مخبر اإلبداع و األداء الحركي، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر 

 2مخبر اإلبداع و األداء الحركي، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر 

 3األداء الحركي، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر مخبر اإلبداع و 

 4مخبر اإلبداع و األداء الحركي، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر 

sadaouimed@yahoo.fr) 1(  

 

 واألكاديميين،  المفكرين،  من   العديد  باهتمام  اإلعالم  وسائل  موضوع  حظي  المستخلص:
  انطلقت   المطروحة. لذا  والمشكالت  بالقضايا  الجمهور   اهتمام  إثارة   في  دور   من   له  لما  والباحثين؛

  التربية   طلبة   عند  اإلدراك  مستوى   تطوير  في   اإلعالم   وسائل  دور   على  للتعرف   الدراسة   هذه
  طبيعة   فهم  في   تسهم   قد   أنها  في   الدراسة   أهمية   وتنبع.  بوعلي  بن  حسيبة   لجامعة   والرياضية   البدنية
  المنهج   الباحث  واستخدم  .الجامعات   طلبة  لدى   االجتماعي  اإلدراك   على  اإلعالم   وسائل  دور

  اشتمل   استبيان  بإعداد  الباحثان  قام   إذ .  الدراسات   هذه   لمثل  البحثية  المناهج  أنسب   باعتباره  الوصفي
  البدنية   التربية  معهد  بطلبة  الخاصة   األولية  البيانات  على  األول  المحور  تضمن  محاور  ثالثة

  اإلعالم  لوسائل والرياضية  البدنية التربية معهد طلبة متابعة مدى على يحتوى والثاني والرياضية،
  بتطبيق   الباحثان  وقام .  االجتماعي  اإلدراك   على   يحتوى   األخير  والمحور  الجزائرية،  الرياضية
  219  من  مكونه  عينه  على  الثبات  الصدق   حساب  خالل  من  وثباته  صدقه  من  التأكد  بعد  االستبيان
  ي ف  الرياضية  اإلعالم  وسائل  دور  مدى   إلى  التوصل  تم  تحليلها  ثم  البيانات،  جمع  وبعد.  طالب 
  بن  حسيبة  بجامعة  والرياضية  البدنية  التربية  معهد  طلبة  لدى  االجتماعي  اإلدراك   وتشكيل  بلورة
  طوفان   لمواجهة  عملية   واستراتيجيات  آليات،  وضع  أهمها  من  بتوصيات   خرجت  كما .  بوعلي

  والعمل   الجزائري،  المجتمع  ومفاهيم  قيم تستهدف  والتي  هادفة، والغير  الرياضية،  اإلعالمية  ادةالم
 . والتربوي  واالجتماعي، والثقافي، الرياضي،  اإلشباع تحقيق على

 . والرياضية البدنية التربية  معهد طلبة -الرياضية اإلعالم  وسائل-اإلدراك :المفتاحية  الكلمات 
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 المقدمة: -1
تطوًرا   األخيرة  السنوات  في  وتعددت  االتصال،  وسائل  تطورت 
القرن  التي شهده  التكنولوجية  والثورة  العلمي  التقدم  هائال بفضل 
العشرون. فأصبحت وسائل اإلعالم تمارس دوًرا جوهرًيا في إثارة 

حيث المطروحة،  والمشكالت  بالقضايا  الجمهور  تعد   اهتمام 
استقاء  في  الجمهور  إليه  يلجأ  رئيًسا  مصدًرا  اإلعالم  وسائل 
واالجتماعية  والثقافية،  السياسية،  القضايا  كافة  عن  معلوماته 

فهو   الواسع  وانتشاره  االجتماعية  فاعليته  بسبب   –والرياضية 
من    –اإلعالم   األعظم  القسم  ومخاطبة  الحراك  على  بقدرته 

اإلمكا  يمتلك  المجتمع،  يأخذ التكوين  ال  الذي  التأثير  على  نية 
صورة مباشرة وإنما يقوم بتشكيل الوعي االجتماعي بصورة غير 
مباشرة، وبوثيرة متسارعة غير ملحوظة دون مقدمات.  كما يمثل  
الناشر،  باعتباره  المجتمعات  حياة  في  مؤثًرا  عنصًرا  اإلعالم 

يل والمروج األساس للفكر والثقافة، ويسهم بفاعلية في عملية تشك
الوعي االجتماعي لألفراد إلى جانب األسرة والمؤسسات التعليمية 
والمؤسسات المدنية؛ بل إنه في كثير من دول العالم أحد منتجي 
وفى   المتبادل،  اإلنساني  والتأثير  التفاعل  طريقه  عن  الثقافة 
أبعاًدا   باختالفها،  اإلعالم،  وسائل  اكتسبت  األخيرة  السنوات 

تأث إلى جديدة زادت من قوة  يره على األفراد والجماعات. أضف 
ذلك أن اإلعالم باعتباره مؤسسة اجتماعية هامة في المجتمعات  
اقتصادية، وسياسية، وأيديولوجية وحتى   البشرية يحمل مضامين 
رياضية إن لم تكن لها القدرة على ترسيخ ثقافة المجتمع وهويته،  

،    1988فإنها تؤدي إلى تزييف الوعي وإفساد العقول. )موسى،
243-268 .) 

وال بد من االعتراف بأن الشباب العربي هو أكثر فئات المجتمع  
الهائل،   المعرفي  لالنفجار  نتيجة  الثقافي؛  الغزو  بعمليات  تأثًرا 
التي  الفضائيات  وبالذات  الجماهيرية،  اإلعالم  وسائل  وتطور 
متغيًرا  تمثل  إذا  الراهن  بوصفها  اإلعالم  وسائل  توصف 

ًيا مهاًما في حياة الشباب، فهو المصدر الرئيس  اجتماعيا، وثقاف
الوعي   تشكيل  عمليات  مصادر  أحد  وهو  والتعلم  للمعلومات 

 االجتماعي في عصر العولمة اإلعالمية.
 إشكالية البحث:  

دور   هو  ما  التالي:  الرئيس  التساؤل  في  الدراسة  مشكلة  تتحدد 
وى وسائل اإلعالم الرياضية في تشكيل الوعي االجتماعي ومست

اإلدراك لدي طلبة معهد التربية البدنية والرياضية بوالية الشلف؟،  
في  المؤثرة  الوسائل  من  تعتبر  الرياضية  اإلعالم  وسائل  إن  إذ 

الشباب.   وخاصة  اإلدراك  ومستوى  االجتماعي  الوعي  تشكيل 
اإلعالم،  تقدمه وسائل  بما  االهتمام  إلى  الباحثين  ذلك  دفع  وقد 

أن تتركها المادة اإلعالمية، ومضامينها   وتتبع اآلثار التي يمكن
المشاهد وفي مقدمتهم طلبة  الجمهور  تفكير، وسلوك  أنماط  في 

 معهد التربية البدنية والرياضية. 
ودراسة  اإلعالم،  وسائل  انتشار  تتبع  يحاول  البحث  فإن  لهذا 
تأثيرها على مستوى اإلدراك؛ بهدف الوقوف على النتائج المترتبة 

اب للوسائل المرئية، وبمعني أدق التوصل إلى  على مشاهدة الشب
ألهم   والميدانية  الموضوعية،  الدراسة  عبر  وعملية  علمية  نتائج 
والفعاليات  الناس  عالقة  على  الرياضية  اإلعالم  وسائل  إفرازات 
االجتماعية، وأنماط السلوك االجتماعي، وكيفية مواجه الظواهر  

مشك توضيح  ويمكن  ذلك.   عن  الناتجة  من  السلبية  الدراسة  لة 
النحو  الرئيس من تساؤالت فرعية على  التساؤل  أفرزه  خالل ما 

 التالي. 
والتي  -1 شيوًعا  األكثر  الرياضية  اإلعالمية  الوسائل  ماهي 

 يتعرض لها طلبة معهد التربية البدنية والرياضية؟ 
في -2 الرياضية   اإلعالم  وسائل  به  تقوم  الذي  الدور  هو  ما 

مستوى   على  البدنية  التأثير  التربية  معهد  طلبة  لدى  اإلدراك 
 والرياضية بجامعة حسيبة بن بوعلي لوالية الشلف؟  

 فرضيات الدراسة:  
القنوات الرياضية المرئية هي األكثر مشاهدة من طرف طلبة -1

بوعلي   بن  حسيبة  بجامعة  والرياضية  البدنية  التربية  معهد 
 لوالية الشلف. 

اإلعالم  -2 الرياضي  وسائل  اإلدراك  مستوى  من  تزيد  الرياضية 
واالجتماعي لدى طلبة معهد التربية البدنية والرياضية بجامعة  

 حسيبة بن بوعلي بوالية الشلف. 
 أهداف الدراسة: هدفت الدراسة إلى تحقيق: 
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الرياضية  في عملية  -1 اإلعالم  التعرف على دور وسائل  إلي 
واإلدراك االجتماعي  الوعي  وتشكيل  معهد   بلورة  طلبة  لدى 
 التربية البدنية والرياضية بقضايا الرياضية.

محاولة الكشف عن أشكال الوعي، ومدى تعرض طلبة معهد -2
التربية البدنية والرياضية للوسائل اإلعالمية المرئية، وعالقتها 

 في بلورة مستوى معرفتهم، ووعيهم بالقضايا المجتمعية.
في-3 الموجودة   القضايا  أولويات  الفردية،    رصد  الذهنية 

البدنية والرياضية بجامعة  التربية  لدى طلبة معهد  والجماعية 
 حسيبة بن بوعلي، ومدى حيوية تلك القضايا. 

التي يحرص طلبة  -4 الرياضية  المواد والموضوعات  أهم  معرفة 
هذه   ونوعية  مشاهدتها  على  والرياضية  البدنية  التربية  معهد 

 المواد والموضوعات. 
مد-5 عن  نقل  الكشف  في  الرياضية  اإلعالم  وسائل  دور  ى 

والتقاليد  والمعايير  القيم،  على  وأثرها  االجتماعي،  التراث 
 االجتماعية. 
الدراسة: فهم طبيعة دور وسائل    أهمية  في  الدراسة  أهمية  تكمن 

مستوى  وتحسين  االجتماعي  الوعي  نشر  في  الرياضية  اإلعالم 
ب بن  حسيبة  جامعة  وطلبة  الشباب  لدى  بصفة  اإلدراك  وعلي 

عامة ومعهد التربية البدنية والرياضية بصفة خاصة. وبناء عليه  
من   العديد  يوجد  إذ  خاصة  أهمية  على  الدراسة  هذه  تنطوي 
على   خاصة  أهمية  الدراسة.   هذه  على  تضيف  التي  المبررات 
العملي   الواقع  مستوى  على  وأخرى  العلمي،  الفكر  مستوى 

 ويتلخص أبرزها فيما يلي: 
 علمية )علي مستوى الفكر(:األهمية ال

التغيرات -أ ضوء  في  وسائله  الرياضي  اإلعالمي  الواقع  تحليل 
يلعبه   الذي  الدور  ورصد  الجزائري  المجتمع  يشهدها  التي 
اإلعالم الرياضي المرئي، في تشكيل الوعي االجتماعي لدى  

 طلبة الجامعة و الشباب بصفة عامة.
الجامعي-ب الشباب  معرفة  مستوى  على  الجزائري    التعرف 

و  االجتماعي  الوعي  تفعيل  في  ودورها   الرياضية  بالقضايا 
ترسيخ الثقافة القومية ، ومدى اهتمامه بما يدور حوله داخلًيا،  

 وخارجًيا. 

اإلدراك   -ج ومستوى  االجتماعي  الوعي  محتويات  عن  الكشف 
لدى الشباب الجامعي، وكذا رصد وتشخيص توجهات الوعي  

وا الذات  نحو  " االجتماعي  اإلعالم  وسائل   " لموضوع 
درجة   وأيًضا  العامة  بالمصلحة  االلتزام  درجه  إلي  والوصول 

 التمحور حول المصلحة الخاصة.
 األهمية العلمية )علي مستوى الواقع(:  

لتحقيق -أ واضحة  إستراتيجية  إلى  الوصول  أهمية  على  التأكيد 
االستغالل   خالل  من  الرياضي  لإلعالم  األساسي  الهدف 
إلى   الوصول  إمكانية  أجل  من  الحاضرة؛  لإلمكانات  الرشيد 
الفرد،  تنمية  على  تعمل  هادفة  رياضية   إعالمية  سياسة 
والمجتمع، وتعمل على صقل وعيه تجاه قضاياه خاصة منها  

 في المجال والمنظومة الرياضية والتربوية أيضا.
وتأتي أهمية هذه الدراسة تمشًيا مع حاجه المجتمع الجزائري -ب

 لمثل هذه النوعية من الدراسات للتعريف بالمنظومة الرياضية. 
كما تأتي أهمية الدراسة للكشف عن الدور الذي تلعبه وسائل -ج

القائمين  يساعد  مما  واالتجاهات،  القيم  تشكيل  في  اإلعالم 
نتائج  االعتبار  بعين  األخذ  أو  استراتيجيات،  وضع  على 

 الدراسة. 
 مصطلحات الدراسة: 

اإلعال الرياضي:مفهوم  الحر   م  "النقل  بأنه   اإلعالم  يعرف 
صحيحة   بصورة  والوقائع  والمعلومات،  لألخبار،  والموضوعي 
غرض   ألي  يهدف  وال  العقل،  مستهدفًا  اإلعالم  وسائل  بإحدى 

الدعاية("   وبين  بينه  التميز  لغرض  ذاته  اإلعالم  سوى 
 (.  227،  1984تركي،

يترتب عليها نشر    وهناك من يري أن اإلعالم هو " العملية التي
األخبار، والمعلومات الدقيقة التي تركز علي الصدق والصراحة،  
ومخاطبة عقول الجماهير، وعواطفهم السامية، واالرتقاء بهم من 

)مطر،   وخداعهم  تخديرهم  ال  وتثقيفهم  تنويرهم،  ،  2003خالل 
118  .) 

بأنه التعبير الموضوعي    OTT GROTHيعرف )أوتو جرت،)
،    2002الجماهير وروحها وميولها واتجاهاته" )عبيد،عن عقلية  

18 .) 
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 Massيقصد بوسائل اإلعالم)مفهوم وسائل اإلعالم الرياضية:  
media الجماهير إلي  تنقل  التي  واألدوات  الوسائل  جميع    )

والبصر   السمع  طريقة  عن  حولها  من  يجري  ما  المتلقية 
 (. 64،   1975)مذكور،

اإلعال وسائل  أن  يرى  من  في *وهناك  تتجسد  التي   " هي  م 
والسينما،  والكتب،  والمجالت،  والصحف  والتلفزيون،  الراديو، 
في  تؤثر  التي  المرجعية  المؤسسات  أهم  من  وهي   . واإلعالن 
األمد   على مستوى  الشباب  وأفكار، وممارسات  وقيم،  شخصية، 

 (. 100،   1998البعيد )الحسن،
اإلدراك:   علمفهوم  اللغة  في  اإلدراك  مصطلح  " يعرف  أنه  ى 

ويعرف اإلدراك بأنه "اتجاه عقلي يمكن   ،الفهم وسالمه والتحقق "
من   متفاوتة  بدرجات  به  المحيطة  والبيئة  نفسه  فهم  من  الفرد 

 ( 644،  1975الوضوح والتعقيد ")مذكور،
 " بأنه  البريطانية  المعارف  دائرة  في  االجتماعي،  الوعي  ويعرف 

باإلدراك اإلدراك، ويقصد  الفهم وسالمة  اإلنسان   هو  هنا معرفة 
(  " فيه  يعيش  الذي  والمجتمع  ,  dictionary  ,1984لنفسه، 

310 ) 
المفاهيم  من  "مجموعة  بأنه   االجتماعي  الوعي  ويعرف  كما 
بيئة  في  األفراد  لدى  الشائعة  والمعتقدات  واآلراء  والتصورات 
لدى   واضحة  بصورة  البداية  في  تظهر  والتي  معينه،  اجتماعية 

تب تم  منهم   عن مجموعة  تعبر  بأنها  إلقناعهم  اآلخرون؛  نيها 
 (. 91-87، 2002موقفهم ")حلس، صابر، 

ومرئي   ومسموع  مكتوب  هو  ما  بكل  الرياضي  اإلعالم  يرتبط 
التكنولوجية،  على  تعتمد  التي  فهي"  التكنولوجيا،  على  المعتمدة 
والزمان   ُيريده،  الذي  المكان  في  الفرد  يصل  ما  خالل  من 

 ( . 99، 2007)محمد دحماني، بالطريقة التي ُيريدها "
ولعالقتها بعملية نقل األخبار فهي كذلك "عملية بث ونشر دوري 
العامة،   واآلراء  والموضوعات،  واألحداث،  لألخبار،  ومستمر 
وسائل  عبر  يتم  والبث:  المتعددة  المجاالت  في  والمنوعات، 
الصحافة الرياضية المسموعة والمرئية. والنشر: يتم عبر وسائل  

 ( 330،  1989الرياضية المقروءة " )عبد القادر حاتم،   الصحافة
 الدراسات السابقة: 

والموسومة بـ   2008من إعداد مبروك براهيمي  الدراسة األولى:  
داخل   القرارات  اتخاذ  على  التأثير  في  الرياضي  اإلعالم  )دور 

 أندية كرة القدم الجزائرية( رسالة ماجستير. 
الدراسة التعرف على دور وتأثير إنَّ من بين أهم ما هدفت إليه  

األندية   داخل  القرار  اتخاذ  على  الرياضي  اإلعالم  وسائل 
عن   المسئولين  معرفة  إلى  أيضًا  الدراسة  سعت  كما  الرياضية، 
الطرق  على  والتعرف  الرياضية،  األندية  داخل  القرار  اتخاذ 
والكيفية التي ُيتخذ بها القرار داخل األندية الرياضية، فضال عن  

مع  معر  األندية  تلك  مسيرو  بمقتضاها  يتفاعل  التي  الطريقة  فة 
)صحافة  المختلفة  الرياضي  اإلعالم  تلفزيون(، -إذاعة -وسائل 

 واستخدم الباحث المنهج الوصفي.
( أندية من أندية  5واشتملت الدراسة على عينة مقصودة ضمت )
أهلي بوعريريج    -القسم الوطني األول لكرة القدم )وفاق سطيف  

العاصمة    - سعيدة    -اتحاد  تم    -مولدية  حيث  البليدة(  اتحاد 
( )3اختيار  بمجموع  ناٍد  كل  من  إداريين  وصمم  15(  إداريًا،   )

 ( سؤااًل. 21الباحث استبيانًا كأداة لجمع المعلومات ضمت )
ومما خلصت إليه الدراسة أنَّ معظم أفراد العينة يرون أنَّ الدور  

وا الرياضية  الصحافة  تلعبه  على  الذي  قادرة  األندية  يجعل  لذي 
الصحافة   تلعبه  ما  خالل  من  كاٍف،  دور  هو  قراراتها  اتخاذ 
كما  القرار،  التأثير على صانعي  في  بمختلف وسائله  الرياضية 
أنَّ درجة تأثيرها على صنع القرار داخل األندية الرياضية تختلف 
على   الرياضية  الصحافة  تركيز  أيضًا  وتبين  باختالف طبيعتها. 

نشر الق خالل  من  واقعيًا،  المطروحة  المهمة  والمواضيع  ضايا 
الَبّناء، كما ظهر جليًا   النقد والتحليل الصحفي  الهامة مع  اآلراء 
التي   القرارات  على  الرياضية  الصحافة  تأثير  الدراسة  نتائج  من 

،  2008ُتصدرها أي هيئة أو مؤسسة رياضية )مبروك براهيمي،  
108 . ) 

الثانية:   االدراسة  بها  حسين خزاعي سنة  وهي  قام  التي  لدراسة 
وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التلفزيون في    2001

تنمية الوعي الصحي باست خدام المنهج الوصفي التحليلي على  
أن   إلى  الدراسة  وتوصلت  األردني  للمجتمع  المفردات  من  عينة 
الصحيحة،  بالمعلومات  تزويدهن  في  أساسي  مصدر  التلفزيون 
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د التلفزيون وسيلة فاعلة في نشر الوعي الصحي، كما يلعب  ويع
الصحية  البرامج  تطوير  يفي  هاًما  دوًرا  باالتصال  القائمون 

 (.108، 2008)مبروك براهيمي، 
وهي الدراسة التي قام بها حسام الدين رفقي عبد  الدراسة الثالثة:

( العوامل  1983الخالق  من  كعامل  اإلعالم  )وسائل  بعنوان   )
رة على اكتساب السلوك الرياضي للجماهير(، إذ قام الباحث  المؤث

بعمل ميداني، يهدف التعرف على أراء الجماهير واتجاهاتها نحو 
وصحف   واألسبوعية  اليومية  الصحف  في  الرياضية  األبواب 
مقياس  واستخدام  والمرئية،  المسموعة  الرياضية  والبرامج  األندية 

است استمارة  خالل  من  الرياضي  استخدم للسلوك  كما  بيان 
كان   الدراسة  منهج  البيانات  جمع  وسائل  من  كوسيلة  االستبيان 
المنهج الوصفي التحليلي من أهم نتائج الدراسة هي  إن األجهزة 
على   تؤثر  التلفزيون(  اإلذاعة،  )الصحافة،  الثالثة  اإلعالمية 
على  تؤثر  كما  التدريب،  في  التربوي  األسلوب  إلتباع  المدرب 

ا العام  الحكام  الرأي  آراء  لتقبل  والمستمعين  القراء  في  لمتمثل 
في  بالعدالة  لاللتزام  الحكام  على  أيضا  أنها تؤثر  إلى  باإلضافة 
الملعب، كما أن الصحف تؤثر على اتحاد اللعبة الختيار الحكام 
بضرورة   الباحث  أوصى  األخير  في  المباريات.  إلدارة  األكفاء 

قات العامة بكل كليات  إنشاء قسم لإلعالم أو الصحافة أو العال
التربية الرياضية أو يمكن تدريسها ضمن المواد التربوية بكليات  

 التربية الرياضية. 
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -2
الحالية  اإلجراءات المنهجية للدراسة:    2-1 الدراسة  تهدف 

التعرف على طبيعة دور اإلعالم الرياضي    الميداني  في إطارها 
ال تشكيل  معهد في  اإلدراك طلبة  االجتماعي ورفع مستوى  وعي 

على   المترتبة  النتائج  واستكشاف  والرياضية،  البدنية  التربية 
مشاهدة هؤالء الطلبة لوسائل اإلعالم الرياضية واستكشاف أنماط 
الخاصة   األساسية  للقضايا  اإلدراك  االجتماعي ومستوى  السلوك 

 بالشباب والمجتمع الجزائري. 
الدرا هذه  تقوم على رصد وتعد  التي  الوصفية  الدراسات  سة من 

خصائص الظاهرة وتحليلها، لقياس مدى وعي الشباب الجامعي  
والثقافية، واالقتصادية، ومدي  الرياضية، واالجتماعية،  بالقضايا 

الطلبة  لدى  االجتماعي  الوعي  تشكيل  في  اإلعالم  وسائل  دور 
 وتتمثل إجراءات الدراسة الميدانية فيما يلي:      

المنهج المستخدم في الدراسة هو منهج منهج الدراسة:    2-1
أساليب   أحد  يعد  والذي  االجتماعي  المسح  بأسلوب  الوصفي 
الدراسة   هذه  لمثل  مالئمة  المناهج  أنسب  من  الوصفي   المنهج 
تؤثر   التي  االجتماعية  الظروف  يدرس  المنهج  هذا  أن  وخاصة 

دراسة ويعرف في مجتمع معين، ويوضح العالقة بين متغيرات ال
المسح االجتماعي: بأنه "محاولة منظمة لتقرير، وتحليل، وتفسير 
الوضع الراهن لنظام اجتماعي، أو جماعة، أو بيئة معينة، وهو 
اللحظة الحاضرة، كما  ينص على الموقف الحاضر وليس على 
وتعميمها   وتفسيرها  تصنيفها  يمكن  بيانات  إلى  للوصول  يهدف 

ا العلمية  وذلك لالستفادة بها في  لمستقبل وخاصة في األغراض 
 (. 221، 1990")حسن، 

البيانات:  2-3 جمع  مصطلح   أدوات  يعد  الدراسة  أداة 
منهجي يعني "الوسيلة التي يجمع بها المعلومات الالزمة إلجابة 
مشكلة   ضوء  على  استبيان  تصميم  تم  ولقد  البحث.   تساؤالت 

الدراسة بمجموعة من  الدراسة إذ تم تغطية كل هدف من أهداف  
 األسئلة أو العبارات التي حققت األهداف وأجابت عن التساؤالت. 

ذات   السابقة  والدراسات  الدراسة  أدبيات  على  االطالع  وبعد 
الدراسة   أداة  بتصميم  الباحثان  قام  الدراسة،  بموضوع  الصلة 

 وتقسيمها ثالثة أقسام هي: 
الخا   القسم األول:  البيانات األولية  صة بطلبة معهد  يحتوي على 

البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بن بوعلي لوالية   التربية 
 الشلف. 

:يحتوي على قياس مدى متابعة طلبة معهد التربية   القسم الثاني 
 البدنية والرياضية لوسائل اإلعالم الرياضية. 

الثالث: لدى   القسم  االجتماعي  الوعي  مدى  قياس  على  يحتوي 
البدنية التربية  معهد  اإلعالم    طلبة  ودور  والرياضية 

 الرياضي  في هذا الوعي. 
وتم حساب ثبات وصدق األداة على الصدق والثبات:    2-4

 النحو التالي: 
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األداة:-أ على    صدق  بعرضها  األداة  صدق  من  التأكد  تم 
محكمين اختصاصيين والخبراء بصورتها األولية إلبداء آرائهم  

حيث   من  األداة  فقرات  مالئمة  مدى  المحتوى، حول 
قابلية   مع  تقيسه  الذي  البعد  مع  وارتباطها  والمضمون، 
بمالحظات   األخذ  تم  وقد  التعديل،  أو  اإلضافة،  أو  الحذف، 
األداة   أخذت  وبهذا  أهميتها،  الباحثان  رأى  التي  المحكمين 

 صورتها النهائية. 
األداة:-ب األداة من خالل    ثبات  ثبات  بالتأكد من  الباحثان  قام 

ذ تم تطبيق األداة على عينة استطالعية من  معامل )ثبات( إ
وتم  التطبيق  إعادة  تم  أسبوعين  وبعد  الدراسة  مجتمع  أفراد 
بلغت   وقد  التطبيقين  بين  بيرسون(  )ارتباط  معامل  حساب 

(، كما قام الباحثان بالتأكد من ثبات األداة وفق  0.84قيمته )
( قيمته  بلغت  وقد  الداخلي  االتساق  هذا  0.81معالم  ويعد   )

 افيا ألغراض التطبيق. ك
الدراسة:    2-5 الدراسة  مجتمع وعينة  بتطبيق  الباحثون  قام 

من طلبة   10ميدانًيا على عينه طبقية عشوائية مقدارها حوالي %
لوالية   بوعلي  بن  حسيبة  جامعة  والرياضية  البدنية  التربية  معهد 

توزيع   تم  ولقد  استبعاد    219الشلف،  بعد  وذلك    15استمارة 
لعدم الميدانية    استمارة  الدراسة  عينه  توزيع  تم  وقد  صالحيتها  

توزيًعا نسبًيا بين طلبة وطالبات معهد التربية البدنية والرياضية،  
حسب نسبة وجودها في المجتمع األصلي، أي أن تمثيل كل فئة  
المجتمع األصلي. والجداول   في  نسبة تواجدها  بنفس  العينة  في 

 ينة الدراسة. التالية توضح مجتمع الدراسة وخصائص ع
(  يبين توزيع طلبة معهد التربية البدنية والرياضية حسب التخصص  1جدول ) 

 والنوع ) مجتمع الدراسة(

 التخصص 
 النوع

 المجموع 
 إناث ذكور 

 931 248 683 سنة أولى جذع مشترك 
 318 16 302 نشاط بدني رياضي 

 303 31 272 تدريب رياضي 
 152 39 113 إدارة وتسيير رياضي

 1704 334 1370 المجموع 
 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة في ضوء متغير الجنس 2جدول ) 

التكرا الجنس
 ر

 النسبة المئوية

 %67.1 147 ذكور 

 %32.9 72 إناث
 %100 219 المجموع 

الذكور  من  الدراسة  عينة  أفراد  بأن  السابق  الجدول  من  يتضح 
نسبته ما  شكلوا  حيث  اإلناث  من  حين  67.1)%  أكثر  في    )

%( اإلناث  نسبة  وذلك  32.9شكلت  الدراسة،  عينة  أفراد  من   )
الذكور   الشباب  أن  إذ  الدراسة بصورة واقعية،  يعبر عن مجتمع 
يميل إلى االهتمام بالدراسات الرياضية الميدانية والتطبيقية أكثر 
إذ   التربوية،  للتخصصات  أكثر  تميل  اإلناث  أن  إذ  اإلناث،  من 

الت مهنة  المهن  أن  من  الرياضي  المجال  في  والتدريس  دريب 
المجتمع   في  إلناث  عند  منها  أكثر  الذكور  لدى  المرغوبة 

 الجزائري. 
 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة في ضوء متغير التخصص.3جدول ) 

 النسبة المئوية التكرار البند
 %26 63 جذع مشترك 

 %21 45 إدارة وتسيير رياضي
 %21 45 تدريب رياضي 

 %32 66 نشاط بدني رياضي 
 %100 219 المجموع 

عينة  من  تخصص  أفراد  أكثر  بأن  السابق  الجدول  من  يتضح 
قسم  الن  وذلك؛  رياضي  بدني  نشاط  تخصص  في  هم  الدراسة 
البدني الرياضي  يشمل عدة تخصصات فرعية.  حيث   النشاط 

( نسبته  ما  من  %32شكلوا  العينة  نسبة  شكلت  حين  في   )
الجذع تخصص   قسم  عليها  ومضاف  رياضي  وتسيير  إدارة 

( نسبته  ما  أفراد %26المشترك  أما   الدراسة،  عينة  أفراد  من   )
شكلوا   فلقد  رياضي  وتسيير  وإدارة  رياضي  تدريب  تخصص 

 (  من أفراد عينة الدراسة أيًضا.21)%
 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة في ضوء متغير المستوى الدراسي 4جدول  ) 

 النسبة المئوية التكرار المستوى 
 %31 68 سنة أولى جذع مشترك 

 %26.5 58 سنة ثانية ليسانس 
 %22 48 سنة ثالثة ليسانس
 %10.5 23 سنة أولى ماستر
 %10 22 سنة ثانية ماستر

 %100 219 المجموع 

متغير  حسب  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع  السابق  الجدول  يبين 
التعليمي إذ   النسبة المئوية طلبة سنة أولى جذع  المستوى  بلغت 

ثانية 31مشترك )% المئوية طلبة سنة  النسبة  ( في حين كانت 
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)%26.5ليسانس% ليسانس  ثالثة  سنة  ونسبة   ) وبلغت 22(   )
 ( أولى   سنة  الماستر  المستوى  في  هم  من  أما  %10.5نسبة   ،)

وتلك المؤشرات تدل على انه   10نسبة السنة ثانية ماستر ))%
 عاة كافة المستويات الدراسية في مجتمع الدراسة. تم مرا 

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها: -3
 حجم تعرض الطالب لوسائل اإلعالم:  -أ

 ( يبين معدل تعرض أفراد عينة الدراسة لوسائل اإلعالم الرياضي:5جدول ) 

 البند
التكرا
 نسبة مئوية  ر

 %5.02 11 ضعيف 
 %2.28 5 نادر
 %32.88 72 أحيانا 
 %59.82 131 دائما

 %100 219 المجموع 

( من أفراد العينة بأنهم يتعرضون دائًما لوسائل  59.8يوضح )%
%( بينما  لوسائل 32.9اإلعالم  أحياًنا  يتعرضون  أنهم  بينوا   )

أبدى )% أو  13اإلعالم، وكذلك  قليال  بأنهم  العينة  أفراد   ( من 
 اإلعالم الرياضية. نادًرا ما يتعرضون إلى وسائل 

 ( يبين حجم تعرض أفراد عينة الدراسة لوسائل اإلعالم الرياضية.6جدول ) 
 نسبة مئوية  التكرار البند

 %11.0 24 أقل من ساعة
 %50.2 110 من ساعة إلى ثالثة 

 %32.0 70 من ثالثة ساعات إلى ست ساعات
 %6.8 15 أكثر من ست ساعات 

 %100 219 المجموع 

( من أفراد العينة  50.2من هذا الجدول فإن نسبة )%كما يتضح  
يتعرضون لوسائل اإلعالم الرياضية بمعدل من ساعة إلى ثالث 

ساعات في  اليوم    6إلى  3ساعات أما نسبة من يتعرضون من   
(، أما من يتعرضون %32لوسائل اإلعالم الرياضية فإن نسبتهم )

( من ست  اإلعالم ألكثر  نسبتهم  6لوسائل  ( 6.8)%( ساعات 
اإلعالم   لوسائل  يتعرضون  الذين  نسبة  بينما  العينة،  أفراد  من 

%( بلغت  نسبتهم  فإن  ساعة  من  ألقل  أفراد  11الرياضية  من   )
 العينة.
 ( اإلعالم  7جدول  لوسائل  الدراسة  عينة  أفراد  تعرض  ودوافع  أسباب  يبين   )

 الرياضية 
الترتي 
 البند  ب

التكرا 
 ر

النسبة 
 المئوية 

 163 األحداث المحلية الرياضية لمتابعة  1
74.4
% 

70.3 154 لتنمية معلوماتي الرياضية والعلمية  2
% 

 106 لمتابعة المنافسات الرياضية المحلية  3
48.4
% 

47.9 105 لمتابعة المنافسات الرياضية الدولية  4
% 

 104 لإللمام بالقضايا الرياضية للتمكن من الحوار مع اآلخرين  5
47.5
% 

46.1 101 للتسلية والترفيه وتمضية الوقت 6
% 

 99 لمتابعة المواضيع الرياضية الجزائرية التي عالقة بمنطقتي  7
45.2
% 

المناسب  8 القرار  إتخاذ  وفي  العملية  حياتي  في  تفيدني  معلومات  على  للحصول 
 بشأنها

98 44.7
% 

 71 لمتابعة المنتخبات الوطنية  9
32.4
% 

13.2 29 الرياضات األكثر الشعبية في الدول األخرى لإلطالع على  10
% 

 29 لزيادة رصيدي المعرفي في المجاالت التي لها عالقة بالرياضة  11
13.2
% 

 %5.5 12 لتطوير مستواي في الحكم على مختلف الرياضات  12

العينة لوسائل اإلعالم   أفراد  على الرغم من تعدد أسباب ودوافع 
األحداث   أن  الرياضية  إال  الساحة  تشهدها  التي  المتسارعة 

احتلت   فلقد  الدراسة،  عينة  اهتمام  جَل  تستقطب  فهي  الجزائرية 
الدوافع  في  األولى  المرئية  الرياضية  المحلية  األحداث  متابعة 

%( بنسبة  الرياضية 74.4واألسباب  معلوماتي  تنمية  وجاءت   )
%( بنسبة  الثانية  المرتبة  في  متابع70.3والعلمية  ثم  ة ( 

%( المحلية   الرياضية  المنافسات 48.4المنافسات  متابعة  (ثم 
( وجاء في ذيل القائمة االطالع  % 47.9الرياضية الدولية بنسبة )

بنسبة  األخرى  الدول  في  الشعبية  األكثر  الرياضات  على 
لها  13.2)% التي  المجاالت  في  المعرفي  الرصيد  لزيادة    )

وير مستواي في الحكم  عالقة بالرياضة بنفس النسبة، وأخيًرا تط
( بنسبة  الرياضات  مختلف  الواقع  5.5على  يعكس  وهذا    %(

 اهتمام أفراد العينة بالرياضة. 
 ( يبين ترتيب وسائل حسب أهميتها ألفراد عينة الدراسة 8جدول ) 

أولوية  
1 

أولوية 
2 

أولوية 
3 

أولوية 
4 

أولوية 
5 

 الترتيب المجموع 

 الرابع 219 15 137 46 06 15 الصحف 
 الثالث 219 8 42 127 23 19 المجالت
 األول 219 8 10 39 70 92 الراديو 

 الثاني  219 37 22 9 113 38 التلفزيون 
 الخامس 219 140 13 13 11 42 األنترنت 

نسبته  ما  أعطى  أهميتها  حسب  اإلعالم  وسائل  ترتيب  وحول 
وسائل  42)% وأهم  كأول  الراديو  العينة  أفراد  من  ثم  (  اإلعالم 

 %( بنسبة  التليفزيون  بعده  المجالت 51أتى  ثم  ثانية،  كأولية   )
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%( في  57.5بنسبة    الصحف  أتت  ذلك  وبعد  ثالثة،  (كأولية 
%( بنسبة  الرابع  اإلنترنت 62.5الترتيب  واحتل  رابعة،  كأولية   )

 )%.63.5المرتبة األخيرة بنسبة (
االجتماعي -ب  الوعي  في  اإلعالم  وسائل  دور 

 للطالب: 
( االجتماعي  9جدول  الوعي  زيادة  عىل  اإلعالم  وسائل  فعالية  درجة  ن  يبي   )

 بشكل فعال

التكرا البند
 النسبة المئوية ر

 %12.8 28 ضعيفة 
 %67.6 148 متوسطة
 %19.6 43 كبيرة 

 %100 219 المجموع 

%( تأكيد  اإلعالم 86.3جاء  وسائل  أن  على  المبحوثين  من   )
زيادة   في  درجة  تؤثر  ولكن  فعال  بشكل  االجتماعي  الوعي 

( من المبحوثين أن  67.6الفاعلية ليست بدرجة كبيرة إذ أكد )%
بينما  متوسطة،  الوعي  زيادة  في  اإلعالم  وسائل  فعالية  درجة 

أشار  19.6أكد)% بينما  كبيرة،  أنها  على  المبحوثين  من   )
 ( المبحوثين على أنها ضعيفة.12.8)%

 لة تفيد في تنمية الوعي االجتماعي ( يبين أكثر وسي10جدول ) 
 نسبة مئوية  التكرار البند

 %2.7 6 الصحف 
 %8.2 18 المجالت

 %22.8 50 اإلذاعات المسموعة 
 %56.6 124 المحطات التلفزيونية

 %9.6 21 اإلنترنت 
 %100 219 المجموع 

في   اإلعالمية  الوسائل  رأس  على  التلفزيونية  المحطات  جاءت 
على   )%قدرتها  بنسبة  االجتماعي  الوعي  ثم  56.6تنمية   ،)

بنسبة الثانية  المرتبة  في  كبير  وبفارق  اإلذاعات  (  22.8جاءت 
بنسبة  المجالت  مع  إعالمية  كوسيلة  اإلنترنت  تقارب  ثم   )%

(  واحتلت الصحف ذيل القائمة في تنمية الوعي بنسبة  9.6)%
السابق 2.7)% الجدول  خالل  ومن  المبحوثين.  مجموع  من   )
الشباب يتض على  تأثيًرا  الوسائل  أكثر  من  الفضائيات  أن  ح 

وتقدم  والعشرين  الواحد  للقرن  سمة  من  تمثله  لما  الجزائري 
في  سرعة  من  لها  ولما  اإلنساني  االتصال  ووسائل  التكنولوجيا 

 نقل وتحليل الحدث. 

ن تأثي  وسائل اإلعالم الرياضية عىل السلوكيات واألخالق 11جدول )  ( يبي 

 النسبة المئوية التكرار البند
 %62.6 137 تأثير إيجابي 
 %37.4 82 تأثير سلبي 
 %100 219 المجموع 

وبسؤال المبحوثين عما إذا كانت وسائل اإلعالم الرياضية تؤثر  
سلًبا أو إيجاًبا عن السلوكات واألخالق طلبة معهد التربية البدنية 

%( أكد  أن  62.6والرياضية،  على  المبحوثين  من  تأثيًرا (  لها 
( من أفراد العينة بأن لها 37.4إيجابيا، بينما أجاب ما نسبته )%

 تأثير سلبًيا. 
ن  (12) جدول  جديدة.  لمعلومات اإلعالم وسائل إضافات يبي 

الترتي 
التكرا البند ب

 ر
نسبة 
 مئوية 

 177 أضافت لدي معلومات حول المنظومة الرياضية 1
80.8
% 

 148 التدريب الرياضيتقنيات وطرق جديدة حول  2
67.6
% 

34.7 76 التعرف على مختلف الرياضات  3
% 

15.5 34 التعرف على قوانين الرياضات مختلفة 4
% 

13.7 30 معرفة مختلف المنافسات الرياضية 5
% 

11.0 24 التعرف على التكنولوجيا الحديثة في التدريب الرياضي 6
% 

 %5.9 13 لم تضف لي شيئا  7

التي أبدى   الجديدة  المعلومات  حول  متفاوتة  وبنسب  المبحوثين 
( من المبحوثين على أن  80.8تضيفها وسائل لهم، فلقد أكد )%

وسائل اإلعالم الرياضية أضافت لدي معلومات حول المنظومة 
%( أشار  بينما  وسائل 67.6الرياضية  أن  المبحوثين  من   )

التد حول  جديدة  وطرق  تقنيات  إليهم  أضافت  ريب اإلعالم 
أشار )% أن وسائل  34.7الرياضي، في حين  المبحوثين  ( من 

الرياضات   مختلف  على  التعرف  علمتهم  الرياضية  اإلعالم 
)%15.5و% أشار  وكذلك  معلومات،  أعطتهم  من  13.7((   )

المبحوثين أو وسائل اإلعالم الرياضية معرفة مختلف المنافسات 
المبحوثين أن5.9الرياضية، وكذلك ولم يرى )% اإلعالم    ( من 

 أضاف إليهم جديًدا. 
والمجتمع  -ج للفرد  األساسية  للقضايا  اإلدراك  مستوى 

 ودور وسائل اإلعالم في بلورة الوعي: 
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ن  (13) جدول ي  القضايا يبي 
 أفراد وتهم اإلعالم الرياضية وسائل تقدمها  الت 

 الدراسة عينة

 النسبة المئوية التكرار البند الترتيب
 %71.7 157 التوظيف وفرص العمل 1
 %54.8 120 التربصات والدورات التكوينية الرياضية  2
 %51.1 112 المنافسات والنتائج الرياضية المحلية  3
 %48.9 107 الدراسات العليا 4
 %47.9 105 الصحة  5

%( اإلعالم 73.1أبدى  وسائل  إن  بتأييدهم  المبحوثين  من   )
التوظيف وفرص العمل  الرياضية تقدم أمور تهم الشباب، واحتل  

األولى التي تقدمها وسائل اإلعالم الرياضية ويهتمون بها بنسبة 
احتل 71.7)% الرياضية  التكوينية  والدورات  التربصات  و   )

%( بنسبة  الثانية  والنتائج 54.8المرتبة  المنافسات  تلته   ،)
 %( بنسبة   المحلية  في 51.1الرياضية  فجاءت  الصحة  (أما 

 (.47.9ة )%المرتبة األخيرة بنسب
 ( يبين مع من تناقش القضايا الرياضية.14جدول ) 

الترتي 
 النسبة المئوية التكرار البند ب

 %56.2 123 األصدقاء  1
 %52.1 114 الزمالء في الجامعة  2
 %41.1 90 األسرة 3
 %30.1 66 األساتذة  4
 %23.3 51 الجيران 5

مناقشة القضايا التي  ( من المبحوثين تأكيدهم على 87.2أكد )%
في   والزمالء  األصدقاء،  مع  الرياضية  اإلعالم  وسائل  تطرحها 
واحتل   الجيران  ومع  الجامعة  في  واألساتذة  واألسرة،  الجامعة، 

( بينما الجيران احتلت 56.2األصدقاء المرتبة األولى بنسبة )%
بنسبة% المناقشة  في  األخيرة  )%23.3المرتبة  أما   )  )12.8 )

ينة ال يناقشون القضايا التي تطرحها وسائل اإلعالم من أفراد الع
 الرياضية مع أحد.  

اإلقتراحات التي يراها طلبة التربية البدنية والرياضية ضرورية  -9
لكي تساعد وسائل اإلعالم الرياضي لنشر الوعي االجتماعي  

يرى)%  اإلدراك  مستوى  الدراسة  37.9وتطوير  عينة  من     )
ل  ضرورية  مقترحات  هناك  اإلعالم  أن  وسائل  تساعد  كي 

ومن   اإلدراك  ومستوى  االجتماعي  الوعي  نشر  في  الرياضية 
 هذه المقترحات: 

واالجتماعية 1- الفكرية  مهاراتهم  وتنمية  الشباب  قدرات  تعزيز 
 وممارسة الرياضة بأشكالها المختلفة.

ظل  2- في  وخاصة  بناء  بشكل  الشباب  إشكاليات  مناقشة 
ا الظروف  و  المتسارعة  أجل  األحداث  من  بها  يمروا  لتي 

الوصول إلى وضع خطط استراتيجية لحل إشكاالت التي تمر 
 بها الرياضة واالندماج في المنظومة الرياضية. 

والحقوق 3- والهوية  واالنتماء  المواطنة  مفاهيم  على  التركيز 
 والواجبات ووصلها بالرياضة المحلية. 

ثقافات  وضع ضوابط على وسائل اإلعالم الرياضية  لتفادي ال-4
 المؤثرة سلًبا على الثقافة االجتماعية.

تعزيز وسائل اإلعالم الجزائرية بآليات وكوادر خبيرة بالوضع   5-
والتنموي  الفكري  النهوض  أجل  من  الجزائري  الرياضي 

 بالمنظومة الرياضية الجزائرية.  
تفشي    6- في  يسهم  قد  والتي  الرياضية  المحلية  البرامج  مراقبة 

سلبية   بالعنف مظاهر  يتعلق  فيما  وخاصة  الشباب  لدى 
 والتعصب األعمى والتكفير...الخ.

تجارب    7- من  واالستفادة  اآلخر  الرأي  احترام  ثقافة  نشر 
 اآلخرين.

تقديم برامج رياضية يعدها ويقدمها الشباب أنفسهم فهم أدرى  8-
 بمشاكلهم. 

 الخاتمة: -4
 توصلت الدراسة لنتائج أهمها: 

تع-1 نسبة  خالل  من  اإلعالم  يتضح  لوسائل  الطالب  رض 
معهد  طلبة  وعي  على  اإلعالم  وسائل  تأثير  مدى  الرياضية 
التربية البدنية والرياضية بجامعة حسيبة بن بوعلي إذ وصلت  

%( وأيًضا  دائًما  يتعرضون  الذين  يؤكد 92.7نسبة  مما   ،)
تشكيل  في  الرياضية   اإلعالم  وسائل  دور  في  ارتفاع  نسبة 

ويمثل االجتماعي  حيث   الوعي  من  األولى  المرتبة  الراديو 
 األهمية.

في -2 اإلعالم  وسائل  دور  أن  نصت  التي  للفرضية  بالنسبة 
أهميتها  على  المبحوثين  أكد  االجتماعي  الوعي  على  التأثير 

((، من خالل  87.2وبشكل متوسط وكبير إذ بلغت النسبة %
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انعكاًسا  ذلك  وجاء  المحلية،  الرياضية  األحداث  متابعة 
ال وخاصة  لخصوصية  المختلفة  بأبعاده  الجزائري  مجتمع 

 االجتماعية منها. 
اإلدراك -3 مستوى  في  الرياضية  اإلعالم  وسائل  دور  وحول 

مدى   يتضح  والمجتمع،  بالفرد  الخاصة  الرياضية  للقضايا 
وسائل  خالل  من  ومشاكلهم  الشباب  قضايا  فهم  في  تأثيرها 

وسا في  يرون  الذين  المبحوثين  نسبه  بلغت  إذ  ئل  اإلعالم، 
 ( 86.3اإلعالم وسيله لدعمه االجتماعي بنسبة . )%

مساهمة -4 ومدى  الشباب  يشاهدها  التي  البرامج  حيث  ومن 
القضايا   ببعض  معرفتهم  تنمية  في  الرياضي  اإلعالم  وسائل 
لنا مدى  الرياضية االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، يتبين 

اإلعالم   وسائل  تلعبه  الذي  الوعي  الدور  تنمية  في  الرياضية 
االجتماعي، كما وتلعب األوضاع االقتصادية دوًرا أساسًيا في  

 تحديد وعى الشباب.
اإلعالم  -5 لوسائل  المساندة  الوسائل  أهم  من  األسرة  تعد 

 الرياضية  في تنمية الوعي االجتماعي.
جديدة  -6 معارف  إضافة  في  الرياضي  اإلعالم  وسائل  ساهمت 

 لدي عينة الدراسة. 
تجذب -7 التي  القضايا  أهم  من  والمراهقين  الشباب  مشاكل  تعد 

 انتباه الشباب في وسائل اإلعالم الرياضية المحلية. 
تساهم وسائل اإلعالم الرياضية في نقل التراث والثقافة ولكن  -8

 ليس بشكل جيد بل بحد متوسط .
 توصيات الدراسة: 

اإلع وأساليب  برامج  في  قصور  عن  الدراسة  نتائج  الم  أسفرت 
الشباب   لدى  االجتماعي  الوعي  تشكيل  في  الهادفة  الرياضية  
من   عدًدا  الباحثان  وسيذكر  تأثيًرا  األكثر  بالشكل  الجزائري 
هذه   وتشمل  اإليجابي،  المردود  لها  أن  يعتقد  التي  التوصيات 

 التوصيات ما يلي:
العمل على تقديم برامج هادفة في وسائل اإلعالم رياضية إذ  -1

ا المادة  حاجات  تكون  لتحقيق  هادف،  ومضمونها  إلعالمية 
 وإشاعات الشباب الجزائري، من خالل دراسات تقيميه قبلية.

المادة -2 طوفان  لمواجه  عملية  وإستراتيجيات  آليات  وضع 
اإلعالمية، غير الهادفة والتي تستهدف قيم ومفاهيم المجتمع  
والثقافي،   الرياضي،  اإلشباع  تحقيق  على  والعمل  الجزائري.  

 جتماعي، والتربوي.واال
اعتبار وسائل اإلعالم الرياضية من أهم المصادر التي تلعب -3

االجتماعية،   بالقضايا  الشباب  اهتمام  إثارة  في  هاًما  دوًرا 
العديد  إلى جانب طرحها  والثقافية،  والرياضية، واالقتصادية، 
اإلعالمية  الوسائل  تكون  أن  بد  فال  الشبابية،  المشاكل  من 

والمشاكل  باألخص   القضايا  هذه  طرح  على  قادًرا  التلفزيون 
وبلورة  تشكيل  في  واضًحا  دوًرا  يلعب  الذي  متميز،  بشكل 
األداء   تطوير  على  العمل  يجب  الشباب.  لدى  الوعي 
والتخطيط العلمي السليم ورسم سياسة هادفة يمكن من خاللها  

 إحداث نوع من التوازن بين حاجات الفرد والمجتمع.
وعى  -4 وسلبياته تعميق  اإلعالمي  الغزو  بمضامين  الجمهور 

على الفرد، وعالقاته، وعلى المجتمع. العمل على إبراز القيم  
التنسيق  خالل  من  الرياضية  اإلعالم  وسائل  في  التنموية 

 المتكامل بين األجهزة المجتمعية المختلفة.
العمل على تطوير برامج واقعية، تكون قادرة على استقطاب  -5

يدهم بمعلومات وحقائق عن واقعه وتوضيح أهم الشباب، وتزو 
 القضايا التي تسمى واقع الشباب.

في  -6 الحكومية  غير  والمؤسسات  الجامعات،  دور  تفعيل 
اإلعالمية   للبرامج  والتقويم  والتنفيذ،  التخطيط،  في  اإلسهام 
رياضيا،   الهادفة  التوعية  خالل  من  الرياضية  منها  وخاصة 

 واجتماعيا، وثقافًيا 
آ-7 المادة  وضع  طوفان  لمواجهة  عملية  واستراتيجيات  ليات 

 اإلعالمية للحد من المواد غير الهادفة. 
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 موقع الضبط وعالقته باألنماط المزاجية لالعبين الشباب بكرة القدم
  1أ.م.د محسن محمد حسن 

1التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الكوفة/ كلية  
 

hsinm.alfallogi@uokufa.edu.iq) 1(  

 
 

 القدم؟   بكرة  الشباب  الالعبين  لدى  الضبط  موقع  واقع  عن  التساؤل   حول  تتجلى  البحث  مشكلة  ان  المستخلص: 
  الدراسة  وهدفت  المزاجية؟  واالنماط  الضبط  موقع  بين  عالقة  هنالك  كان  اذا  وفيما  لديهم؟  المزاجية  األنماط  هي  وما

  لالعبين   المزاجية  واالنماط  الضبط  موقع  على  التعرف  .القدم  بكرة  الشباب  لالعبين  الضبط  موقع  مقياس  اعداد  على
 .القدم بكرة الشباب لالعبين المزاجية واالنماط الضبط موقع بين االرتباطية العالقة على التعرف القدم بكرة الشباب

 القدم   بكرة  الشباب  لالعبين  المزاجية  واالنماط  الضبط  موقع  بين  معنوية  ارتباط  عالقة  وجود  الباحث  افترض  وقد 
 القدم   بكرة  الشباب  اندية  من  اندية  سبعة  يمثلون   العب(  100)  على  الضبط  موقع  مقياس   اعداد  عينة  شملت   وقد
 من   العباً (  100)  كانت  الرئيسي  التطبيق  عينة(  2021-2020)  الرياضي  للموسم  االشرف  النجف  محافظة  في

 شباب   من  العبين(  10)  ضمت  االستطالعية  التجربة  عينة  االشرف  النجف  محافظة   في  القدم  بكرة  الشباب  اندية
 .القدم بكرة الكوفة نادي
 طبيعة   لمالئمته   وذلك  والمعيارية  االرتباطية  والعالقات  المسحي  باألسلوب  الوصفي  المنهج  الباحث  يستخدم  سوف
  الضبـط   لـمـوقـع(  نعمة  محمد)  مقياس  احـدهـما  اداتـين  استخدام  تم  البحث  اهداف  تحقيق  اجل  ومن  البحث،  مشكلة
 لألنماط (  شخير  حميد  قاسم)  مـقـيـاس  واالخـر  للشباب  القدم  كرة  والفعالية  البيئة  يتالئم  بما  اعداده  سيتم  والذي

  ثم   ومن  منهما  كل  فقرات  صالحية  لبيان  والمتخصصين  الخبراء  على  المقياسين  كال  عرض  سيتم  بعدها  إذ  المزاجية
  ضوء   وفي(  الداخلي  واالتساق  الطرفيتان،  المجموعتان)  باسـتـخـدام  االحصائـي  التحليل  الى  المقياس   فقرات   اخضعت 

  مقياس   اما  الضبط  لموقع  فقرة(  34)  على  يحتوي   االول  المـقياس  اصبح  وبهذا  الفقرات  بعض  استبعاد  سيتم  ذلك
 الشباب   العبي   من  المقصودة  العينة  على  المقياسين  تطبيق  سيتم  وبعدها  فقرة(  34)  على  فيحتوي   المزاجية  االنماط

 .  ومناقشتها للنتائج  الوصول سيتم البيانات معالجة تم االحصائية الوسائل استخدام خالل ومن القدم بكرة
 . قدم  كرة - مزاجية أنماط – ضبط موقع :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة: -1
تحظى لعبة كرة القدم بدعم واهتمام كبيرين في كل مكان كونها  
ممارستها   في  يرغب  إذ  العالم  في  شعبية  األلعاب  اكثر  من 
لما  مختلفة  وثقافية  اجتماعية  مستويات  ومن  والكبار  الصغار 

وخطط   مهارات  من  اللعبة  هذه  به  ونتيجة تتمتع  ومتعة،  وإثارة 
قانون  تعديل  خالل  من  تطويرها  على  المختصون  عمل  لذلك 
األهداف   أخرى ومن  تارة  الخاصة  المهارات  وتطوير  تارة  اللعبة 
الوصول   هي  إليها  والمختصون  المدربون  يسعى  التي  المهمة 
باستعمال  القدم  كرة  فعالية  في  مستوى  أعلى  إلى  بالالعب 

للو  كافة  المتاحة  تحقيقها الوسائل  المطلوب  األهداف  إلى  صول 
في  تسهم  التي  والمهارية   البدنية  القدرات  تطوير  و  تنمية  من 
التي تساعد على  المهمة  األمور  الرياضي ومن  اإلنجاز  تحقيق 
والمهارية  البدنية  الناحية  من  والجماعي  الفردي  األداء  تطوير 

العب  والخططية والذهنية هي الحالة النفسية التي يكون عليها ال
العلوم   أول  برز بوصفه  الرياضة  نفس  علم  وإن  المباريات  أثناء 
المستويات   تقاربت  عندما  التفوق  حسم  في  الكبير  التأثير  ذات 
موقع  يتضمن  اذ  الرياضية  لأللعاب  والخططية  والفنية  البدنية 
اعتقاد  الى  الداخلي ويشير  الضبط  احدهما موقع  بعدين  الضبط 

في   بقدراته وقابلياته  المتغيرات  الفرد  السيطرة على سلوكه وعلى 
الضبط   موقع  اما  سلوكه.  بنتائج  التنبؤ  وامكانية  تواجهه  التي 
الحظ   بسيطرة  الفرد  اعتقاد  عن  يعبر  متغير  فهو  الخارجي 
لذا   وسلوكه  حياته  متغيرات  على  والظروف  واالخرين  والصدفة 
هو غير قادر على التنبؤ بالنتائج وال شك أن أهم ما يميز تعامل 

وطابعه ا نفسيته  هو  والجمهور  والمنافسين  الزمالء  مع  لالعب 
إذا ما كان   المباراة  أداء دوره في  المزاجي وقد يعزز نجاحه في 
المزاجي  الطابع  إذا كان  ذلك  العكس من  مستقرًا ومتوازنًا وعلى 
في   البحث   أهمية  هنا  تكمن  إذ   . المحيط  اتجاه  سيئًا  لالعب 

ال على  الضبط  موقع  مقياس  في اعداد  الشباب  القدم  كرة  عبي 
محافظة النجف االشرف والتعرف على االنماط المزاجية لالعبي 
المباريات  لخوض  الالعبين  تهيئة  ثم  ومن  القدم.  بكرة  الشباب 

 على أسس علمية صحيحة لتحقيق افضل النتائج.  
 مشكلة البحث:

بالبحث   االول  يتعلق  اساسين  جانبين  في  تتحدد  البحث  مشكلة 
عالقة االرتباطية بين جانبين من جوانب الشخصية في طبيعة ال

االول يتعلق بالجانب المعرفي متمثاًل بموقع الضبط واالخر هو  
الجانب المزاجي  متمثاًل باألنماط المزاجية كما ان مشكلة البحث 
بالعبي  والمتمثل  دراسته  يراد  الذي  المجتمع  طبيعة  في  تتركز 

لعب يمارسون  بوصفهم  القدم  بكرة  تتحدد  الشباب  والي  جماعية  ة 
لسلوكه   ونظرته  والجماعي  الذاتي  الرياضي  بمجهود  نتائجها 
يتسائل  ان  للباحث  هنا جاز  السلوك. ومن  هذا  لنتائج  وتوقعاته 
عن طبيعة موقع الضبط لدى العبي الشباب بكرة القدم؟ وما هي 
بين موقع  هنالك عالقة  كان  اذا  وفيما  لديهم؟  المزاجية  االنماط 

واالن وما  الضبط  وجدت؟  ان  العالقة  قوة  وما  المزاجية؟  ماط 
 نوعها؟

 أهداف البحث  
 اعداد مقياس موقع الضبط لالعبي كرة القدم الشباب . –1
كرة  -2 لالعبي  المزاجية  واالنماط  الضبط  موقع  على  التعرف 

 القدم الشباب .
المزاجية -3 واالنماط  الضبط  موقع  بين  العالقة  على  التعرف 

 القدم الشباب لالعبي كرة 
 فرض البحث: 

واالنماط -1 الضبط  موقع  بين  معنوية  ارتباط  عالقة  هناك 
 المزاجية لالعبي كرة القدم الشباب

 مجاالت البحث  
العبو اندية دوري الشباب في محافظة النجف المجال البشري:  

 .   2021-2020االشرف للموسم الرياضي 
 .  1/12/2020إلى  -21/8/2020 للمدة من المجال الزماني:
المكاني: النجف   المجال  محافظة  في  الشباب  وأندية  مالعب 

 االشرف.
 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: -2
البحث:    2-1 الوصفي  منهج  المنهج  الباحث  استخدم 

مع  لمالئمته  وذلك  االرتباطية  والعالقات  المسح  بأساليب 
 متطلبات البحث. 
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وعينته  2-2 البحث  على :  مجتمع  البحث  مجتمع  اشتمل 
للموسم  القدم  بكرة  االشرف  النجف  محافظة  في  الشباب  العبي 

( العبا" موزعا"  175( والبالغ عددهم ) 2021-2020الرياضي )
( اندية رياضية اما عينة اعداد المقياس والتطبيق كانت  7على )

 ( العب اختيرت بالطريقة العشوائية.100)
 
واألجه  2-3 والوسائل  في األدوات  المستخدمة  زة 

من اجل تحقيق أهداف البحث استخدم الباحث األدوات  البحث:  
 والوسائل واألجهزة اآلتية: 

 المصادر والمراجع العلمية العربية واألجنبية.-
 االستبانة.-
 شبكة المعلومات االلكترونية. -

اعتمد الباحث اجراءات إعداد مقياس موقع الضبط:    2-4
نعمة(    )محمد  ومبني  مقياس  مقياس معد  الضبط، وهو  لموقع 

على عينة متقدمين بألعاب الساحة والميدان، يتكون المقياس من 
( فقرة وسيتم اعداد فقراته بما يتالءم وعينة البحث والفعالية  42)

 كرة القدم.
  تحديد صالحية فقرات مقياس موقع الضبط:   3-4-1

بط  من اجل التعرف على مدى صالحية فقرات مقياس موقع الض
الخبراء  من  مجموعة  على  المعدل  المقياس  عرض  تم 
والمتخصصين، وبعد تحليل أراء الخبراء والمختصين إحصائيًا تم  

(  36( فقرات لعدم داللتها اإلحصائية واإلبقاء على )6استبعاد )
 (.1فقرة، وكما مبين في الجدول )

 ( فقرات  1الجدول  في  الخبراء والمتخصصين  أراء  يبين  وقيم مربع (  المقياس 
 ( للموافقين وغير الموافقين لمقياس موقع الضبط 2)كا

أرقام الفقرات  
في مقياس 
 موقع الضبط 

عدد  
 الفقرات 

 عدد الخبراء 
قيمة كاي    

 المحسوبة

الداللة  
اإلحصائي 

 الموافقون  ة
غير 

 الموافقون 
النسبة المئوية 

 للموافقين 
1-2-3-4-
6-9-10-
11-12-
13-14 

 معنوي  14 %100 صفر  14 11

 غير معنوي  2.57 71.42% 4 10 4 5-7-8
1-2-3-4-
6-7-8-9-
10-12-

 معنوي  7.14 85.71% 2 12 12

13-14 
 غير معنوي  2.57 71.43% 4 10 2 5-11

1-2-3-4-
5-6-8-9-
10-11-

12-13-14 

13 13 1 92.86% 10.29 
 

 معنوي 

 غير معنوي  0.29 57.14% 6 8 1 7

االنا:  2-4-2 قوة  لمقياس  االستطالعية  إن    التجربة 
فقرات  أو  تعليمات  وضوح  مدى  على  التعرف  منها  الغرض 
المعوقات  معرفة  عن  فضاًل  األولية،  بصورته  االنا  قوة  مقياس 
وكذلك   الرئيسة  التجربة  تطبيق  تعترض  قد  التي  والصعوبات 

على   لإلجابة  المستغرق  تطبيقالوقت  تم  لذا  المقياس،   فقرات 

( بلغت  عينة  على  الكوفة  10المقياس  نادي  شباب  من  ( العبًا 
المقياس  وفقرات  تعليمات  إن  التجربة  من  تبين  وقد  الرياضي 
المستغرق   الوقت  العينة وان متوسط  إفراد  واضحة ومفهومة من 

 ( دقيقة. 15لإلجابة على المقياس بلغ )
من األساسية:  التجربة    2-4-3 األساسية  التجربة  تمت 

خالل تطبيق مقياس قوة االنا على عينة االعداد والتطبيق البالغ 
 ( للمقياس 100عددها  اإلحصائي  التحليل  إجراء  بهدف  ( العبًا 

 . 2020/ 7/9ولغاية  2020/ 1/9في المدة من  
الضبط:    2-4-4 المقياس تصحيح مقياس موقع  يتكون 

( م 36من  تصحيحه  يتم  فقرة  الذي (  التصحيح  مفتاح  خالل  ن 
موافق،   تمامًا،  )موافق  وهي  لإلجابة  بدائل  اربع  من  يتكون 

( على  1-2-3-4وقد أعطيت األوزان ) ،أرفض، أرفض تمامًا(
التوالي بالنسبة للفقرات اإليجابية وبالعكس للفقرات السلبية، وبهذا  

( المقياس  في  الالعب  عليها  يحصل  درجة  اعلى  (  144تكون 
التي يحصل عليها 36درجة )  درجة واقل الدرجة  ( وكلما كانت 

 الالعب عالية دل ذلك على ارتفاع موقع الضبط لديه.  
موقع    2-4-5 مقياس  لفقرات  اإلحصائي  التحليل 

 الضبط:
للفقرات:   التمييزية  القوة  قدرة  ثانيًا:  بالتحقق من  الباحث  قام 

المجموعتين   أسلوب  باستخدام  التمييز  على  الطرفيتين  الفقرة 
( نتائج  على  التمييزية 100اعتمادًا  القدرة  ولحساب  العبا،   )

 للفقرات فقد اتبع الباحث الخطوات التالية: 
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المقياس من اعلى درجة إلى   -1 الالعبين على  ترتيب درجات 
 ادنى درجة. 

2-( نسبته  ما  على  %27تحديد  الحاصلة  االستمارات  من   )
و) العليا  االستمارات  %27الدرجات  من  على  (  الحاصلة 

 (العبا. 27الدرجات الدنيا حيث بلغت العينة عند كل مجموع )
عند حساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات المقياس البالغة -3

(36( التائي  االختبار  باستخدام  فقرة   )t-test لعينتين  )
االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحقيبة  بواسطة  مستقلتين 

((SPSS    القيمة لتمييز  وعدت  الدالة إحصائيًا مؤشرًا  التائية 
 ( يبين نتائج االختبار لجميع الفقرات.2الفقرة، والجدول )

 ( العليا  2الجدول  للمجموعتين  المعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط  يبين   )
والدنيا والقيمة التائية المحسوبة وداللتها في حساب القوة التمييزية  

 لمقياس موقع الضبط 
الفقرة  رقم 

 بالمقياس 

 % 27المجموعة الدنيا % 27المجموعة العليا
(  tقيمة )

 المحسوبة
قوة الفقرة  
انحراف   وسط حسابي  التمييزية 

 معياري 
وسط 
 حسابي 

انحراف  
 معياري 

 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 1
 مميزة 7.83 0.68 1.55 0.51 2.74 2
 مميزة 3.51 0.70 1.81 0.67 2.42 3
 مميزة 3.66 0.78 1.84 0.68 2.52 4
 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 5
 مميزة 6.59 0.72 1.61 0.59 2.71 6
 مميزة 4.01 0.70 1.81 0.63 2.48 7
 مميزة 4.97 0.76 1.77 0.61 2.65 8
 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 9
 مميزة 7.83 0.68 1.55 0.51 2.74 10
 مميزة 3.91 0.73 1.84 0.63 2.52 11
 مميزة 5.16 0.72 1.77 0.61 2.65 12
 مميزة 5.29 0.72 1.61 0.63 2.52 13
 مميزة 7.17 0.67 1.61 0.53 2.71 14
 مميزة 4.57 0.70 1.81 0.57 2.55 15
 مميزة 4.83 0.69 1.71 0.68 2.55 16
 مميزة 6.60 0.62 1.55 0.57 2.55 17
 مميزة 8.22 0.62 1.55 0.51 2.74 18
 غير مميزة  1.52 0.849 1.849 0.933 2.111 19
 مميزة 2.75 0.71 2.03 0.68 2.52 20
 غير مميزة  1.45 0.67 2.45 0.68 2.77 21
 مميزة 6.670 0.446 1.740 0.741 2.692 22
 مميزة 3.209 0.465 1.703 0.769 2.148 23
 مميزة 7.17 0.67 1.61 0.53 2.71 24
 مميزة 4.57 0.70 1.81 0.57 2.55 25
 مميزة 4.83 0.69 1.71 0.68 2.55 26
 مميزة 6.60 0.62 1.55 0.57 2.55 27
 مميزة 8.22 0.62 1.55 0.51 2.74 28
 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 29
 مميزة 6.59 0.72 1.61 0.59 2.71 30
 مميزة 4.01 0.70 1.81 0.63 2.48 31
 مميزة 4.97 0.76 1.77 0.61 2.65 32
 مميزة 6.31 0.68 1.55 0.57 2.55 33
 مميزة 7.83 0.68 1.55 0.51 2.74 34
 مميزة 3.91 0.73 1.84 0.63 2.52 35

 مميزة 4.97 0.76 1.77 0.61 2.65 36

     ( الجدول  التائية  2من خالل مالحظة  القيم  إن  لنا  يتبين   )
بين تراوحت  مقارنتها مع  12.276-0.955)  المحسوبة  ( وعند 

(  0.05( ومستوى داللة )52( الجدولية عند درجة حرية )tقيمة )
( t( الن قيمة )32،29(، تم رفض فقرتين هما )2.00والبالغة )

عدد   أصبح  وبذلك  الجدولية  قيمتها  من  اقل  عندها  المحسوبة 
 ( فقرة.34الفقرات الصالحة بعد هذا اإلجراء )

  :
ً
: ثالثا الداخىلي المؤشر    االتساق  هذا  قيمة  استخراج  تم 

ن درجة كل فقرة والدرجة الك سون بي  لية  باستخدام معامل ارتباط بي 
( العب بواسطة  100للمقياس لجميع إفراد العينة البالغ عددها ) 

(، وألجل التحقق  SPSSالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
االرتباط لمعامل  الداللة اإلحصائية  اختبار )ت    من  استخدام  تم 

( يبين  3ر( وقد تبين ان جميع الفقرات دالة احصائيا، والجدول )
 ذلك. 

 ( للمقياس  3الجدول  الكلية  والدرجة  الفقرة  درجة  بين  االرتباط  معامل  يبين   )
 وقيمة )ت ر( والداللة اإلحصائية لمقياس موقع الضبط 

رقم الفقرة  
 بالمقياس 

معامل  
االرتبا
 ط

قيمة )ت  
 ر(

 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائي 

 ة

رقم الفقرة  
 بالمقياس 

معامل  
االرتبا
 ط

قيمة )ت  
 ر(

 المحسوبة

الداللة 
اإلحصائي 

 ة

1 
0.50

 18 دالة 5.746 2
0.61

 دالة 7.781 9

2 0.70
6 

0.59 19 دالة 9.730
0 

 دالة 7.233

3 0.67
0.61 20 دالة 9.032 4

 دالة 7.640 1

4 
0.29

 21 دالة 3.101 9
0.62

 دالة 7.843 1

5 0.83
2 

0.47 22 دالة 14.846
2 

 دالة 5.300

6 
0.62

 23 دالة 7.884 3
0.64

 دالة 8.289 2

7 0.37
6 

0.37 24 دالة 4.017
0 

 دالة 3.942

8 0.50
0.39 25 دالة 5.838 8

 دالة 4.218 2

9 
0.52

 26 دالة 6.042 1
0.63

 دالة 8.158 9

10 0.63
1 

0.32 27 دالة 8.052
8 

 دالة 3.437

11 0.61
0.62 28 دالة 7.781 8

 دالة 7.884 3

12 
0.50

 29 دالة 5.746 2
0.37

 دالة 4.017 6

13 0.70
6 

0.50 30 دالة 9.730
8 

 دالة 5.838
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14 0.67
0.52 31 دالة 9.032 4

 دالة 6.042 1

15 
0.37

 32 دالة 4.017 6
0.61

 دالة 7.781 9

16 0.50
8 

0.59 33 دالة 5.838
0 

 دالة 7.233

17 
0.52

 34 دالة 6.042 1
0.61

 دالة 7.640 1

موقع   2-4-6 لمقياس  السيكومترية  الخصائص 
 الضبط:

بما الصدق:    2-4-6-1 للصدق  مؤشرين  الباحث  استخدم 
 يتالءم وطبيعة المقياس: 
صدق المحتوى هو صدق منطقي البد من اواًل: صدق المحتوى: 

منطقيًا   بناء  يبنى  االختبار  هذا وجوده الن  تحقق  وقد  وتجريبيًا 
على   الضبط  موقع  مقياس  عرض  عند  الصدق  من  النوع 
وعلم   والتربوية  النفسية  العلوم  مجال  في  الخبراء  من  مجموعة 
تمثيل   ومدى  المقياس  فقرات  صالحية  إلقرار  الرياضي  النفس 

 الفقرات للمجاالت التي تقيسها . 
الفرضي: التكوين  صدق  صدق   ثانيًا:  من  تحقق  تم  وقد 

تكوين الفرضي أو البنائي لمقياس موقع الضبط اواًل من خالل  ال
المجموعتين  طريقة  باستخدام  للفقرات  التمييزية  القوة  حساب 
خالل   من  الداخلي  االتساق  معامل  باستخدام  وثانيًا  الطرفيتين، 

 إيجاد عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.  
الباحث طريقتين  الثبات:    2-4-6-2 الثبات استخدم  إليجاد 

 هما:
النصفية:   التجزئة  طريقة  على  اواًل:  الطريقة  هذه  تعتمد 

والفقرات   الفردية  الفقرات  هما  جزأين  إلى  المقياس  فقرات  تجزئة 
الزوجية وللتحقق من تجانس النصفين، استخرجت النسبة الفائية 

( المحسوبة  قيمتها  بالقيمة 0.958وكانت  مقارنتها  وعند   )
مستو  عند  ) الجدولية  داللة  )0.05ى  حرية  ودرجتي   )99-99  )

( تحقق 1.35البالغة  وبذلك  احصائيا،  دالة  غير  انها  تبين   ،)
معامل  استخراج  تم  ثم  النصفين،  درجات  بين  التجانس  شرط 
بلغ   وقد  والزوجية  الفردية  الفقرات  درجات  بين  بيرسون  ارتباط 

معادلة 0.75) استخدام  تم  االختبار  كامل  ثبات  ولحساب   ،)

)  -ان)سبيرم باستخدامها  الثبات  معامل  بلغ  وقد  ( 0.85براون( 
 وهو مؤشر ثبات جيد يمكن الوثوق به.

الفاكرونباخ: تم  ثانيًا: معادلة  الطريقة  بهذه  الثبات  ولحساب 
( والبالغة  الالعبين  استمارات  درجات  جميع  (  100إخضاع 

الثبات  قيمة  بلغت  وقد  الفاكرونباخ،  معامل  حساب  في  استمارة 
 ( وهو مؤشر عالي للثبات.0.89ريقة )بهذه الط

المزاجية:  2-5 االنماط  األنماط   مقياس  مقياس  يتكون 
( فقرة تم تحديدها  34( من )2003المزاجية )قاسم حميد شخير،  

لها  فقرة  وكل  الداخلي.  واالتساق  الفقرات  تميز  نتائج  في ضوء 
( 3-2-1)  ثالثة بدائل . وقد أعطيت الفقرات اإليجابية الدرجات

( )قاسم حميد  1-2-3أما الفقرات السلبية فقد أعطيت الدرجات )
إلى  43،  2003شخير،   الالعبين  درجات  تراوحت  وقد   .)

( )59-90المقياس  قدره  حسابي  وبمتوسط  درجة  76.878(   )
( درجة وكما موضح في الجدول  6.600وانحراف معياري قدره )

الت10) لعينة  التكراري  التوزيع  يبين  الذي   )( والشكل  (  2قنيين 
النظرية  الدرجات  أما  التقنيين  لعينة  التكراري  المدرج  يبين  الذي 

( بين  تتراوح  فإنها  النظرية  34-102للمقياس  ( درجة والدرجات 
( درجة وللبعد الثاني تتراوح بين 11-33للبعد األول تتراوح بين )

بين )30-10) الثالث تتراوح  ( علما أن  13-39( درجة وللبعد 
,  19,  22,  28,  31,  33البعد( األول تحمل األرقام ) درجات )

الثاني 3,  5,  7,  10,  13,  15 )البعد(  وفقرات  البعد  وفقرات   )
( 1,  4,  8,  11,  17,  20,  23,  24,  26,  29تحمل االرقام )

,  25,  27,  30,  32,  34وفقرات )البعد( الثالث تحمل االرقام )
ف 2,  6,  9,  12,  14,  16,  18,  21 السلبية  الفقرات  ي  ( 

 ((. 20,16,13المقياس تحمل )االرقام(
تم االعتماد على النتائج التطبيق النهائي للمقياسين:    2-6

موقع  المقياسين  تطبيق  خالل  من  الباحث  عليها  حصل  التي 
عددها   البالغة  التطبيق  عينة  على  المزاجية  واالنماط  الضبط 

اهداف 100) بقية  وتحقيق  النهائية  النتائج  حساب  في  العبا   )
 ث .البح
اإلحصائية:    2-7 الحقيبة الوسائل  الباحث  استخدم 

 .( االصدار العشرون SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )
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 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:   -3
عرض وتحليل قيم األوساط الحسابية واالنحرافات    3-1

المقياسين   بين  االرتباط  معامل  وقيمة  المعيارية 
( األوساط الحسابية  3الجدول )يعرض الباحث في  ومناقشتها:  

عينة  لنتائج  البسيط  االرتباط  ومعامل  المعيارية  واالنحرافات 
 البحث على مقياسي موقع الضبط واالنماط المزاجية:

( يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتباط  3جدول ) 
 (R لنتائج البحث ) 

 المؤشرات اإلحصائية
 المبحوثة المتغيرات 

الوسط  
 الحسابي

االنحرا 
ف 

 المعياري 

قيمة معامل  
 ( Rاالرتباط )

 الداللة 

 12.82 82.18 مقياس موقع الضبط
 معنوي  0.32

 11.80 77.18 مقياس االنماط المزاجية 

( الجدول  خالل  من  عينة  3يتبين  لنتائج  الحسابي  الوسط  أن   )
( يبلغ  الضبط  موقع  مقياس  على  بانحراف (  82.18البحث 

( العينة على 12.82معياري  لنتائج  الحسابي  الوسط  بلغ  فيما   )
( المزاجية  االنماط  مقداره 77.18مقياس  معياري  بانحراف   )

نتائج 11.80) بين  )بيرسون(  البسيط  االرتباط  معامل  وان   )
( بلغ  المقياسين  الجدولية  0.32تطبيق  القيمة  من  أكبر  وهو   )

( البالغة  االرتباط  ) (  0.21لمعامل  حرية  ومستوى 98بدرجة   )
( مما يدل على وجود عالقة ارتباط معنوية طردية  0.05داللة ) 

زاد   كلما  أي  البحث  لعينة  المزاجية  واالنماط  الضبط  موقع  بين 
وفورمة  مثلى  بطاقة  شعوره  ازداد  الالعب  لدى  الضبط  موقع 

 رياضية عالية والعكس صحيح. 
في التدريب أو    إذ أن السلوك الجيد في تصرفات الالعبين سواء

ذلك"   سبب  الباحث  ويعزو  االنا  بقوة  الشعور  من  يزيد  المنافسة 
الخوف   إعراض  ظهور  وانعدام  االنفعاالت  في  التحكم  هو 
إعراض  وانعدام  الهزيمة  أو  الفشل  عند  واإلحجام  واالرتباك 
وكذلك   لهم  غير صالحة  تكون  ألنها  الواضحة  والنرفزة  الغضب 

الوصول  على  التحكم  في  وتحقيق   القدرة  بالتعاون  الهدف  الى 
الرغبة بالفوز للوصول الى النمط المزاجي الفعال ")محمد حسن 

(, " وتحقيق االجواء المزاجية الجيدة ناتج  162،  2009عالوي،  
العنف   على  والسيطرة  والتربوية  الخلقية  السمات  توافق  عن 
مما   الضاغطة  المواقف  في  التحكم  على  والقدرة  النفس  وضبط 

التوازن النفسي والشعور بموقع الضبط وصحة المزاج" يؤدي إلى  
كاظم،   علي  وحسين  عرب  جسام  (  140،  2009)محمد 

اتزاننا  أكثر  كانت  االختبارات  في  البحث  لعينة  ومالحظتنا 
وذلك   عالية  مثلى  ضبط  بموقع  بشعور  تميزوا  مما  واستقرار 

 انعكس على اصرارهم واندفاعهم في المنافسة لتحقيق الفوز.
 الخاتمة: -4

االستنتاجات   إلى  الباحث  توصل  النتائج  أفرزته  ما  خالل  من 
 آالتية:

عينة  -1 لقياس  صالح  اعداده  تم  الذي  الضبط  موقع  مقياس 
 البحث

بين مقياسي -2 ايجابية  ارتباط  ان هناك عالقة  النتائج  اظهرت 
 البحث.

الضبط  -3 موقع  تمتعهم   القدم  بكرة  الشباب  اندية  ظهر العبو 
 زاد من انماطهم المزاجية الجيدة في المنافسة. عال مما 

 من خالل االستنتاجات التي توصل إليها الباحث يوصي:
قبل -1 من  الحالي  البحث  في  المقياسين  استخدام  إمكانية 

 المدربين لقياس موقع الضبط واالنماط المزاجية 
جوانب -2 تضم  مختلفة  عمرية  لفئات  مشابهه  دراسات  أجراء 

 الدراسة الحالية . 
الباحثين -3 قبل  من  الحاليين  المقياسين  استخدام  إمكانية 

 والمختصين بالقياس النفسي في دراساتهم.
وخصوصا  -4 النفسي  بالمجال  باالهتمام  التدريبي  العمل  توجيه 

 موقع الضبط واالنماط المزاجية.
 المصادر والمراجع:

لــدى العبي كــرة القـــدم، رسالة  قاسم حميد شخير: بناء وتقنين مقياس لألنماط المزاجية   [1]
 .2003ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بابل، 

، القاهرة، مركز الكتاب للنشر،  7، طمدخل في علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي:   [2]
2009. 

، النجف األشراف، دار  1، طعلم النفس الرياضيمحمد جسام عرب وحسين علي كاظم:   [3]
 .  2009للطباعة والتصميم، الضياء 

والميدان   [4] الساحة  العبي  لدى  االنجاز  بدافعية  وعالقته  الضبط  موقع  حسن:  نعمة  محمد 
 .2004المتقدمين، رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية التربية الرياضية، 

 

 المالحق:
 ( يوضح مقياس موقع الضبط 1ملحق ) 

موافق  الفقرات  ت
أرف موافق تماماً 

 ض 

أرف
ض  
 تماماً 
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1 
ستكون   ما  تحدد  التي  هي  وخبراتي  قدراتي 

     عليه المباريات

مجريات المباريات تؤثر على قدراتي وكفاءتي   2
     في كسب زمالئي 

     يمكنني الحد من نتائج أخطائي في المباريات 3

وال  4 المباريات  في  سيحدث  بما  التحكم  عدم 
 يمكن تجنبه 

    

5 
تجنب   أثناء بإمكاني  تحدث  التي  المشاكل 

     المباريات 

كثيرًا ما تحد بعض الظروف غير المتوقعة من   6
     قدراتي

     أنصرف كما أريد وليس كما يريد اآلخرين  7

مساعدة  8 دون  إنجاز  أي  تحقيق  من  أتمكن  ال 
     اآلخرين 

9 
المدرب  نظر  وجهة  تغيير  أستطيع  ما  غالبًا 

     القضايا المهمة حيال الكثير من 

1
0 

في   سيواجهن  ما  معرفة  المستحيل  من 
     المباريات 

1
1 

التي  المباريات  نتائج  على  السيطرة  بإمكاني 
     أؤديها

1
2 

في   لي  أي مشكلة  أستطيع تحاشي حدوث  ال 
     المباريات 

1
3 

بسبب  المباريات  في  المشاكل  لي  تحصل 
     جهلي بها 

1
4 

ود   كسب  في  على  النجاح  يعتمد  المدرب 
تعاملي   على  يعتمد  مما  أكثر  مشاعري 

 معه 
    

1
5 

نتيجة   فيها  أقع  التي  األخطاء  من  الكثير 
     ضعف قدراتي وقابلياتي 

1
6 

أحداث  فيها  تتحكم  المباريات  في  نتيجتي 
     المباريات 

1
7 

المباريات  في  الفوز  أحقق  أن  على  أحرص 
     وليس ألحد تأثيرًا في ذلك

1
8 

الكافية   السيطرة  لدي  تكون  أن  الصعب  من 
     على مستقبلي الرياضي

1
9 

بكل   نحوي  زمالئي  مشاعر  معرفة  أستطيع 
 سهولة

    

2
0 

في   دوري  أخذ  من  أحد  منع  أستطيع  ال 
     المباريات 

2
1 

     تعود خسارتي إلى األخطاء التي أرتكبها 

2
2 

     فوزي في كثير من األحيان بسبب حظي 

2
3 

     يعتمد الفوز على الجهد وال دخل للحظ به 

2
4 

     غالبًا ما أقلق بسبب سوء الحظ 

2
5 

الضمان الوحيد لمستقبل الرياضي هو التدريب  
     المتواصل 

2
6 

إلى  يعود  مشاكل  من  يصيبني  مما  الكثير 
     حظي السيء 

2
7 

بإمكاني تغيير نتيجة المباريات من خالل بذل 
     أفضل جهد 

2
     أعتقد أن الحظ يحدد نتيجة المباريات  8

2
9 

أن  من  في  مثابر  أكون  أن  األفضل  من 
     المباريات أكون محظوظاً 

3
     ال فائدة من التحسب ألحداث المباريات  0

3
1 

عندما أخسر في مباراة ما أكرر المحاولة بعزم 
     وإصرار 

3
2 

يحصل  المباراة  في  لي  اآلخرون  يتوقعه  ما 
     فعالً 

3
3 

ما أنا عليه اليوم يرجع إلى ما بذلته من جهد 
     باألمس 

3
4 

     القدر يحدد فوزي أو خسارتي في المباراة 

 الفقرات  ت
بدرج 
ة 
 كبيرة 

بدرجة 
 بدرجة قليلة متوسطة

1 
المباراة عند   اداء  في  االستمرار  يمكنني 
من  مستمرة  بصورة  االمطار  هطول 

 بسرعةالسهل ان يتفزني الجمهور 
   

التكيف بسهوله مع كثرة تغيير  2 استطيع 
 المدربين

   

    للجمهور تأثير على ادائي للمباراة  3

4 
مباراة  في  الجزاء  ركلة  تنفيذ  في  ارغب 

    حاسمة

بصورة  5 المباراة  مكان  تغير  يثيرني 
    مفاجئة 

اذا   6 المباراة  خطة  لتغير  فورا  استجيب 
 طلب المدرب مني ذلك 

   

7 
في   باستبدالي  المدرب  قرار  يثيرني 
المباراة على الرغم من المجهود الكبير  

 الي بذلته
   

استطيع كتمان عالمات الفرح عند فوز   8
 فريقي

   

9 
المناسبات   في  المشاركة  احب 

    االجتماعية )فرح، حزن( 

1
0 

ارغب في المشاركة في المباراة الحاسمة 
    التي تقام على ملعب الخصم 

1
1 

    احب ان تحسم المباراة بالهدف الذهبي

1
2 

االحتياط   منصة  على  اكون  ان  احب 
    عند اللعب مع الفرق القوية
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1
3 

المدرب  ال يثيرني تدخل اشخاص غير 
    في وضع خطة اللعب 

1
4 

الحاسمة   الجزاء  ركلة  تنفيذ  في  ارغب 
    في نهاية المباراة 

1
5 

عن   الجماعي  الغياب  الوحدة يثيرني 
    التدريبية 

1
    اعترض على قرارات الحكام 6

1
7 

انخفاض  عند  المباراة  اداء  استطيع 
    درجات الحرارة

1
8 

الّي من   الموجه  النقد  اتقبل  استطيع ان 
    زمالئي 

1
9 

حجب  عند  بالتذمر  شعور  ينتابني 
    مخصصاتي

2
0 

بسرعة   اعصابي  على  السيطرة  استطيع 
    الخصم كلمات بذيئة عندما يسمعني 

2
1 

يسهل علي اداء المباراة الحاسمة بصورة 
    طبيعية

2
2 

يثيرني تدخل اشخاص غير المدرب في 
 اختيار تشكيلة الفريق

   

2
3 

توجيه   عند  بانفعاالتي  التحكم  استطيع 
    النقد الّي من الصحافة بعد المباراة 

2
4 

لي   يحدده  مركز  باي  اللعب  استطيع 
    المدرب 

2
5 

استجيب بسرعة لقرار الحكم بطردي من  
    المباراة 

2
6 

مبكر   بوقت  النوم  علي  السهل  من 
    عندما يطلب مني المدرب ذلك

2
7 

اتفهم بسرعة نقاط الضعف   استطيع ان 
    في فريق الخصم

2
8 

من السهل استفزازي واثارتي من الخصم 
    في المباراة 

2
    ال احب اللعب العنيف والقوي  9

3
0 

ادائي مما   استطيع ان اغير من طريقة 
    يتوافق وظروف المباراة 

3
1 

يثيرني قرار االتحاد بحرمان فر يقي من  
    الجمهور

3
2 

مني   الفريق  العبي  يريده  ما  اتفهم 
    بسهوله

3
3 

اعصابي  على  السيطرة  استطيع  ال 
بسرعة عندما يسمعني الجمهور كالم 

 جارح
   

3
4 

اداء   عالي يمكنني  بمستوى  مباراة 
)قريب،   مقربين  اشخاص  بحضور 

 صديق( 
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