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 مجلة تطبيقات علىم الرياضة 

 0202العدد مائة و ستة ديسمبر 
  قياس ثقافة اإلصابة الرياضية لدي المدربين بجمهىرية مصر العربية

  محمىد فاروق صبره عبدهللا/  د

 

 المقدمة ومشكمة البحث:
ة بشرلي عرام وترري يعتبرر موضروا اابررابات الرياضرية مرا المواضررية الجرديرة با متمرام ترري مجراي التربيرة الرياضرري

رياضررة الجمبرراك بشررلي مرراها لمررا لرررا مررا ترربييرات وابعرراد سررلبية علررل الئعبرريا والمرردربيا وال تررا   الترري يسررعوا 
  (0: 4للوبوي إليرا.)

بالتررالي اكديرراد مطررر  الحاجررة المسررتمرة والمتكايرردة لرياضررات التحررديات والم اتسررات الحدييررة حملررت معرررا إا
المستويات العالية ي ت  ع را معد ت اعلل ما  ا لة للتدريب والم اتسة تي رياضاتاابابةا لما اا الضغوط الر

وتكايردما حترل تبري تري بعري ا حيراا إلرل درجرة ييرر طبيعيرة تاروع يردرات الئعبريا بحيرث  اابابات المطيررة
عضررلي العبرربي تبري إلررل مرحلررة ااجررراد والترري يبراحبرا تغيرررات وهيايررة ترري ا جررركة الحيويرة وتقررداا التررواكا ال

 (06: 21)(224: 20وبالتالي يببح الئعبيا عرضة لإلبابة. )
وعلل الريم ما التقدم العلمي تي لاتة تروا المعرتة والتي ا علست علل المجاي الرياضي ما اجي مكيد ما امرا 

إلبراباتا وسئمة الئعبرياا ولركلت تقردم العديرد مرا ااجررالات والتطرورات لرردا ويايرة الئعبريا مرا التعرري ل
إ  اا المعررد ت   كالررت توضررح ترري لييررر مررا الرياضررات مطررورة اابررابات المرتبطررة بال شرراط الرياضرريا ا مررر 

 ( 23: 6الكي يتطلب مكيدًا ما ا بحاث والدراسات تي مجاي اابابات الرياضية. )
 ا اابرررراباتوتعرررد دراسرررة اابرررابات الرياضرررية مرررا السررربي المرمررررة لتطررروير يابليرررة الرياضررري وويايتررر  مررر

للوبوي إلل المسرتويات العليرا ولركلت تجررع العديرد مرا المحراو ت للوبروي إلري  هرام إللي يلري سروال مرا ال احيرة 
 (223: 20الويا ية او العئجية او التبميلية للي مشلئت اابابات سوال ما ال احية التشريحية او الوهياية. )

دت حررردة وا تشرررار الم اتسرررات الرياضرررية ومابرررة إبرررابات وتررركداد  سررربة ا برررابات بررريا الرياضرررييا للمرررا كا
الجررراك العضررلي العبرربي حيررث تشررلي الممارسررات الرياضررية ضررغطًا علررل العضررئت وا وتررار العضررلية والماابرري 

 (62: 24وا ربطة والاقرات العهمية للعمود الاقري مما يد يسبب إبابات مكم ة.)
مررا الدراسررات الترري تررردا إلررل التعرررا علررل اابررابات ا ليررر  دتررة بعرري البرراحييا إلررل إجرررال العديررد وكلررت ممررا

(، إسددءاع ي دد  المحمدددي 5()5102أحمددد يب ددد الشدد  ل  ) ا تشررارًا وشرريوعًا برريا الرياضررات الممتلاررة ميرري دراسررة
(، ل دو 52م()5114) Karen E. Tanner (، كد ء ن اد  ء6م()5102(،  أمل كء م الضدموء )4م()5102)

Lauie L.H (0222()22م)،  ك ادون كممد ن ورودءونKenton R. Kaufman et al  (0222()21م ،)
 (.22م()5115) Taunton, M B Ryanا   اون ء  ن

ا تشرار  سربة اابرابات الرياضرية تري مركب اللعبرة  ويد دلت العديد ما الدراسات العلميرة تري مركا المجراي إلرل
حيررث اتررت مرركب اابررابات ومابررة البررعبة م رررا إلررل مررروج الرياضررييا وابتعررادمم عررا المئعررب لرري  تقررط لاترررات 

http://ajsm.highwire.org/search?author1=Kenton+R.+Kaufman&sortspec=date&submit=Submit
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مدءوان سدم م ن ، م(5106"م جدد مجمد " ) حيث تؤلد كلرت دراسرة بسيطة بي لا ت سببًا تي تعرضرم اعايات دا مة
لردع طرئب لليرة التربيرة الرياضرية تري الجامعرة ا رد يرة  إلرل اا اليرر اابراباتالتي اشرارت  م(5112) أحمد الغزاوي

  (3: 01()203: 02تحدث تي مادة الجمباك.)
الترررري اشررررارت إلررررل ارتارررراا معرررردي إبررررابات اللاحرررري  Kirialanis( 12م()0221ودراسررررة ليررررريئ ي  و مررررروا )

 %(.23.5ب سبة )ومبوبًا تي مرحلة الربوط لئعبي رياضة الجمباك 
يوعًا برريا الترري اشررارت إلررل اا اليررر اابررابات شرر Harring, et all( 05م()0225ودراسررة مرراري   و مررروا )

 عبرة مرا  عبري الجمبراك  04 عرب و  24 عبي و عبات الجمباك مي التوال اللاحي ولا ت عي ة الدراسة مرا 
  الكيا لديرم مبرة دوليةا واوبت الدراسة بوجوب تطوير برام  وياية ما اابابات لئعبي الجمباك.

ة ويروا اابرابة إكا تمرا الم طقري اا يلروا وبما اا المدرب مو الشمه الوحيرد المتواجرد بجا رب الئعبريا لحهر
الاوريرةا واا يجررك حقيبرة مركودة بمسرتلكمات ااسرعاتات ا وليرة يبري البردل تري  تعلل ا يي ملمًا بمبادئ المعالجا

التدريب وبكلت يلوا مستعدًا دا مرًا لمواجررة الطروارئ حترل يملرا اا يسرامم تري التقليري مرا مطورتررا علرل ا يري. 
(00 :33 ) 

ا اا للمردرب اللرال والمؤمري علميررًا دورًا حيويرًا تري تقليري  سربة إبررابة الئعبريا  ا ميري مركا المردرب الميقررا لمر
الواعي يعتمد علل اس  التدريب الحدييةا ولدير  الاررم العميرع  ضررار المشرو ة المتعمردة علرل الئعبرياا والمبررة 

  (31: 00وا تي اابابة. )الواسعة والحاسة الجيدة امراج الئعب المجرد يبي الوي

ومررا م ررا لرراا لكامررًا علررل القررا م بعمليررة الترردريب اا يلرروا علررل يرردر م اسررب مررا المعرتررة با مطررار الترري تحررديرا 
م( برربا المرردرب المؤمرري يررؤدع عملرر  0222ا حمرراي التدريبيررة الكا رردة حيررث يشررير عبررد الرررحما عبررد الحميررد كمررر )

يررة مررة المحاتهرة علررل  عبيرر  مررا امطرار اللعررب وحرردوث اابررابات بقبرد إعررداد الئعررب علررل اسر  علميررة حدي
بقدر ااملاا ومكا   يبتي إلل عا طريع ا متمام بإعداد وبقي المدرب ما ال احيتيا العلمية والمر ية والتسراب  

  (12: 24لمبرت وطرع التدريب. )
تات ا وليررةا عرردم إشرررات الئعررب ترري ومسرر ولية المرردرب تشررمي العديررد مررا الجوا ررب م رررا االمررام بوسررا ي ااسررعا

الم اتسرررات إ  بعرررد ترررام شررراا  ا المئحهرررة والمسررراعدة تررري ت ايرررك ااجررررالات الويا يرررة متضرررم ة ا ربطرررة الضرررايطة 
  (22: 02وا شرطة الئبقة. )

وما سربع يتطلرب اا يتواجرد للري تريرع طبيرب وامبرا ي للعرئج الطبيعري اسرعاا وعرئج وتبميري المبرابيا مرا 
عبياا وللا  هرًا لضيع ااملا ات المتاحة تري الغالبيرة العهمرل مرا ا  ديرة الرياضرية المبرريةا ممرا يضرطر الئ

كلررت المرردرب برربا يقرروم بالعديررد مررا المرررام )ويايررةا إسررعااا تبميرري رياضرري( لئعبررياا لرركلت يسررعل القررا موا علررل 
لتشررررريح الرررروهيايا وتسرررريولوجيا الرياضررررةا ترررري ا تالرررردورات التدريبيررررة إلررررل إلسرررراب المرررردربيا المعررررارا والمعلومررررا

 اابابات الرياضية.
ومرركا ممررا دتررة الباحررث تجرراب تبررميم مقيررا  للويرروا علررل المسررتوع الاعلرري ليقاتررة المرردربيا ترري مجرراي اابررابات 

 الرياضية.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brunet%20ME%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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م يجرد وتي حدود ما تملا الباحث ما ا طئا علي  ما المراجة العلمية والدراسات التي اجريت تي مكا المجاي لر
مرررا الدراسرررات مرررا ت اولرررت ميررري موضررروا الدراسرررة الحاليرررةا ولرررركا يرررد تضررريا مررركب الدراسرررة بعررردًا جديررردًا تررري مجررراي 
المقايي  المعرتية واليقاتية بشلي عام واابابات الرياضة واسبابرا ولياية التعامي معرا وطرع الوياية م را بشلي 

 ماه.
 أهداف البحث:

 الرياضية لدع المدربيا بجمرورية مبر العربية.ب ال مقيا  ليقاتة اابابة  -2
 ييا  مستوع يقاتة اابابة الرياضية لدع مدربي رياضة الجمباك "الا ي رجاي" بجمرورية مبر العربية. -0

 اس ؤالت البحث:
 يقاتة اابابة الرياضية لدع المدربيا بجمرورية مبر العربية؟ما مقيا   -2
 ضية لدع مدربي رياضة الجمباك "الا ي رجاي" بجمرورية مبر العربية؟ما مستوع يقاتة اابابة الريا -0

 أهم ة البحث:
 تلما اممية البحث تي ال قاط التالية:

  درة مقايي  اابابة الرياضية بباة عامة تي حدود معرتة الباحث. -2
  درة المقايي  اليقاتية تي اابابة الرياضية لدع المدربيا الرياضييا. -0
الويوا علل المستوع اليقاتي للمدربيا الرياضييا تي الجوا ب التي تتعلع داة يملا ما مئلرا توتير ا -1

 باابابات الرياضية و  قاط القوة والضعا.
 مص مح ت الدءاسة:

 
:ثق فة اإلص بة الء  ض ة 

  عبي . مي مجموعة المبرات المرتبطة بجوا ب اابابة الرياضية التي يلتسبرا المدرب ويوهارا اتادة 
 
:مساوى ثق فة اإلص بة الء  ض ة 

مي متوسط الردرجات التري يحبري عليررا المردربيا عي رة البحرث والتري تعبرر عرا مسرتوع يقاترة اابرابة الرياضرية 
 لديرم. 

 الدءاس ت الس بقة:
 أواًل: الدءاس ت العءب ة

المعءف ددة لددبعم الممدد ه م "الحصدد مة  ( بع ددوان01()5102و لددد صددتح، اءكدد  السددم  ن )دراسررة لررًئ مررا  -2
المس ولوج ة والادء ب دة لمددءب  كدءة القددم ويت ابد  بدبعم اسداج ب ت ابداع البدد   والمسد ولوج  لتيبد ن 

واسررتردتت الدراسررة إلررل التعرررا علررل: ييررا  الحبرريلة المعرتيررة ترري بعرري المارراميم الاسرريولوجية  السددعود  ن"
الاررروع ترري الحبرريلة المعرتيررة لرردع المرردربيا تبعررًا لعرردة متغيررراتا والتدريبيررة لرردع مرردربي لرررة القرردم السررعوديياا 

                                                 
   اعء ف إجءائ. 
   اعء ف إجءائ. 
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لئعبرريا السررعودييا بررد يًا وتسرريولوجيًاا واسررتمدم الباحيرراا  لالعئيررة مررا برريا الحبرريلة المعرتيررة واسررتجابات ا دا
تري تمترة ما مدربي لرة القدما ولا ت امم ال ترا   اا ا متبرار المعر  (20الم ر  الوباي وبلغ مجموا العي ة )

بمعررامئت برردع ويبررات مرتاعررة بي مررا لرراا م ررات ضررعا واضررح ترري الحبرريلة المعرتيررة ترري بعرري المارراميم 
 الاسيولوجية والتدريبية.

   دد ا الثق فددة الو   ددة لدددى مدددءب  الكددءة ال دد ئءة"بع ررواا "  (52()5112) مددءوة ءمضدد ن محمددوددراسررة  -0
طيررة لرردع مرردربي اللرررة الطررا رةا وكلررت مررا مررئي مقيررا  واسررتردتت الدراسررة التعرررا علررل مسررتوع اليقاتررة المط

يامت الباحية بإعدادبا واستمدمت الباحية الم ر  الوباي وكلت لمواتقت  لطبيعة الدراسةا وبلغت عي ة الدراسرة 
علل مدرب لرة طا رةا واسارت الدراسة عا ال تا   التالية إعداد مقيا  لتقدير مستويات اليقاتة المططيرة لردع 

عرام علرل درجرات اعلرل مرا المردربيا التري  02اللرة الطا رةا حبي المدربيا كوي المبرة التري تاروع اي مدربي
 عام تي جمية المحاور. 02مبرترم ايي ما 

" الحصدد مة المعءف ددة العمم ددة لدددى  وع وا رررا (2()5112أمدد ن الوصدد و ة وزه ددء الز بدد  )دراسررة لررئ مررا  -1
مرردتت إلررل التعرررا علررل الحبرريلة المعرتيررة لرردع لرري مررا  عبرري  "اليبدد  ومدددءب  العدد ب القددوى فدد  ابءدن

ومررردربي العررراب القررروع تررري ا رداا وايضرررًا التعررررا علرررل الارررروع تررري الحبررريلة المعرتيرررة لررردع الئعبررريا وتقرررًا 
لمتغيرررري )الجررر  ا المؤمررري العلمررري( وترررم اسرررتمدام المررر ر  الوبررراي وبالطريقرررة العشررروا ية إك بلرررغ حجرررم العي رررة 

ستمدام مقيا  ماه يتلوا ما مجموعة ما اس لة كات ا متيار المتعددا إك تم اعتماد ا بعاد (ا وتم ا202)
التاليرررة )التررراريميا البرررد يا التغكيرررةا اابررراباتا الميلا يلرررا الحيويرررةا القرررا وا(ا توبرررلت الدراسرررة اا الحبررريلة 

اا ولا رت اعلرل حبريلة معرتيرة المعرتية لا ت تي المتوسرط بال سربة لئعبرياا وتروع المتوسرط بال سربة للمردربي
تي البعد القا و ي والتاريمي وايلرا تي البعد الماه بالميلا يلا الحيويةا لما توبلت الدراسة إلل وجرود ترروع 
ترري الحبرريلة المعرتيررة برريا المرردربيا والئعبرريا ولبررالح المرردربياا وايضررا إلررل عرردم وجررود تررروع ترري الحبرريلة 

 المعرتية بيا الكلور واا اث.
( بع وان " ب  ع اوابد ء معءفد  لمددءب  الجمبد ز فد  العمدوم 02()5112الد ن س د حسب اهلل ) يم د دراسة -2

"ا واسررتردتت الدراسررة ب ررال امتبررار معرترري للمرردربيا ترري ال ررواحي التدريبيررةا واسررتمدم المءاب ددة بعمم ددة الادددء ب
مرردرب مررا مرردربي الجمبرراك  62الدراسررة الباحررث المرر ر  الوبرراي وكلررت لمواتقترر  لطبيعررة الدراسررةا وبلغررت عي ررة 

و واسرارت الدراسرة علرل اا يرريم معامري ا رتبراط المحسرروب  0222/0222با تحراد المبرري للجمبراك للموسررم 
يرد ترراع يريم معامرري ا رتبرراط الجدوليرة ممررا يرردي علرل ارتبرراط بريا التطبيررع ا وي واليررا ي لئمتبرار المعرترري ممررا 

 يدي علل يبات .
" ب د ع مق د ا معءفد  لمددءب  كدءة السدمة ب لوجدي القبمد "( بع وان 02م()0220س ى الس د )ي دل حدراسة  -3

واسررتردتت الدراسررة التعرررا علررل  قرراط الضررعا لرردع مرردربي الوجرر  القبلرري للرررة السررلة مررا مررئي ب ررال مقيررا  
 16ة علررل معرترريا واسررتمدم الباحررث المرر ر  الوبرراي وكلررت لمواتقترر  لطبيعررة الدراسررةا واشررتملت عي ررة الدراسرر

% مررا المجتمررة الللرري واسررارت الدراسررة عررا  تررا   اممرررا ب ررال مقيررا  معرترري 30.3مرردرب لرررة سررلة يميلرروا 
 لمدربي لرة السلة بالوج  القبلي.
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 ث   ً : الدءاس ت ابج ب ة
"   دد ا مسدداوى المعءفددة الء  ضدد ة يددن اإلصدد ب ت بع ررواا  Lauie L H( 22م()5102لددوي )دراسررة  -4

واستردتت الدراسة ييرا  مسرتوع المعرترة الرياضرية عرا اابرابات  مم ءسة ال ش   الء  ض "الء  ض ة أث  ع 
تلميرك وحردد لئمتبرار اربعرة محراورا  123الرياضية اي ال ممارسة ال شاط الرياضيا ويد اجريت الدراسرة علرل 

ث اابابات الرياضية( )علم التشريحا علم الاسيولوجيةا الغكال الرياضيا العوامي المارجية المؤيرة علل حدو 
 ويد حقع ا متبار معامئت بدع ويبات عالية.

"مق د ا معءفد  لمعممد    Jose A. Santiagoet al( 52()م5116) وروءونجوز .أ. سا  د جو دراسرة  -5
ييررا  معررارا معلمرري التربيررة البد يررة ترري  واسررتردتت الدراسررةالاءب ددة الء  ضدد ة فدد  ال شدد   البددد   والصددحة" 

مضموا ال شاط البد ي واللياية البحية كات البلة ما اجي توتير جودة عالية وتعالة لتعليم طئبرم للتحقيع 
ترري ال شرراط البررد ي والليايررة البد يررة المرتبطررة بالبررحة المحترروع المعرترري للمعلمرريا التربيررة البد يررة وبلغررت عي ررة 

( 42إلرل  01معلم ما معلميا التربية البد ية للمرحلة ا بتدا ية )تتراوح اعمارمم بيا 27 معلمة و 32الدراسة 
 33.24وجود اوج  يبور تي معرتة محتوع المعلمريا بلغرت ) عا  تا  واسارت الما ج وب شرع تلسا ا 
ل الحاجرة لت ميرة علل تعاليترا ولاالترا تي تحقيع المعايير المريوب تي ا وتشرير إلر 8(ا والتي يملا اا تؤير

 المستوع المر ي  جي تحسيا تدري  ال شاط البد ي واللياية البد ية المرتبطة بالبحة تي المدار .
 إجءاعات البحث:

 الم بج المساودم:
 استمدم الباحث الم ر  الوباي وكلت لمواتقت  لطبيعة البحث.

 
 مجامع البحث:

 بجمرورية مبر العربية. يميي مجتمة البحث مدربي رياضة الجمباك الا ي رجاي
 ي  ة البحث:

تررم امتيررار عي ررة البحررث بالطريقررة العمديررة مررا مرردربي رياضررة الجمبرراك الا رري رجرراي بجمروريررة مبررر العربيررة وبلررغ 
مررررردرب ترررررم امتيرررررارمم عشررررروا يًا مرررررا ممررررر  محاتهرررررات ومررررري )اسررررريوطا القرررررامرة والجيررررركةا الم برررررورةا  05عرررررددما 

  بلي محاتهة وتقًا للبياا التالي:ا سل درية(ا وجالت اعداد المدربيا 
 ثيبن وست تىزيغ ػيىخ انذراسخ ػهً انمحبفظبد

 

 

 ابيداد المح فظة م
 3 اسيوط 2
 20 القامرة والجيكة 0
 2 الم بورة 1
 4 ا سل درية 2

mailto:jsantia1@houstonisd.org
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 أدوات جمع الب    ت:
 استعاا الباحث تي جمة بيا ات البحث با دوات التالية:

المرجعي للدراسات والبحوث والمراجة العلمية تي مجاي القيا  والمقرايي  واابرابات تحليي المحتوع والمسح  -2
 الرياضية.

المقابلرررة الشمبررررية مررررة المتمببررريا ترررري مجرررراي الدراسررررة مرررا اعضررررال مي ررررة التررردري  والمبرررررال ترررري مجرررراي  -0
 )التدريبا علوم البحةا التبميي(.

 ورية مبر العربية )ما إعداد الباحث(.مقيا  يقاتة اابابة الرياضية لدع المدربيا بجمر -1
 و وات إيداد البحث:

 و وات إيداد المق  ا:
 احد د البدف من المق  ا: -0

يقاترة المردربيا الردا ا ساسي مو الوبوي إلل اداة علل درجة عالية ما اليبات والبردع تسرتمدم للتعررا علرل 
 تي مجاي اابابات الرياضية بجمرورية مبر العربية.

 لمح وء:احد د ا -5
يام الباحث بعمي مسح للمراجة المتمببة تي مجاي اابابات الرياضية ولكلت الدراسات المرتبطة باابابات 

( وعرضرا علل السادة المبرال مرتع 0محاور مرتع ) 6الرياضية وا ترل إلل تبميم استمارة استطئا راي تضم 
 ( بردا التعرا علل:2)
 مستوع المعرتةا والارما التطبيع للمدربيا.مدع لااية المحاور للتعرا علل   -
 مدع م اسبت  المحاور للحلم علل يقاتة المدربيا تي مجاي اابابات الرياضية.  -
 تحديد ا ممية ال سبية لركب المحاور.  -

علل اا يلوا المبير علل درجة "استاك مساعد" علل ا يي تي المجا ت المرتبطة بالدراسة    )إبابات 
 تبميي بد يا تدريب رياضيا جمباك(.رياضيةا 

 %(.52* وا ترل الباحث إلل استبعاد المحاور التي حبلت علل درجة ايي ما )
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 (1جذول )

انذرجخ انمقذرح وانىسجخ انمئىيخ آلراء انخجراء حىل محبور 

 (11)ن= انمقيبش انمقترحخ

الدءجة المقدءة  المح وء م
(21) 

ال سبة المئو ة 
)%( 

 %25 46 أ واع اإلص ب تمم ه م و  0

 %011 21 مسبب ت اإلص بة 5
 %24 45 مظ هء وأيءام اإلص بة 2
 %22 44 المب دئ الع مة لإلسع ف ت ابول ة 4

اإلسع ف ت ابول ة لبعم اإلص ب ت  2
 الء  ض ة

41 21% 

الج  ب الاشء ح  المءاب  ب إلص ب ت  6
 الء  ض ة

21 61% 

 %22 44   ض ةالاأه ل البد   لإلص ب ت الء  2
 %26 42 الو   ة من اإلص ب ت الء  ض ة 2

يبوي سبعة محاور مقترحة ومي )مااميم وا واا ااباباتا مسببات اابابةا  (0 اضح من جدول )
مهامر واعراي اابابةا المبادئ العامة لإلسعاتات ا وليةا ااسعاتات ا ولية لبعي اابابات الرياضيةا 

% 222% إلل 62بات الرياضيةا الوياية ما اابابات الرياضية( وتراوحت  سبترا ما بيا التبميي البد ي لإلبا
% المقترحة لقبوي المحورا بي ما تم استبعاد محور واحد مقترح ومو )الجا ب التشريحي 52حيث تمطت  سبة 

 ر.% المقترحة لقبوي المحو 52% وبكلت لم تتمطل42المرتبط باابابات الرياضية( ولا ت  سبت  
( تم ايتراح العبارات طبقًا 1بعد تحديد المحاور المقبولة والمستبعدة طبقًا لل سب الم وية للي محور مرتع )

 لمسمل واتجاب لي محور.
 .(0( ويوضح كلت جدوي )1عبارة مرتع ) 022ويد تضما المقيا  تي بورت  ا ولل علل 

 (2جذول )

انؼرض ػهً انسبدح  انتىزيغ انىسجي نهؼجبراد ػهً محبور انمقيبش قجم

 انخجراء

 ال سبة المئو ة% المجموع الصواب والو أ االوا  ء من ماعدد المح وء م
 %04.50 يب ءة 52 05 02 مم ه م وأ واع اإلص ب ت 0
 %00.26 يب ءة 54 00 02 مسبب ت اإلص بة 5
 %05.24 يب ءة 56 00 02 مظ هء وأيءام اإلص بة 2
 %2.22 يب ءة 02 6 00 ول ةالمب دئ الع مة لإلسع ف ت اب  4
 %02.64 يب ءة 26 2 52 اإلسع ف ت ابول ة لبعم اإلص ب ت الء  ض ة 2
 %00.26 يب ءة 54 01 04 الج  ب الاشء ح  المءاب  ب إلص ب ت الء  ض ة 6
 %02.52 يب ءة 52 04 02 الاأه ل البد   لإلص ب ت الء  ض ة 2
 %01.52 يب ءة 50 04 2 الو   ة من اإلص ب ت الء  ض ة 2

 %011 514 22 002 المجموع
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عبارة امتيار  227عبارة م را  022اا المقيا  يشتمي تي بورت  ا ولل )المبد ية( علل  (5 اضح من جدول )
 . عبارة بواب ومطب وتم عري ا ستمارة علل المبرال 63ما متعددا 

 و د اوصل الب حث إلى ابا :
 -11 -02 -22 -7 -4 -1عبارة ) 00ا العبارات تيما تم حكا مواتقة المبرال علل  سبة لبيرة م

12- 14- 16- 33- 42- 42- 41- 56- 63- 72- 77- 226- 210- 252- 272- 022.) 
 (3جذول )

انتىزيغ انىسجي نؼجبراد ثيه محبور انمقيبش ثؼذ انؼرض ػهً انسبدح 

 انخجراء

االوا  ء من  المح وء م
 ماعدد

الصواب 
 المجموع والو أ

سبة ال 
المئو ة 

 مقءبة
 %02.02 يب ءة 54 00 02 مم ه م وأ واع اإلص ب ت 0
 %05.62 يب ءة 51 00 2 مسبب ت اإلص بة 5
 %02.52 يب ءة 50 01 00 مظ هء وأيءام اإلص بة 2
 %2.42 يب ءة 02 2 01 المب دئ الع مة لإلسع ف ت ابول ة 4
اإلسع ف ت ابول ة لبعم اإلص ب ت  2

 %51.22 يب ءة 22 6 52 الء  ض ة
 %06.42 يب ءة 56 02 02 الاأه ل البد   لإلص ب ت الء  ض ة 6
 %05.15 يب ءة 02 05 2 الو   ة من اإلص ب ت الء  ض ة 2

 %011 022 62 21 المجموع
عبارة  72عبارة م را  236( علل 1اا المقيا  يشتمي تي بورت  اليا ية مرتع ) (2 اضح من جدول )

 عبارة بواب ومطب.46 امتيار ما متعددا
 المق  ا ف  صوءاي الث   ة:

( مدربيا 4( علل عي ة ما المدربيا يوامرا )1يام الباحث بعري المقيا  تي بورت  اليا ية مرتع )
( عبارة وتم 236مارج عي ة البحث ا بلية ايجاد معامي البعوبة والتمييك واشتمي المقيا  تي بورت  اليا ية )

 والتمييك لتحقيع شرطي البعوبة والتمييك.حساب معامي البعوبة 
 حس ب مع مل الصعوبة لمعب ءات. -0

 يام الباحث بإيجاد معاملي البعوبة والسرولة وكلت وتقًا للمعادلة التالية:
                              R 

     رررررر  معامي بعوبة السؤاي =      
                                   R  - F 

 الماط ة. اتجابااعدد   : F ابحيحةال اتجاباا: عدد   R  حيث 
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  حس ب مع مل الام  ز لمعب ءات -5
                                      CU - CI 

     رررررر  = IDيلوا معامي التمييك بركا     
                                NU            

 لتمييكمعامي ا:       ID اا  حيث
     CU  : الا ة العليا تي التحبيي الكيا اجابوا علل السؤاي إجابة بحيحة. مدربياعدد 
      CI مما اجابوا علل السؤاي إجابة بحيحة. الا ة الد يا تي التحبيي مدربيا: عدد                       
     NU (412:  22) إحدع المجموعتيا. اتراد: عدد 

( وتم استبعاد العبارات التي   يتوتر لرا مكا الشرط 2.1ييك اا يلوا الير ما )ويد يبي معامي التم
( توضح العبارات التي تم يبولرا والتي تم حكترا وتقًا لمعاملي 20(ا)22(ا)22(ا)7(ا)6(ا)5(ا)4(ا)3وجدوي )

 البعوبة والتمييك.
 (4جذول )

 مؼبمم انصؼىثخ وانتمييس نؼجبراد محبور انمقيبش 

 هيم وأوىاع اإلصبثبد"محىر "مفب

 مع مل الام  ز
مع مل 
 الصعوبة

 مع مل الام  ز م
مع مل 
 الصعوبة

 مع مل الام  ز م
مع مل 
 الصعوبة

 م

2.12 2.11 02 2.65 2.70 2 2.1 2.3 0 

2.25 2.02 02 2.43 2.15 01 2.2 2.61 5 

2.52 2.42 02 2.47 2.55 00 2.60 2.65 2 

2.10 2.32 51 2.42 2.42 05 2.22 2.35 4 

2.16 2.22 50 2.42 2.44 02 2.42 2.26 2 

2.12 2.10 55 2.52 2.55 04 2.32 2.40 6 

2.24 2.21 52 2.42 2.22 02 2.02 2.32 2 

2.42 2642 54 2.30 2.53 06 2.21 2.17 2 

 محىر "مسججبد اإلصبثخ"

 مع مل الام  ز
مع مل 
 الصعوبة

 مع مل الام  ز م
مع مل 
 الصعوبة

 ام  زمع مل ال م
مع مل 
 الصعوبة

 م

2.22 2.33 40 2.22 2.74 22 2.10 2.57 52 

2.14 2.22 45 2.43 2.50 24 2.37 2.27 56 

2.02 2.20 42 2.01 2.62 22 2.42 2.42 52 

2.12 2.04 44 2.53 2.27 26 2.04 2.02 52 

 2.22 2.02 22 2.41 2.62 52 

2.32 2.10 22 2.22 2.35 21 

2.22 2.27 22 2.22 2.25 20 

2.22 2.35 41 2.22 2.26 25 
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 (4تبثغ جذول )

 مؼبمم انصؼىثخ وانتمييس نؼجبراد محبور انمقيبش 

 محىر "مظبهر وأػراض اإلصبثخ"

 مع مل الام  ز
مع مل 
 الصعوبة

 مع مل الام  ز م
مع مل 
 الصعوبة

 مع مل الام  ز م
مع مل 
 الصعوبة

 م

2.61 2.45 60 2.16 2.32 22 2.04 2.13 42 

2.20 2.12 65 2.27 2.12 24 2.24 2.20 46 

2.41 2.36 62 2.02 2.55 22 2.57 2.42 42 

2.14 2.62 64 2.45 2.34 26 2.02 2.42 42 

2.70 2.40 62 2.16 2.10 22 2.45 2.40 42 

 

2.16 2.12 22 2.41 2.35 21 

2.20 2.15 22 2.36 2.25 20 

2.11 2.15 61 2.20 2.10 25 

 نمجبدئ انؼبمخ نإلسؼبفبد األونيخ "محىر " ا

 مع مل الام  ز
مع مل 
 الصعوبة

 مع مل الام  ز م
مع مل 
 الصعوبة

 مع مل الام  ز م
مع مل 
 الصعوبة

 م

2.25 2.11 26 2.45 2.36 20 2.52 2.40 66 

2.53 2.27 22 2.16 2.13 25 2.32 2.15 62 

2.16 2.25 22 2.32 2.22 22 2.20 2.12 62 

2.52 2.22 22 2.32 2.12 24 2.13 2.02 62 

2.02 2.27 21 2.51 2.42 22 2.20 2.30 21 

 محىر " اإلسؼبفبد األونيخ نجؼط اإلصبثبد انريبظيخ "
مع مل 
 الام  ز

مع مل 
 الصعوبة

 م
مع مل 
 الام  ز

مع مل 
 الصعوبة

 م
مع مل 
 الام  ز

مع مل 
 الصعوبة

 م

2.27 2.36 012 2.30 2.16 22 2.22 2.27 20 

2.22 2.12 016 2.25 2.40 24 2.52 2.40 25 

2.03 2.12 012 2.27 2.12 22 2.14 2.13 005 

2.32 2.27 012 2.25 2.35 26 2.27 2.11 24 

2.30 2.16 012 2.26 2.06 22 2.25 2.36 22 2.07 2.01 001 
2.34 2.45 000 2.02 2.03 22 2.40 2.36 26 

2.32 2.22 005 2.17 2.22 22 2.22 2.60 22 

2.22 2.66 002 2.37 2.33 011 2.16 2.25 22 

2.17 2.23 004 2.52 2.32 010 2.24 2.72 22 

 

2.27 2.45 015 2.20 2.30 21 
2.26 2.33 012 2.14 2.71 20 
2.27 2.53 014 2.22 2.34 25 
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 (4تبثغ جذول )

 مؼبمم انصؼىثخ وانتمييس نؼجبراد محبور انمقيبش 

 محىر " انتأهيم انجذوي نإلصبثبد انريبظيخ"
مع مل 
 الام  ز

مع مل 
 الصعوبة

 م
مع مل 
 الام  ز

مع مل 
 الصعوبة

 م
مع مل 
 الام  ز

مع مل 
 الصعوبة

 م

2.14 2.10 022 2.25 2.31 054 2.62 2.42 002 

2.17 2.23 024 2.62 2.40 052 2.12 2.10 006 

2.33 2.22 022 2.27 2.02 056 2.26 2.34 002 

2.10 2.27 026 2.27 2.03 052 2.10 2.13 002 

2.32 2.34 022 2.13 2.16 052 2.42 2.44 002 

2.22 2.20 022 2.23 2.32 052 2.52 2.32 051 
2.62 2.46 022 2.15 2.22 021 2.56 2.44 050 
2.13 2.16 041 2.06 2.12 020 2.32 2.20 055 

 2.20 2.22 025 2.26 2.04 052 
 محىر " انجىاوت انىقبئيخ مه اإلصبثبد انريبظيخ"

مع مل 
 الام  ز

مع مل 
 الصعوبة

 م
مع مل 
 الام  ز

مع مل 
 الصعوبة

 م
مع مل 
 الام  ز

مع مل 
 الصعوبة

 م

2.42 2.34 022 2.51 2.37 042 2.40 2.36 040 

2.30 2.22 026 2.33 2.20 042 2.11 2.25 045 

2.21 2.20 022 2.23 2.22 021 2.22 2.06 042 

2.52 2.43 022 2.20 2.32 020 2.17 2.22 044 

2.13 2.14 022 2.14 2.32 025 2.01 2.22 042 
2.36 2.25 061 2.22 2.42 022 2.55 2.42 046 

 2.24 2.36 024 2.15 2.27 042 
 

اميم ( ما المحور ا وي "ما26ا 25ا 5ا0ا 2ا   تم استبعاد العبارات التالية ) (4 اضح من جدول )
( ما 33ا 26ا 24ا 23( ما المحور اليا ي "مسببات اابابة"ا )21ا 17ا 13ا 10ا 06وا واا اابابات"ا )

ا 62( ما المحور الرابة "المبادئ العامة لإلسعاتات ا ولية"ا )62المحور اليالث "مهامر واعراي اابابة"ا )
تات ا ولية لبعي اابابات ( ما المحور المام  "ااسعا221ا 222ا 225ا 222ا 76ا 67ا 65

( ما المحور الساد  "التبميي البد ي لإلبابات الرياضية"ا 216ا 212ا 204ا 201ا 224الرياضية"ا )
 ( ما المحور السابة "الوياية ما اابابات الرياضية".223ا 221)
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 (5جذول )

 انصىرح انىهبئيخ نمقيبش ثقبفخ انمذرثيه في مجبل اإلصبثبد انريبظيخ 
 سبة مؼبمهي انصؼىثخ وانتمييسثؼذ ح

 

( عبارة موكعة علل 207اا إجمالي عدد عبارات المقيا  تي بورت  ال را ية ) (2 اضح من جدول )
 ( محاور.5)

 :ةالمق  ا ف  صوءاي ال ب ئ 
 يام الباحث بإيجاد المعامئت العلمية للمقيا .

 أ( صدق المحكم ن:
ما  تم عري المقيا  ببورت  ا ولية علل المبرال بعد تكويد المحلميا بالردا ما المقيا  لما يتضح

 (.0( ومرتع )0جدوي )
 ب( صدق االاس ق الداوم :

تم حساب ا تساع الداملي لعبارات المقيا  ومدع ارتباط لي عبارة م را بالمقيا  لليا تقد تم إجرال 
معامئت ا رتباط للرتب بيا درجة لي عبارة وبيا الدرجة الللية للمقيا ا وكلت للتبلد ما تمييي لي عبارة ما 

 (ا4  للباة التي يقيسرا والموضح بجدوي )عبارات المقيا

 المح وء م
الصوءة 
المبدئ ة 
 لممق  ا

الصوءة الث   ة 
 لممق  ا

الصوءة 
ال ب ئ ة 
 لممق  ا

 02 يب ءة 54 يب ءة 52 مم ه م وأ واع اإلص ب ت 0
 02 يب ءة 51 يب ءة 54 مسبب ت اإلص بة 5
 02 يب ءة 50 يب ءة 56 مظ هء وأيءام اإلص بة 2
 04 يب ءة 02 يب ءة 02 مة لإلسع ف ت ابول ةالمب دئ الع  4
اإلسع ف ت ابول ة لبعم اإلص ب ت  2

 56 يب ءة 22 يب ءة 26 الء  ض ة
 50 يب ءة 56 يب ءة 52 الاأه ل البد   لإلص ب ت الء  ض ة 6
 02 يب ءة 02 يب ءة 50 الو   ة من اإلص ب ت الء  ض ة 2

 052 022 514 المجموع
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 (6جذول )

 مؼبمالد االرتجبط ثيه درجخ كم ػجبرح وانذرجخ انكهيخ نهمقيبش

 

 االءاب   العب ءة االءاب   العب ءة االءاب   العب ءة االءاب   العب ءة االءاب   العب ءة االءاب   العب ءة
2 2.57 01 2.60 23 2.61 45 2.50 67 2.70 222 2.50 
0 2.42 02 2.62 24 2.45 46 2.70 72 2.54 220 2.72 
1 2.62 03 2.56 25 2.52 47 2.53 72 2.50 221 2.62 

2 2.54 04 2.57 26 2.53 52 2.55 70 2.62 222 2.62 

3 2.44 05 2.53 27 2.46 52 2.61 71 2.60 223 2.62 

4 2.62 06 2.65 32 2.43 50 2.60 72 2.42 224 2.54 

5 2.44 07 2.72 32 2.53 51 2.42 73 2.72 225 2.72 

6 2.45 12 2.64 30 2.71 52 2.50 74 2.52 226 2.64 

7 2.43 12 2.51 31 2.62 53 2.62 75 2.50 227 2.60 

22 2.60 10 2.44 32 2.52 54 2.72 76 2.40 202 2.52 
22 2.72 11 2.50 33 2.50 55 2.60 77 2.52 202 2.40 
20 2.65 12 2.72 34 2.70 56 2.50 222 2.60 200 2.42 

21 2.53 13 2.54 35 2.45 57 2.41 222 2.51 201 2.62 

22 2.52 14 2.52 36 2.40 62 2.52 220 2.40 202 2.50 
23 2.56 15 2.62 37 2.44 62 2.70 221 2.42 203 2.72 

24 2.46 16 2.61 42 2.64 60 2.43 222 2.53 204 2.62 
25 2.45 17 2.44 42 2.46 61 2.72 223 2.62 205 2.50 
26 2.63 22 2.53 40 2.50 62 2.70 224 2.40 206 2.72 
27 2.70 22 2.61 41 2.46 63 2.45 225 2.60 207 2.54 
02 2.45 20 2.46 42 2.60 64 2.60 226 2.70   

02 2.43 21 2.62 43 2.55 65 2.40 227 2.62   
00 2.52 22 2.53 44 2.42 66 2.52 222 2.72   
 

حيث بلغت ييمة )ر(  2.23اا جمية العبارات دالة إحبا يا ع د مستوع د ل   (6 اضح من جدول )
مما يدلي علل اا م ات ارتباط كا د ل  إحبا ية بيا لي عبارة ما عبارات المقيا  وبيا  2.152الجدولية 

 .المقيا  للي مما يدلي علل بدع المحتوع
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 مدربيا ما مجتمة البحث ومارج عي تة. 4معامي يبات المقيا  طبع الباحث ا متبار عدد  لحساب ج( ثب ت المق  ا:
 (7جذول )

 6مؼبمم االرتجبط ثيه انتطجيق األول وانثبوي نهمقيبش   ن = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.250=  1.12  مة )ء( الجدول ة ي د مساوى 
وجود عئية ايجابية ودالة بيا التطبيع ا وي واليا ي لممتلا محاور المقيا  والمقيا   (2 اضح من جدول )

 (.2.73إلل  2.52يا إك تراوح معامي ا رتباط المحسوب ما بيا )لل
 الا ب ق ال ب ئ  لمدءاسة:

الدالة علل بئحية المقيا  علل عي ة  ةتم تطبيع المقيا  تي بورت  ال را ية بعد تحقع المعامئت ااحبا ي
 م.01/1/0225م إلل 22/0/0225الدراسة تي الاترة ما 
 المع لجة اإلحص ئ ة

 المتوسط الحسابي. -     بة الم وية.ال س -
 معامي ا رتباط. -   معامي البعوبة ومعامي التميك. -

وال سب التالية لمعيار لمستوع يقاتة اابابة  2.23ويد ارتضل الباحث  سبة الد لة ع د مستوع 
ربي رياضة الجمباك الرياضية لدع المدربيا بجمرورية مبر العربيةا وما سيتم تطبيقة علل "عي ة البحث" ما مد

 "الا ي رجاي" علل ال حو التالي:
 % تبلير مستوع مرتاة . 53ما 
 % مستوع متوسطً .52% حتل  43ما 
 % تبيي مستوع م ماي. 42ما 

دءجة  الا ب ق الث    الا ب ق ابول المق  ا م
 ±ع ا ±ع ا االءاب  

 1.21 1.22 2.52 0.15 05.12 مم ه م وأ واع اإلص ب ت 0
 1.25 0.06 01.06 0.45 05.22 مسبب ت اإلص بة 5
 1.22 0.02 54.52 0.05 02.06 مظ هء وأيءام اإلص بة 2
 1.22 0.06 00.06 0.12 02.11 المب دئ الع مة لإلسع ف ت ابول ة 4
اإلسع ف ت ابول ة لبعم اإلص ب ت  2

 1.24 0.64 51.21 0.62 02.66 الء  ض ة
 1.22 0.51 2.12 0.16 2.12   لإلص ب ت الء  ض ةالاأه ل البد  6
 1.22 1.22 05.11 1.20 2.22 الو   ة من اإلص ب ت الء  ض ة 2
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 يءم ال ا ئج:
 (8جذول )

 انىست انمئىيخ نمستىي ثقبفخ انمذرثيه ػيىخ انجحث 

 في محىر "مفبهيم وأوىاع اإلصبثبد"
 العب ءة صح ح ال سبة المئو ة العب ءة صح ح ال سبة المئو ة وس ما ال سبة المئو ة

22.62% 55.25 

40.74 25 00 22.52% 22 0 

40.74 25 05 37.03% 24 5 

44.44% 26 02 62.26% 00 2 

55.55% 02 04 22.22% 20 4 

37.03% 24 02 52.25% 02 2 

15.21% 22 06 33.33% 23 6 

22.52% 22 02 26.22% 21 2 
44.44% 22 02 26.22% 21 2 
22.22% 20 02 22.22% 20 2 

 44.44% 26 01 
 "في محىر "مسججبد اإلصبثخ

ال سبة 
 المئو ة

 العب ءة صح ح ال سبة المئو ة العب ءة صح ح ال سبة المئو ة ماوس 

24.22% 04.62 

37.03% 24 52 33.33% 23 51 

33.33% 23 52 40.74% 25 50 

44.44% 26 21 32.63% 22 55 

52.25% 02 20 22.22% 20 52 

26.22% 21 25 15.21% 22 54 

22.52% 22 22 52.15% 27 52 

22.52% 22 24 26.22% 21 56 
52.15% 27 22 22.22% 20 52 

 في محىر "مظبهر وأػراض اإلصبثخ"
ال سبة 
 المئو ة

 العب ءة صح ح ل سبة المئو ةا العب ءة صح ح ال سبة المئو ة ماوس 

22.25% 50.22 

52.15% 27 44 44.44 26 22 

62.26% 00 42 63.26 01 26 

66.66% 02 46 40.74% 25 22 

63.26% 01 42 62.26% 00 22 

55.55% 02 42 55.55% 02 22 

55.55% 02 42 52.25% 02 41 

70.37% 03 21 66.66% 02 40 
62.26% 00 20 52.25% 02 45 

 70.37% 03 42 
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 (8تبثغ جذول )
 انىست انمئىيخ نمستىي ثقبفخ انمذرثيه ػيىخ انجحث 

 في محىر "انمجبدئ انؼبمخ نإلسؼبفبد األونيخ"
 العب ءة صح ح ال سبة المئو ة العب ءة صح ح ال سبة المئو ة ماوس  ال سبة المئو ة

22.00% 02.45 

11.11% 7 22 37.03% 24 25 

52.15% 91 61 62.26% 00 22 

44.44 26 60 40.74% 25 24 

40.74% 71 65 32.63% 22 22 

52.25% 02 62 33.33% 23 26 

37.03% 24 42 26.22% 21 22 

11.11% 7 43 22.52% 22 22 
 "االسؼبفبد األونيخ نجؼط اإلصبثبد انريبظيخ"  في محىر

 العب ءة صح ح ال سبة المئو ة العب ءة صح ح ال سبة المئو ة ماوس  ال سبة لمئو ة

21.42% 02.12 

55.55% 02 22 52.15% 27 66 

52.15% 27 21 52.15% 27 62 

52.25% 02 20 63.26% 01 62 

55.55% 02 25 66.66% 02 62 

37.03% 24 22 52.25% 02 21 

26.22 21 24 52.15% 27 20 

40.74% 25 22 55.55% 02 25 
44.44 26 26 22.22% 20 22 

55.55% 02 22 44.44 26 24 

40.74% 25 22 40.74% 25 22 
44.44 26 22 55.55% 02 26 
55.55% 02 21 62.26% 00 22 
37.03% 24 20 62.26% 00 22 

 في محىر " انتأهيم انجذوي نإلصبثبد انريبظيخ"
 العب ءة صح ح ال سبة المئو ة العب ءة صح ح ال سبة المئو ة ماوس  ال سبة المئو ة

24.66% 04.26 

40.74% 25 012 40.74% 25 25 

15.21 22 014 37.03% 24 22 

37.03% 24 012 32.63% 22 24 

22.22 20 016 44.44 26 22 

32.63% 22 012 32.63% 22 26 

44.44 26 012 40.74% 25 22 

37.03% 24 012 26.22 21 22 

26.22 21 001 52.15% 27 22 
33.33% 23 000 26.22 21 011 
22.22 20 005 37.03% 24 010 

 15.21 22 015 
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 (8تبثغ جذول )

 انىست انمئىيخ نمستىي ثقبفخ انمذرثيه ػيىخ انجحث 

 في محىر انىقبيخ مه اإلصبثبد انريبظيخ
 العب ءة صح ح  سبة المئو ةال العب ءة صح ح ال سبة المئو ة ماوس  ال سبة المئو ة

22.52% 02.42 

33.33% 23 055 32.63% 22 002 

37.03% 24 052 44.44 26 004 

26.22 21 054 26.22 21 002 

26.22 21 052 22.22 20 006 

40.74% 20 056 40.74% 25 002 

33.33% 23 052 40.74% 25 002 

52.15% 27 052 37.03% 24 002 

44.44 26 052 26.22 21 051 
 62.26% 00 050 

 
اا المتوسط الحسرابي لمسرتوع يقاترة المردربيا تري محرور ماراميم وا رواا اابرابات  (2 اضح من جدول )

ب سرررربة م ويررررة بلغررررت  22.46%ا وترررري محررررور مسررررببات اابررررابة بلررررغ 55.43ب سرررربة م ويررررة بلغررررت  00.30بلررررغ 
تررري محرررور و%ا 57.70ب سررربة م ويرررة بلغرررت  02.36لرررغ %ا وتررري محرررور مهرررامر واعرررراي اابرررابة ب32.15

ترري محررور ااسررعاتات ا وليررة و%ا 35.22ب سرربة م ويررة بلغررت  23.20المبررادئ العامررة لإلسررعاتات ا وليررة بلررغ 
تري محرور التبميري البرد ي لإلبرابات و%ا 52.26ب سربة م ويرة بلغرت  27.21المابة لإلبابات الرياضية بلرغ 

 23.25ترري محررور الويايررة مررا اابررابات الرياضررية بلررغ و%ا 32.44م ويررة بلغررت ب سرربة  22.54الرياضررية بلررغ 
 %. 35.07ب سبة م وية بلغت 

 م   شة ال ا ئج:
اا المتوسررط الحسررابي لإلبررابة البررحيحة ترري محررور مارراميم وا ررواا اابررابات  (2 اضددح مددن جدددول )

تاعرة مقار رًة بالمحراور ا مررع ومركا ويرع الباحث ا ررا  سربة مر %( 55.43ب سبة م وية بلغت ) (00.30وبلغت )
يوضررح اا لرردع المرردربيا عي ررة الدراسررة ملايررة  هريررة جيرردة عررا الماررروم والمع ررل المقبررود باابررابات الرياضررية 
ولرركلت االمررام بررا  واا الممتلاررةا إ  اا مرركا بماررردب   يعطرري المرردرب القرردرة علررل التعرررا علررل اابررابة بشررلي 

 (.   7عئمات وا عراي المابة بلي إبابة ومو ما اوضح  كات الجدوي )تعلي ومو لدي  يبور تي ال
ومركا مرا تؤلرردب "حيراة عيراد" برراا المردرب لرر  دور ر يسري مرة الئعبررياا تيتعريا علير  اا يلرروا ملمرًا المامررًا 

ات تمرا واجبرات واتيًا بب واا اابابات الرياضية والوياية م را والتعامي معرا بااسعاتات ا وليةا ولتئتي اابراب
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المرردرب ا متمررام ببررحة الئعبرريا واللشررا الطبرري الرردوري وتمطرريط وت هرريم البر ررام  الترردريبي علررل اسرر  علميررة 
 (33:7سليمة. )

اا المتوسرط الحسرابي لإلجابرات البرواب تري محرور مسرببات اابرابة بلغرت  (2كم   اضح مدن جددول )
جررة م ماضررة وترردي علررل ا مارراي الجوا ررب المعرتيررة %( ويرررع الباحررث ا رررا در 32.15( ب سرربة م ويررة )22.46)

لررردع المررردربيا حررروي العوامررري التررري ترررؤدع إلرررل حررردوث اابرررابة وبالترررالي   يملررر رم حبرررر تلرررت المسرررببات ومررركا 
ا  مارراي ترري المعرتررة يميرري عامرري اساسرري لحرردوث اابررابة الرياضررية ومرركا برردورب يقررا حا رري دوا يرردرة المرردرب 

ما التعري لإلبابةا والتي جال متوسط درجة المدربيا تري محرور الجوا رب الويا يرة  علل حماية ووياية الئعبيا
%( ومي درجة م ماضة وتعل  إ مااي يردرة المردرب 35.07( ب سبة م وية )23.25ما اابابات الرياضية )

 دة. علل الت بؤ او توية اابابات الرياضية التي طالما تحدث وتباحب ا حماي التدريبية المرتاعة الش
ومكا ما يؤلدب تشارلك بب   للي يتم تج ب حدوث اابابة ال اتجة عا التحميي الكا د علل العضرئت مرا 
الضروري ادال عمي عضلي مضاد ومكا يجعي م رات  روا مرا التوكيرة المترواكا للحمري التردريبي علرل المجموعرات 

امرري الجررراك الحرلرري والوحرردة الحرليررة ( لمررا اا ترررم المرردرب للتغيرررات الترري تحرردث د77:22العضررلية الممتلاررة )
بشررلي مرراه اي ررال ا حمرراي التدريبيررة مرتاعررة الشرردة او مررة الم اتسررات الع ياررة يقررا حا رري دوا حرردوث اابررابة 

 لئعبيا .
م( بررراا التمري رررات كات 2775ويتارررع كلرررت مرررة مرررا اشرررار إليررر  "عبرررام محمرررد امرررياا محمرررد جرررابر بريقرررة" )

رابات تري  شراط بعري اا كيمرات التري تررتبط بتغيررات سرلبية دامري الجسرم الحمي المجرد ترؤدي إلرل حردوث اضرط
إلررل بررراميا حدييررة تشررير إلررل احتمرراي تعررري ا ليرراا العضررلية إلررل التليررا العضررلي مررة ا سررتمرار ترري  ةبااضررات

 (026:26ا دال بركب ا حماي التدريبية. )
يحة ترري محررور مهررامر واعررراي اا المتوسررط الحسررابي لإلبررابات البررح (2أ ضددً   اضددح مددن جدددول )

%( ويررررع الباحرررث ا ررررا درجرررة م ماضرررة وتعلررر  ترررد ي يررردرة 57.70( ب سررربة م ويرررة )02.36اابرررابة وبلغرررت )
المدربيا علل مئحهة التغيرات وا عراي والمهامر التي تشرير إلرل وجرود بروادر إبرابة او وجرود إبرابة تعليرةا 

ات وااسررعاتات ا وليررة الئكمررة لئعبرريا المعرضرريا لإلبررابة ومركا يرر عل  علررل يرردرة المرردرب علررل تقررديم المسراعد
تي الويت الم اسب بالشلي الم اسب ومكا يترتب علي  تعري الئعب إلل المضاعاات ولركلت ااسرعاا المراط  

 القا م علل التشميه الماط . 
لحالرررة العامرررة ويشرررير "حسررراا كيرررداا" إلرررل ا ررر  مرررا واجبرررات القرررا م ااسرررعاتات ا وليرررة اا يقررريم الوضرررة وا

لإلبررابة ولرركلت إعطررال الرعايررة الئكمررة بررردا اابقررال علررل حيرراة الئعبرريا واا   يرمرري إسررعاا ايرر  حالررة مرمررا 
 (41ا40: 5بدت تاترة موتا ما المضاعاات. )

باا ااحسا  با لم مو ااشارة التي يبدرما الجسم للت بي  إلل  م(5114"يبد الءحمن زاهء" )لما يشير 
شللة يواجررا الئعب ا ويجب إيقراا الئعرب عرا التردريب وللرا اللييرر يعتقردوا مطرب براا العئمرات اا م ات م

 ( 13:24وااشارات  تيجة للتدريب الكا د ويجرلوا ا رم بكلت ي دتعوا  حو اابابة. )
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% 52.26% ا 35.22( ب سبة م ويرة 27.21ا  23.20إلل اا المتوسط الحسابي ) (2و ش ء جدول )
ي المبادئ العامة لإلسعاتات ا ولية لإلبابات الرياضية ويرع الباحث ا را  سبة م ماضة بمتوسط عرام تي محور 
% ومما المحوريا اللكاا يعلساا مستوع المدربيا المتد ي تي ااسعاتات 41.55ب سبة م وية  25.00للمحوريا 

اسعاتات لئعبيا تي حالة تعرضرم إلل اي يعطيرم القدرة علل التبرا السليم وتقديم المدمات اا ولية والكي   
إبابة تي ايي ويت مملراا ممرا يحمري الئعبريا مرا مضراعاات اابرابةا وايضرا ممرا سربع  سرت ت  اا المردربيا 
ياتقروا إلل الملاية المعرتية والتطبيقية للمطوات الئكمة اسرعاا العديرد مرا اابرابات ومابرًة مرئي الوحردات 

 يرا المدرب مو ا يرب للقيام بتلت ااجرالات تي حالة ا  دية كات ااملا ات المحدودة.التدريبية التي يلوا ت
م( برربا المرردرب مررو الشررمه الوحيررد المتواجررد بجا ررب 2775ومرركا يتاررع مررة مررا اشررار إليررة "ممتررار سررالم" )

الاوريرةا واا يجررك  تالئعبيا لحهة ويوا اابابة إكا تما الم طقي اا يلوا علل ا يي ملمًا بمبرادئ المعالجرا
حقيبررة مرركودة بمسررتلكمات ااسررعاتات ا وليررة يبرري البرردل ترري الترردريب وبرركلت يلرروا مسررتعدًا دا مررًا لمواجرررة الطرروارئ 

 (32: 00حتل يملا اا يسامم تي التقليي ما مطورترا علل ا يي. )
ا يتطلرب المعرتررة تري حريا يررع "عبردب السريد ابرو العرئ" اا احتمراي حردوث اابرابة يرا م تري اي ويرتا بمر

اابابة لحيا الشاال بما يقررب   بسبي التبرا السليم لمواجرة تلت المواياا وع را وبرا يقي الكما الكي تستغري
% وتج ررب لييرررًا مررا احتمرراي حرردوث مضرراعاات ويررد يلرروا التبرررا السررليم سررببًا إ قرراك حيرراة 32% إلررل 22مررا 

 (162: 25 عب. )
ط الحسررابي ليقاتررة المرردربيا ترري محررور التبميرري البررد ي لإلبررابات اا المتوسرر (2كمدد   اضددح مددن جدددول )

تؤمري المردربيا  %( ويررع الباحرث ا ررا  سربة م ماضرة  32.44( ب سربة م ويرة بلغرت )22.54الرياضية يد بلغ )
للقيررام برردورمم ترري مرركا الجا ررب الحيرروي ومررو إعررادة تبميرري الئعررب للعررودة للترردريب وتحمرري العرربل الترردريبي بشررلي 

يجي والتبيلم والتلييا مة ا حماي التدريبية حتل الوبوي إلل تحمي الئعب عربل الم اتسراتا ومرا مرا سربع تدر 
يتضح ل ا مدع اممية مكب المرمة والتي تقة علل عاتع المدرب مابًة تي ا  دية كات ااملا ات المحدودة ومري 

 ا  دية ا لير بيا ا  دية المبرية.
برربا التبميرري بالتمري ررات مررو الرركي يعمرري علررل  م(5115"أسدد مة ء دد م" )ة ومرركا يتاررع مررة مررا اشررار إليرر

اسرررتعادة الئعرررب مرررا يرررد ياقررردب مرررا يدرتررر  الحرليرررة والمراريرررة  تيجرررة اابرررابةا ولقرررد اهرررررت اللييرررر مرررا الدراسرررات 
 (22: 1المرتمة بعلوم الطب الرياضي اممية مكاولة التمري ات المق  ة وايرما علل ا جركة الحيوية. )

واميرًا ُيرجة الباحث مكا الضعا العام تري جميرة المحراور علرل الرريم مرا الردورات العديردة التري يمرر بررا 
 امؤ ل المدربيا سطحية المعلومات التي تقدم تي الدورات التدريبية او دورات البقي واتتقارما علل بعي المعار 

رياضية وييرما ما العلروم البرحية دوا التعرري العامة حوي تسيولوجيا الرياضةا التشريح الوهيايا اابابات ال
لرا بشلي ما التابيي والشرح الروايعيا اتتقراد مركب الردورات إلرل الجا رب التطبيقري والركي مرا مئلر  يرتقا المردرب 
سرربي التبرررا السررليم تجرراب اي إبررابة يتعررري لرررا الئعبررياا وليررا يحرراته علررل حيرراة وسررئمت  الئعبرريا اي ررال 

الم اتسراتا لركلت   توجرد معرايير علميرة تحردد المسرتوع المعرتري واليقراتي الركي ي بغري اا يلروا اي ال  والتدريب ا
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مرررا  يعليررة المررردرب تررري مجررري اابرررابات الرياضررية لبرررر تلررررر الحررردوث تررري الترردريب او اي رررال الم اتسرررات والرررك
 المملا اا يعري حياة المباب إلل المطر.

"م  مساوى ثق فة اإلص بة لاس ؤل الث    ال ي   ص يمى وب لك اكون الدءاسة  د حققت اإلج بة يمى ا
 الء  ض ة لدى مدءب  ء  ضة الجمب ز "الم   ءج ل" بجمبوء ة مصء العءب ة؟"

 االسا ا ج ت: -
ضعا المستوع المعرتي للمدربيا عي ة البحث تي ايلب محاور المقيا ا حيث بلغت لمحرور "ماراميم وا رواا  -2

%(ا محررررررور "مهررررررامر واعررررررراي اابررررررابة" 32.15"مسررررررببات اابررررررابة" )%(ا محررررررور 55.43اابررررررابات" )
%(ا محرررور "ااسرررعاتات ا وليرررة لررربعي 35.22%(ا محرررور "المبرررادئ العامرررة لإلسرررعاتات ا وليرررة" )57.70)

%(ا ومحرور "الويايرة 32.44%(ا محور "التبميي البد ي لإلبابات الرياضية" )52.26اابابات الرياضية" )
 %(.35.07ية" )ما اابابات الرياض

علروم البرحة التري تقردم للمردربيا تري الردورات التدريبيرة ودورات البرقي  تضيع الويت الممبه لموضوعا -0
 مما يجعلرا يير لاتية وسطحية.

 اتتقار الدورات التدريبية إلل الجا ب التطبيقي الكي يبقي المدربيا عمليًا تي مجاي اابابات الرياضية. -1
 يا بالمرام الموللة معرتة لاملة تجاب الئعبيا. عدم معرتة المدرب -2
 الاوص  ت: -
يوبي الباحث بتطبيع المقيا  علل مدربيا الرياضات الممتلارة وكلرت برردا الويروا علرل جوا رب الضرعا  -2

 المعرتية تي مجاي اابابات الرياضية. موالقوع لديرما وما يم رتة لاالاتر
حة الرياضررررية )تسرررريولوجيا الرياضررررةا اابررررابات الرياضرررريةا علرررروم البرررر تتمبرررريه ويررررت اوسررررة لموضرررروعا -0

 التشريح الوهياي( التي تقدم للمدربيا تي دورات التدريبية ودورات البقي.
ت هيم دورات مستقلة لإلبابات الرياضرية مرا الرئكم علرل المردرب اا يجتاكمرا ليحبري علرل رمبرة التردريب  -1

 تي ا  دية المبرية.
 جدي  يجب اا يبي إلية المدرب ليحبي علل رمبة التدريب تي ا  دية المبرية. وضة مستويات معرتية -2
القيام بتبميم المقايي  العلمية تي الجوا رب ا مررع التري تشرملرا العمليرة التدريبيرة )الجا رب ال اسريا العقلريا  -3

 القا و يا ااداري(.
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 المراجــــــــــــــع

 أواًل: المءاجع العءب ة
(ا لليررة 22) ا العرردددراسررة تحليليررة لإلبررابات ال اتجررة عررا الترردريب با يقرراي السددتم، ءجددب ك مددل:أحمددد يبددد  -2

  م.0221التربية الرياضيةا جامعة اسيوطا 
اابررابات الشررا عة برريا تئميررك المعامررد ا كمريررة ا بتدا يررة برربعي محاتهررات ج رروب  أحمددد يب ددد الشدد  ل : -0

 م.0223جستيرا للية التربية الرياضية ي اا مبرا البعيد وطرع الوياية م راا رسالة ما
 م0220ااسعاتات ا ولية ابابات المئعب ا مرلك اللتاب لل شرا القامرة ا  أس مة ء  م: -1
لرياضررية جامعررة ااابررابات الرياضررية الشررا عة لرردع طررئب لليررة التربيررة  إسددءاع ي دد  المحمدددي أبددو شددع ء: -2

 م.0225ا 06اسيوطا العددا مجلة اسواا وطرع الوياية م را
الحبيلة المعرتية العلمية لدع  عبي ومدربي العاب القوع تي ا رداا  أم ن الوص و ة، و زه ء الزيب : -3

 م.0225ا 434-402(ا ه 1(ا العدد )0مجلة جامعة ال جاح للعلوم اا سا يةا المجلد )
 يات الجمباك لدع       اابابات الرياضية ا لير شيوعًا تي مسا أمل كء م الضموء: -4

 طلبة للية علوم الرياضة تي جامعة مؤتةا رسالة ماجستيرا للية التربية الرياضيةا جامعة             
 م0221مؤتةا ا رداا         

 م.2772ااسعاتات ا ولية لحوادث الطرعا مؤسسة عك الديا للطابعة وال شرا بيروتا  حس ن ز دان: -5
دراسرررة تحليررري المعويرررات العمررري تررري مجررراي إبرررابات المئعرررب المجلرررة العلميرررة للتربيرررة  حسددد م حسدددن شدددءاء : -6

 .م2767الرياضيةا للية التربية الرياضية للب يا بالررما العدد الرابةا التوبر 
 م.2764إبابات المئعب ويايةا عئج طبيعيا م شاة المعاراا ااسل دريةا  ح  ة ي  د ءوف ئ ل: -7
الحبيلة المعرتيرة تري تسريولوجيا الجررد البرد ي "  :الءحمن بن سعد الع قءي المز    و يبدو لد بن ص لح  -22

ا 23العردد مجلة جامعة الملت سعودا  "الرياي دي ةمعلمي التربية البد ية تي م والميلا يلا الحيوية لدع
 .م0221مر/2201(ا 2) العلوم التربوية والدراسات ااسئمية

 م.2775يم والمقيا  ال اسي والتربوي " ملتبة ا  جلو المبريةا القامرةا التقو  ءمز ة الغء ب: -22
تررري المسرررتويات العليرررا للجمبررراك  تاابرررابات الرياضرررية المبررراحبة للممارسرررا سددد م ة ءب دددع محمدددد البددد ه : -20

يوطا لليررة التربيررة الرياضرريةا جامعررة اسرر المجلررة العلميررة للتربيررة البد يررة والرياضرريةا والتمري ررات والباليررةا
 م.0223

 .م0226ا إبابات الرياضييا ووسا ي العئج والتبمييا شرلة  ا  للطباعةا القامرة :سم عة وم ل محمد -21
الموسرروعة العلميررة ترري   ددي حسدد م الددد ن، وفدد ع صددتح الددد ن، مصدد مى ك مددل حمددد، سددع د يبددد الءشدد د: -22

 م. 2776التدريبا مرلك اللتاب لل شرا القامرةا 
ب ال مقيا  معرتي لمدربي لرة السلة بالوج  القبليارسالة ماجستير يير م شرورةا لليرة  الس د:ي دل حس ى  -23

 م.2777التربية الرياضية جامعة الم ياا 
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سررعاتاترا ا وليررةا مرلررك اللترراب لل شرررا يبددد الددءحمن يبددد الحم ددد زاهددء:  -24 موسرروعة اابررابات الرياضررية وات
 م0222القامرةا 

دور المررردرب والئعرررب ترري إبرررابات المئعررربا مؤسسرررة شرررباب الجامعرررةا مطبعرررة  عدددت:يبدددد  السددد د أبدددو ال -25
 ا  تبارا ااسل درية. 

 م.2775التدريب الرياضي اس  مااميم اتجاماتا  يص م محمد أم ن حمم ، محمد ج بء بء قع: -26
ة بعملية التردريبا بحرث ب ال امتبار معرتي لمدربي الجمباك تي العلوم المرتبط يم د الد ن س د حسب اهلل: -27

(ا لليررة التربيررة الرياضررية بررببو ييرررا جامعررة ااسررل دريةا 15م شررورا مجلررة  هريررات وتطبيقرراتا العرردد )
 م.0221

اابابات الرياضية التي تواج  طلبة للية التربية الرياضية تي الجامعة ا رد يةا مجلة التربية  م جد مجم : -02
 م.0224الرياضيةا عمااا ا رداا 

 م.2775ا دار هاترا الكياكيعا 2اابابات الرياضية بيا الوياية والعئجا ط مجدي الحس   : -02
 م 2765إبابات المئعبا دار المريخ لل شرا الريايا  موا ء س لم: -00
: اابرررابات الرياضرررية الشرررا عة لررردع  عبررري الجمبررراك تررري ا رداا رسرررالة مدددءوان سدددم م ن أحمدددد الغدددزاوي -01

 م.0226ية التربية الرياضيةا الجامعة ا رد يةا ماجستيرا لل
"ييررا  اليقاتررة المططيررة لرردع مرردربي اللرررة الطررا رة"ا رسررالة ماجسررتير ييررر م شررورةا  مددءوة ءمضدد ن محمددود: -02

 م.0225للية التربية الرياضية جامعة اسيوطا 
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