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 ) دراسة تحميمية( االفتراضي رياضة كبار الدن باستخدام الواقع
 د. دمحم صفى الديؽ دمحم                                         

 کميه التربيه الرياضيه جامعه حمؾاى  قسؼ رياضه کبار السؽبمدرس 
 المقدمة ومذكمة البحث : 

البدبيدد  اكلرتريبيدد   ددل اكيبدد  اككاددر  يذلددػ  تزايدددن بسددت اكددتران الفسددراؽ  ددل اددرام  الميا دد       
كدراكهددؼ وددهؾل  مفاروددتها يمددد  الع  دد  التددل تددربل ادداؽ الرز دد  الفتزايددد  ب ددؾ اككددتران  ددل اددرام  
التدريت اكلرتريبي  يباؽ ما اثبتته اكدل  التل تؤكر  ؾائد مفارود  اكبطدظ  الرياضدي   دل الت  يد  

 مؽ ا راض الطي ؾك  .
(  مددى  ى مفهددؾو رياضدد  2009): دمحم صبببحي ادببا،ين ا كمبباا حمببد الحميببدكددد كدد  مددؽ ُيؤ       

كبددار السددؽ يددرتبل بفتعاددران  ديددد  بعيددها اجتفددا ل يبعيددها بفسددل ييزيددد اك تفدداو اهدد   الففددا يؼ 
اكجتفاعيددد  يالرفسدددي  نذا كددداى ا مدددر يتعمدددج بخبدددار السدددؽ اؾجددده كدددا   كفدددا ُ طدددار نلدددى  ى   دددداد 

 (47:  31ار السؽ  ل مفارو  الرطاط البدبل  ل ي ت الفراغ  ل تزايد مستفر. )الراغباؽ مؽ كب

 مدددى ا تبدددار تقريددد  الؾا ددد   (5112( ا هايبببد  دمحم )5102ادبببن ،وفببب  )يتفدددج كددد  مدددؽ        
مدؽ  ادرز مدا تدؼ الؾصدؾه نليده  دل اخيبد  ا كادر  ي دل  دل ح يقد   virtual Reality اك تراضدل  ي

متقددو يحادت تطدار تعريفدان الؾا د   كبطدظ  الرياضدي  التريي يد  لفسدتؾ  جديددا مر يوام  وترقل ا
اك تراضددل نلددى ابدده تفساددل حاوددؾبل  عفددل  مددى نبطدداه تلددؾر لمعددالؼ  غهددر ل ؾاوددرا بطددخل مطددابه 
لمعددالؼ ال  يقددل   عددؽ طريددج الؾا دد  اك تراضددل  فخددؽ بقددل الفعمؾمددان يال بددران نلددى ا ذ دداى بطددخل 

.يكفدددا يدددتؼ تعريفددده   يدددا  بكبددده يودددام  تتردددؾى مدددؽ  فميدددان م اكدددا  تفا ميددد   جددد اأ ي كسدددر تفا ميددد 
 (11: 38( ) 23: 12باوت داو ال اوت اخلل ُتطعر الفست دو بالفخاى يا  عاه.) 

اى مددؽ مفاددزان تقريدد  الؾا دد   (5112( ا فيريببر  )5102ادببن السيدببو  )يددر  كدد  مددؽ        
ا دددل مددد  جفيددد  حؾاوددده  يتسدددت دو  اهدددا  لعددداأ تفعدددل مدددؽ اك تراضدددى ابهدددا تفعدددل الفدددرد  فخرهدددا التف

الط ص يككبه جدزه  دل داكدل الم،بد   يتسداير  ا حاوديس يكدكى مدا   ددا  مدى الطاكد    ددا لده 
 عدد    حددي س ابدده  ظاددرا مددس   ي يتسددمج كددفر   ي  قددؾد ودديار  بسددر    اليدد  ييفخردده ت  يدد  وددر تها 

  حتددى ياى لددؼ  خددؽ مددا   دددا ح ي يددا   ي  عميددا . ح يقددل  يتقددؾو  مددى ن رددات الفسددت دو  ى مددا   دددا
يرغددؼ اوتطددرا ه لفسددتقبل  دد   التقريدد  يترددؾت تظبيقاتهددا  ددل مفدداه رياضدد  كبددار السددؽ   مددى اكددت   

 (8: 45( )18: 11 بؾا ها ضفؽ ال دمان التل تقدمها يا بطظ  التل ت تؾيها . ) 
اى ( 5102ا اغببي ا رورقببم )(5102القاضببم ) اينبباا الذببامم ولميببا يتطددارك  مددؽ        

العديد مؽ الفراج  ي الداروان الى  ى تقريان الؾا   اك تراضل  فخؽ  ى ت دا تعّادران ج ريد   دل 
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مفاكن  د  ي ل طريق   فل الرسار مؽ القظا ان ك ويفا  ل مفاه الرياض  يالتدريي  الرياضدى  
ديى ديى نل ددداض  ضدددرار ماد ددد  بدددار السدددؽ  يذلدددػ مدددؽ كددد ه ارتفدددات مسدددتؾيان اكمدددؽ يالسددد م  رل

بالفعددددان  ي كسدددائر  دددل ا رياك  حادددت تفخدددؽ تقريدددان الؾا ددد  اك تراضدددل مدددؽ م اكدددا  ا يضدددات 
ال ظددر   مفددا  فخددؽ الفددرد مددؽ الددتعمؼ بسدد م   يزيدداد  الفهددؼ يالفعر دد  مددؽ كدد ه الددتعمؼ يالتدددريت مددؽ 

 لل يتؾ ار الؾ ت يالفاه .ك ه تفرب  يبائ  ا تراضي  يزياد  التفا ل  نضفاه الظاب  الط 
                                                                            (55:6( )3 :22) 

 (5102سبيد اربرامي) )   (5151المعهد الوطنم الدويد  لمرحة العامبة )يؤكد ك  مدؽ :       
ى الففتفعددان وددؾاه الفتقدمدده اي  مددى ا تبددار رياضدد  كبددار السددؽ ركرددا  واودديا مددؽ  بطددظ  ا  ددراد  دد

الرامي  يال ي مؽ ك له يتؼ ت قاج اكوتسفار ا  يل لؾ ت الفراغ لفا يتفاز به مؽ   في  كبار   دل 
ت قاددج الفتعدد  الطددامم  لمفددرد  يالترفيدد  الفتراممدد  لمط لددي   مددؽ الرددؾاحل البدبيدد  ياللدد ي  يالعقميدد  

 ( 18: 16() 52ياكجتفاعي .)
نى الفطدددارك   دددل رياضددد  كبدددار السدددؽ  فخدددؽ  ى  سدددا د  دددل  (5102فببب  دمحم )رايييدددي         

الؾ ا   مؽ ا مراض الفزمر   يال د مؽ ا مدراض  يبالتدالل تقمادل الرفقدان الظبيد  يكفدض التردالي  
 . مى الففتف  يزياد   بؾات ا بطظ  التر اهي  التل  طارن  اها كبدار السدؽ ت قدج الرسادر مدؽ الفؾائدد

 (51: 13احتراو ال ان يت قاج تكثار ن فاال مؽ ك ه تقمال القمج يت  ي  التؾتر. ) مرها زياد 
ابده  مدى الدرغؼ مدؽ  (5112رضبا رييبر )   (5151منظمة المتقاحدين الدبويدةة )تطدار          

ذلددػ  ددكى التقدددو بالسددؽ  فسددل صددعؾب   كبددر  ددل الفطددارك   ددل ا لعدداأ الرياضددي  مقاربدد  بالطددباأ  
ي دد ا يرددت   ردده اب فدداض كباددر  ددل معدددكن  االؾعددائا الفسدداؾلؾجي  ي مدد  ال ركدد  بسددبت اب فدداض

يلرؽ مؽ ك ه اودت داو التررؾلؾجيدا  فخدؽ لا دراد  الفطارك   ل ا لعاأ الرياضي  يا بطظ  البدبي 
         اوت داو الؾا   اك تراضل لففارو  حياتهؼ  ل الفرازه  حات لؼ تعد ت ي  لقاؾد البائد . 

                                                                               (48()15 :23) 
بسدبت التظدؾر السدري   جهدز  الرفبادؾتر يالبدرام   يالرودؾو  ابده Bateni(2011) ببا،تمير        

الفت ركدد   ددتؼ ت قاددج مسددتؾ   ددالل مددؽ الؾا ،يدد .  مددى يجدده ال لددؾ  حيفددا   ددص رياضدد  الؾا دد  
( بؾ  ا م تمف ا مؽ التدريبان  21تيؼ ) Wii Fitي د  طمقت بارتردي ل،ب  رياضي  جديد  .اك تراضل

كاى لرل ل،ب  غرض تدريبل رياضل كا  اها مسدل تددريت التدؾازى  يالتفداريؽ الرياضدي   يالاؾغدا  
ر  اللد ي    يتدريت العي ن  مفا يتي  لمفست دماؽ  هؼ   يل ل التهؼ البدبي  يتؾ ار مزا ا اإلدا

وهل اكوت داو  مفا يؾ ر يوام  لربار السؽ لمتؾاصل م  اخكريؽ  يمر هؼ الفدر   Wiiيُير   ى 
ال سدي  الفسدد    دل  Wiiلمفطارك   ل  بطظ  جديد .  كفا  عهرن الدراوان  ى يحد  ت خدؼ ل،بد  
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    . ميا د  البدبيد طريق  آمر  يمراوب  بطخل كا  لربار السؽ لمفطارك   ل ا بطظ  التر اهي  يال
                                                                                     (18 :34) 

ركزن  Wii ( اى الب ؾا ال ديس  يالفعاصر  ال الي  الفتعمق  أ2014)Chao شيويؾض         
ى يجهدان بغدر كبدار السدؽ تظباج  يلردؽ لديس  مدحؾه ال  مى اخثار الفسد   يتلؾران الفؾعفاؽ

يمد  ذلدػ  غالب دا مدا  خدؾى كبدار السدؽ غادر مسدتعديؽ لقبدؾه التررؾلؾجيدا الفديدد   يغالب دا مدا  ت ديدا.
ير يؾبها تفام ا بسبت اليعل الرفسل الراجؼ  ؽ ال ؾ  مؽ  بهؼ لؽ يتفخرؾا مؽ اوت دامها بطخل 

 (19: 42)  ص ي .
العديدددد مدددؽ الدارودددان يالب دددؾا العمفيددد  التدددى تدددد ؼ مددد  اودددتفرار التظدددؾر البطدددري ييجدددؾد ي        

اودددت دامان الؾا ددد  اك تراضدددى  دددى الرياضددد  اؾجددده  ددداو يكددد لػ اودددت داو اكلعددداأ اككتريبيددد   دددى 
غباد  الرريمبم  -(02)(5151را،يا اماد )  فميان التعميؼ يالتعمؼ يالتدريت مسل دراوان ك  مدؽ :

تبببببامر دمحم  -(0()5102مبببببد اببببب و  )اا -(22()5102ميبببببام العذبببببماو  ) -(52()5102)
الذبببيما   -(21()5102دمحم ريبببن العاربببدين ) -( 01()5102ادبببام الهببباد  ) –(2( )5102)

 -(  52()5102حمببد العزيببز دمحم ) –(5( )5102اامببد ارببرامي) ) –(51( )5102حمببد الحمببي) )
 –( 19)(5112شيما  ةدن ) -(50()5101ص ح محمود ) -(22()5102مرطفم شوقم )

يغار ددا مددؽ الداروددان اكجربيدد   ددى  -(02()5112شببريف دمحم ) -(02()5112ف سببمير )شببري
بفس الففاه التى تعزز اوت داو تظؾر التقريان ال ديس  يالتظبيقان الفترؾ   يالؾا   اك تراضل  دؾ 
ياحددد مددؽ  دد   التظددؾران ي ددؾ  فخددؽ  ى  خددؾى نضددا   حاؾيدد  نلددى ال ددد مددؽ معؾ ددان الفطددارك   ددى 

ياضر  ي مى الرغؼ مؽ  ى التررؾلؾجيا ك تزاه تتظدؾر   د ى العديدد مدؽ البداحسؾى يددركؾى التريي  الر 
مرا عهددا الف تفمدد .  ددل الؾ ددت ال اضددر  ييفخددؽ  ى  سددا د الؾا دد  اك تراضددل  ددل زيدداد  تفا ددل كبددار 

 السؽ يمسا دتهؼ  مى  هؼ التريي  الرياضل بطخل   يل.
 دى م ايلد  ايداو الباحدت ات مادل رياضد  كبدار السدؽ يمؽ ك ه ما وبج ترفؽ مطخم  الب دت       

باودددت داو العددداأ الؾا ددد  اك تراضدددى بفدددا  عدددزز  مسدددف  يمفهدددؾو ي  ددددا  رياضددد  كبدددار السدددؽ يديا ددد  
مفاروتها يمعؾ ان الففارو  ال اص  اها لممؾصؾه الى ا تبار رياضد  كبدار السدؽ باودت داو الؾا د  

 . اك تراضى اديل لم فاظ  مى الل   العام  
يهددددد  الب ددددت الددددى اجددددراه دراودددد  ت ماميدددد  لرياضدددد  كبددددار السددددؽ باوددددت داو الؾا دددد  هببببدب البحببببث :

 -اك تراضى مؽ ك ه اك دا  الفرعي  التالي  :
 مفهؾو  رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى .
   دا  رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى .

 باوت داو الؾا   اك تراضى . ديا   مفارو  رياض  كبار السؽ
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 معؾ ان مفارو  رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى .
 رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى اديل لم فاظ  مى الل   العام  .
 أهمية البحث والحاجة اليه : تكمن اهمية البحث العممية والتطميقية فم النقاط التالية :

الدراوان ا يلى  ى مفاه رياض  كبار السؽ التى تهتؼ با في  الؾا   اك تراضى  عد الب ت مؽ  -1
 دددى رياضدددان كبدددار السدددؽ تفطددديا مددد  تررؾلؾجيدددا يودددائل اكتلددداه  الرياضدددي  يبالت ديدددد  دددى مفددداه 
التريي  الرياضى  . مى الرغؼ مؽ يجؾد  دد مؽ الدراوان  ى الفختب  العربي  حؾه مؾضؾت الؾا   

اكلعاأ الرياضي  الف تمف  نك  ى مؾضؾت الؾا   اك تراضى  ى رياض  كبدار السدؽ   اك تراضى   ى
 ى مفاه التربي  الرياضي   ام  يرياض  كبار السؽ كاص  لؼ يرل حقه الرا ى مؽ الدراو  يالب ت 

ثددؼ  لددب   دد ا الب ددت ادا دد  لمعديددد مددؽ الدراوددان يالب ددؾا العمفيدد  التددل تعددال  مفدداه الرطدداط مددؽ 
 .  ل التريي ل لربار السؽ  يإثار  بعض الفطخ ن العمفي  الفرتبظ  اه ا الففاه. الرياض

 ددكتى  دد ا الب ددت ليسددا ؼ بطددخل متؾاضدد   ددى  ثددراه مفدداه التربيدد  الرياضددي   امدد  يرياضدد  كبددار  -2
السدددؽ  كاصددد    يالتككادددد  مدددى الددددير اك تراضدددى لرياضددد  كبدددار السدددؽ  دددى بطدددر ال ددديؼ اكجتفاعيددد  

لدددد ي  لربددددار السددددؽ  بددددالففتف  .يمددددؽ ثددددؼ العفددددل  مددددى تلددددفيؼ البددددرام  الرياضددددي  ياإلبسددددابي  يال
 اك تراضي  الف ئف  لربار السؽ .

تؾجيه اكبتبا  لففارو  ا  راد رياض  كبار السؽ حات  ى ما  قدمه الؾا   اك تراضى مؽ  بطظ   -3
طددارك    يددا ييعتفددد تريي يد  رياضددي   عتبددر مددؽ د دائؼ ترطدديل الفطددارك  يالتعمددت  مدى معؾ ددان الف

 ل يجؾد ا بلؾر  مقررد   مدى  ددرتها ي ا ماتهدا لتهائد  اائد  يتقدد ؼ كدمد  رياضدي  تريي يد  م تمفد  
ددي  لربددار السددؽ  مددى الر دديض مددؽ تمددػ التددل   تدداد  ماهددا معغددؼ الفتددردديؽ  مددى تمددػ  يبلددؾر  مرضة

 اكبطظ .
 أه) المرطمحات المدتخدمة في البحث :

دو اهؼ العفر حتى  صب   فؾزا   ي مؽ يرغر الففتف   اليه  بده  دد   بدل "  ؾ مؽ تقكبار الدن : 
 مى  قؾد  ا كار   ي ل تمػ الفرحم  العفري  الففتد  بعد الستاؽ  اما يالتل يتعرض ك لهدا الفدرد 
الددى ومسددم  مددؽ التعاددران تبددد  اتبدداطؤ  ي اب دددار  ي تقمددص لدداداه ياكبطددظ  الفسدداؾلؾجي  يالرفسددي  

 . (11: 16ي . )ياكجتفاع
تررؾلؾجيددا تتددي  نبطدداه اائدد  مطددااه  لم  يقدد  اؾاوددظ    Virtual Reality :الواقببع االفتراضببي

ال اوؾأ يذلدػ اؾاودظ  كاكد  ال اودت  ي السدفا ان الففسدف  لملدؾن  ي الرغداران. ي دل تعتفدد 
( 41: 32) . مى تقد ؼ صؾر  مطااه  لمؾا    ل  ماكؽ ك  فخؽ لإلبساى الؾصدؾه نلاهدا  ي نبطدا  ا

بكبه تفساد ت امل اؾوائل تررؾلؾجي  متظؾر   ةمكن تعريفه بذك  مبدط اجرائم لمبااث(  15:22)
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لمؾا ددد  ال  يقدددل لررددده لددديس ح ي يدددا  ب ادددت  عظاردددا نمخابيدددان ك بهائيددد  لميدددؾه ياكمتدددداد ياللدددؾن 
 ياإلحساس يالر يا ياضظراأ الفطا ر 

 خطة وإجرا ات البحث:
لباحت  مى الفره  الؾصفل  ل   ا الب دت يالد ي  عدد  كسدر الفردا   م ئفد  ا تفد امنهج البحث: 

 لظبيع  الب ت يت قاج   دا ه حات  فّخؽ مؽ دراو  الؾا    ي الغا ر  كفا  ل مؾجؾد   ل الؾا   
يتفسددل مفتفدد  الب ددت  ددل جفيدد  كبددار السددؽ مددؽ الرجدداه يالرسدداه باكبد دد  مجتمببع وحينببة البحببث: 

( مسؽ كعارد   واودي   ياكدترط 120لفاز   يبمغ حفؼ  ار  الب ت اكواوي   )الرياضي  بف ا غ  ا
الباحددت  ددى اكتيددار العاردد  : اوددت دامهؼ تررؾلؾجيددا اكتلدداه يبددرام  الرفباددؾتر يالفؾبايددل الط لددى 
بطددخل مفاددز كفددا امددغ  دددد اكبد دد  الفسفمدد  لففتفدد  الب ددت . كفددا امعددت حفددؼ العاردد  اكوددتظ عي  

السبددددان(   –ارج  ارددد  الب ددددت ( اهددددد  اجددددراه الفعدددام ن العمفيدددد  )اللدددددض ( مسدددؽ ) مددددؽ كدددد30)
 ( يؾض ا تؾصي   ار  الب ت اكواوي  يالعار  اكوتظ عي  .   2( )1يتؾض  الفدايه ر فى )

 (1جديه )
 (121طبقا لمفتعاران       )ى=  مؽ كبار السؽ  تؾصي   ار  الب ت 

 الرسب  الفئؾي   العدد الفتعاران و

 

1 

 

 انًؤهم 

 انؼهًي

 %4.2 5 درجت دكخىراه انفهسفت  .

 %8.33 10 درجت انًاجسخير  .

 %4.2 5 درجت دبهىو ػانً دارساث ػهيا . 

 %83.3 100 يؤهم ػانً  ) بكانىيىس/نيسانس(.

 //////// ////// يؤهم فىق انًخىسط .

 % 100 120 انًجًىع

 

2 

 

 

 ػذد

 سنىاث

 انخبرة

 ///////// ////// . 10ن ألقم ي-5ين 

 ///////// ////// سنت  . 15ألقم ين   -10ين 

 %25 30 سنت .20ألقم ين   -سنت 15ين 

 %75 90 سنت . 20أكثر ين 

 %100 120 انًجًىع

3 

 
 اننىع

 %66.6 80 رجال

 %33.3 40 سيذاث

 % 100 120 انًجًىع

4 
انحصىل ػهً 

 دوراث حذريبيت

 %25 30 وراث .حصهج ػهً د

 %75 90 نى أحصم ػهً دوراث .

 % 100 120 انًجًىع

 

5 

انحانت انصحيت 

 انؼايت

 ///////// ////// يقبىنت

 %100 120 يخىسطت

 ///////// ////// جيذة

 % 100 120 انًجًىع

 ///////// ////// يقبىل  . يخىسط 
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6 

 

 انذخم

 انشهري

 %16.7 20 يخىسط  .

 %83.3 100 .  جيذ

 % 100 120 انًجًىع

 ( 2جديه )
 تؾصي   ار  الب ت

% 
اىؼْٞخ 

 االسزطالػٞخ
% 

 اىجذش ػْٞخ

 االسبسٞخ
 ً اسٌ اىْبدٛ

 4 ّبدٙ اىصٞذ اىَصشٛ 44 46.67 6 44

 4 الىؼبة اىشٝبضٞخىّبدٙ اىضٍبىل  47 48.47 5 46.67

 4 ّبدٙ ّٞ٘ جٞضح 44 44 4 44

 8 ٘ط ثبمز٘ثشّبدٙ ثٞجبس 45 44.5 4 44

 5 أمز٘ثش اىشٝبضٚ 6ّبدٙ  45 44.5 8 44.44

 6 ّبدٙ ثٞلشىٚ ٕٞيض  45 44.5 4 44

 7 اىشٝبضٚ ّبدٙ اىزشسبّخ 48 44.67 4 44

 8 ّبدٙ دذائق االٕشاً 44 44 4 44

  اىَجَ٘ع 444 444 44 444

 اوتعاى الباحت  ل جف  البيابان بالؾوائل التالي : : أدوات جمع الميا،ات 
ا جربيد  العربيد  ي العديدد مدؽ الفلدادر   او الباحت ادراود  يت مادل تحمي  الوثائق والدج ت:أواًل : 

مرتبظددد  بفؾضدددؾت   دراودددان التدددل تفسمدددت بدددالفراج  العمفيددد  مدددؽ كتدددت  دراودددان  مدددؤتفران  ب دددؾا
  يكدددد لػ ت ماددددل الؾثددددائج الب ددددت  ددددد   لمتعددددر   مددددى ال ظددددؾان الؾاجددددت نتبا هددددا لت قاددددج الب ددددت
 .باكبد   الرياضي  بف ا غ  الفاز   ر السؽف ن ال اص  بخبايالس

ال لدؾه  مدى البيابدان يالفعمؾمدان ال زمد  لدد ؼ هدد  اتؼ اودت دامها  :المقارمة الذخريةثا،يًا : 
رياضد  كبدار السدؽ     ي د تفسمت الفقاب ن الط لدي  مد  بعدض ال بدراه  دل مفداه   دا  الدراو 

باكبد دد  قاامدد  الط لددي  الفسدد ي  مدد  بعددض   ددراد العاردد  مددؽ الفسددئؾلاؽ ي ددد  دداو الباحددت بدد جراه الف
  يمد  السداد  ال بدراه الفت للداؽ  دل التدريي  الرياضدى لمفسدراؽ  ي دد اودتعاى الباحدت الرياضي  

 اه   الفعمؾمان  ى تلفيؼ اوتفار  اكوتبياى ال اص  بالب ت.
كوتبياى كؾوام  لفف  البيابدان يالفعمؾمدان التدل  او الباحت اتلفيؼ اوتفار  ا : ثالثًا : االستميان 

اكبد ددد    مدددى الفتدددردديؽيا ددد  رياضددد  كبدددار السدددؽ لت مادددل  الب دددت فخدددؽ مدددؽ ك لهدددا ت قادددج  دددد  
     . الرياضي  باوت داو الؾا   اك تراضى 

 تحديد المحاور الرئيدية الستمار  االستميان :
اكط ت  مى الدراوان العمفي   اكوتبياى  ؽ طريج  او الباحت ات ديد الف اير الرئيسي  كوتفار 

رياض  كبار السؽ يالعاأ الؾا   اك تراضى   ي د امغ  دد الفراج  الفت لل   ل مفاكن ي 
 -( م اير  يجاهن  مى الر ؾ التالل :5)اوتفار  اكوتبياى الفقترح   م اير

  تراضى .الف ؾر اكيه : مفهؾو  رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك
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 الف ؾر السابى :ا دا  رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى .
 الف ؾر السالت : ديا   مفارو  رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى .

 الف ؾر الراب  : معؾ ان مفارو  رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى .
وت داو الؾا   اك تراضى اديل لم فاظ  مى الل   الف ؾر ال امس : رياض  كبار السؽ با

 العام  .
 ل وتبياى م اير تيؼ ال براهاكوتبياى لمعرض  مى  اوتفار  اتلفيؼ الباحت  او ثؼ        

 ى مفالى التريي  الرياضى يرياض   كبراه( 5)  دد ؼ امغ ال براه مؽ مففؾ    مى لعرضه
 -درج  اكوتاذ    ى مفاه الت لص   مى اؽحاصمى  ى  خؾ ييطترط  اهؼ ( 1مر ج)كبار السؽ 

ر يهؼ  كوتظ تيذلػ ( ور  .20الت لص ك تقل  ؽ )مفاه   فمي   لكبر   ؼ ى  خؾى لديهي 
يؾض  الرست الفئؾي  خراه  (3)الفقترح  كوتفار  اكوتبياى  يالفديه  حؾه الف اير العمفل
 .الفقترح الف اير   لال براه 

 ( 3 ) جديه
 ( 5) ى =  ال براه حؾه م اير اكوتبياىاراه 

راه ال بدديؾضد  الفددديه السدااج ترددرار الفؾا قد  يالرسددت الفئؾيد  حددؾه اودتظ عي   راه السدداد         
بسدب  %( ي دد ارتيدى الباحدت 100% :  80 مى ت ديد م اير اكوتبياى حات ترايحت مدا اداؽ )

 ث ثدى   مدى مادزاى تقددير اكتسدبياى ي كتفل %( كتفاض ال براه  مى الف اير الفقترح    80 بؾه )
( فر/ صد2/1) تقددير  مدى الترتادتاددرجان ( غار مؾا دج/  الى حد ما/   مى الر ؾ التالى  )مؾا ج

 .لم،باران 
    تحديد السبارات المكو،ة ل ستميان وصياغتها :  -

  او الباحت بلياغ  عباران كاصد  بخدل م دؾر يتدؼ  درض عبداران كدل م دؾر مدؽ الف داير       
لمف دداير يكابددت  دددد  نال،بدداراحددؾه مددد  مراوددب   الددر ي إل ظدداه (2  مددى السدداد  ال بددراه )مر ددج
الفؾا قدد   مددل ي مدددي صددياغ  ال،بدداران ييضددؾحها يكدد لػ  عبددار ( 74)ال،بدداران  ددل اللددؾر  اكيليدد  
يكدد لػ مدددد  مراوددب  مادددزاى التقدددير الفقتددرك  ودددت دامه  ددل التظبادددج  يجددؾد ال،بددار   ي ددددو يجؾد ددا

 ا واول  ي   تراك مازاى  كر  كسر مراوب  

 اىْسجخ اىَئ٘ٝخ  اىزنشاس ٍذبٗس االسزجٞبُ اىَقزشدخ  ً

 %444 5 ٍلًٖ٘  سٝبضخ مجبس اىسِ ثبسزخذاً اى٘اقغ االكزشاضٚ . 4

 %84 8 إٔذاف سٝبضخ مجبس اىسِ ثبسزخذاً اى٘اقغ االكزشاضٚ. 4

 %84 8 االكزشاضٚ . دٗاكغ ٍَبسسخ سٝبضخ مجبس اىسِ ثبسزخذاً اى٘اقغ 4

 %444 5 ٍؼ٘قبد ٍَبسسخ سٝبضخ مجبس اىسِ ثبسزخذاً اى٘اقغ االكزشاضٚ . 8

 %84 8 سٝبضخ مجبس اىسِ ثبسزخذاً اى٘اقغ االكزشاضٚ ثذٝو ىيذلبظ ػيٚ اىصذخ اىؼبٍخ . 5
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ه الفتر  مؽ ك  او الباحت اتظباج اكوتفار   مى  ار  اوتظ عي   : الدراسة االستط عية
التعر   مى مد  يضؾك : يذلػ اهد  (30 ؾامها )( 28/1/2020( حتى )12/1/2020)

ت ديد الفطخ ن التى  د تتعرض الباحت  رد تظباج  -الب ت م تؾيان اكوتفار  لعار  
  .  فاد الفعام ن العمفي  ل وتفار ن  -وتفار اك

 المعام ت العممية ل ستميان :
 دداو الباحددت بعددرض اللددؾر  الفبدئيدد  ل وددتبياى  مددى مففؾ دد  مددؽ تميان : صببدا المحتببو  االسبب -0

(,يذلدددػ إلادددداه الدددر ي  دددل مدددد  م ئفددد  م ددداير اودددتفار  1( كبدددراه )مر دددج5ال بدددراه امدددغ  ؾامهدددا )
اكوددتبياى حيفددا يضددعت مددؽ  جمدده كفددا طمددت مددرهؼ ناددداه الددر ي  ددل ال،بدداران ال اصدد  بخددل م ددؾر 

 دددؾر الددد ي تفسمه يبددد لػ امدددغ  ددددد عبددداران اكودددتبياى  دددل بعدددد يمدددد  مراودددب  تمدددػ ال،بددداران لمف
عباران   ل ال براه خراه الفئؾي  الرست يؾض ( 4) يجديه .(  بدار  67اوتظ ت ر   ال براه )

 .الفقترح  الفبدئي   بل يبعد العرض  مى ال براه اكوتبياى اوتفار 
 (4جديه )

 (5)ى=        اكوتبياىيعباران  م ايرلرسب  الفئؾي  كتفاض ر   ال براه  مى ا

 -ي د جاهن الرتائ  كفا يمل:   
 الفقترح   ال فس  الف اير%(  مى مد  مراوبته 111مؾا ق  ال براه ارسب  ) -
 .الف اير ال فس %(  مى مد  كفا   111مؾا ق  ال براه ارسب  ) -
%(  مددى ا  ددل 81ي ددى حددديد مددا يضددعه الباحددت مددؽ بسددب  لقبددؾه ر   ال بددراه ي ددؾ اتفدداض ) -

لعدددو حلددؾلها  مددى  ال فسدد  الف دداير( عبدداران مددؽ 7     ي ددد تددؼ اوددتبعاد  دددد )لقبددؾه ال،بددار 
 مؽ  بل ال براه  .الفظمؾب  الف ػ الفقبؾه لدرج  الفؾا ق  

 ػذد  ٍذبٗس االسزجٞبُ 

 اىؼجبساد

 اىَجذئٞخ

 

اىْسجخ 

 اىَئ٘ٝخ

 ػذد

 اىؼجبساد

 اىَسزجؼذح

العدد النهائم 
بعد العرض حمم 

 الخمرا 

 02 4 44.47 45 ٍلًٖ٘  سٝبضخ مجبس اىسِ ثبسزخذاً اى٘اقغ االكزشاضٚ .
 02 4 44.64 46 زشاضٚ.إٔذاف سٝبضخ مجبس اىسِ ثبسزخذاً اى٘اقغ االك

دٗاكغ ٍَبسسخ سٝبضخ مجبس اىسِ ثبسزخذاً اى٘اقغ 

 االكزشاضٚ .

48 48.94 
4 02 

ٍؼ٘قبد ٍَبسسخ سٝبضخ مجبس اىسِ ثبسزخذاً اى٘اقغ 

 االكزشاضٚ .

45 44.47 
4 02 

سٝبضخ مجبس اىسِ ثبسزخذاً اى٘اقغ االكزشاضٚ ثذٝو 

 ىيذلبظ ػيٚ اىصذخ

48 48.94 
4 02 

 67 7 444 78 اىَجَ٘ع
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ا فداد  طريدج  دؽاكتساض الداكمى  صدض مؽ الت قج تؼ:  ل ستميان  صدا االتداا الداخمي
 اتظباددج نليدده  يذلددػ ترتفددل الدد ي  ددؾرلمف الرميدد  يالدرجدد  عبددار  كددل درجدد  ادداؽ اكرتبدداط معامددل

( يؾض  6 -5) ىجديلي  الب ت  ار  كارج يمؽ الب ت مفتف  مؽ  ردا( 30)  مى اكوتبياى
معام ن اكرتباط ل،باران اكوتبياى ااؽ ال،بار  يالف ؾر الفرتفي  اليه يالف ؾر يالدرجد  الرميد  

 .ل وتبياى 
 ( 5جديه )

                (30ان م اير اكوتبياى يالف ؾر الفرتفي  اليه )ى= معام ن اكرتباط ااؽ درجان عبار 
 المحور الخامس المحور الرابع المحور الثالث المحور الثا،م المحور االوا
 االسرجبط  اىؼجبسح االسرجبط  اىؼجبسح االسرجبط  اىؼجبسح االسرجبط  اىؼجبسح االسرجبط  اىؼجبسح

4 4.846 4 48688 4 48784 4 4.594 4 48564 

4 4.494 4 48854 4 48648 4 4.655 4 48784 

4 4.599 4 48499 4 48689 4 4.698 4 48668 

8 4.867 8 48554 8 48544 8 4.578 8 48544 

5 4.854 5 48664 5 48489 5 48644 5 48886 

6 4.594 6 48849 6 48544 6 4.599 6 48598 

7 4.655 7 48559 7 48644 7 4.854 7 48684 

8 4.698 8 48844 8 48648 8 48886 8 48545 

9 4.578 9 48849 9 48844 9 48648 9 48744 

44 4.878 44 48498 44 48549 44 48844 44 48844 

44 4.655 44 48488 44 48545 44 48549 44 48794 

44 4.574 44 48588 44 48644 44 48749 44 48644 

44 48444 44 48644 44 48684 44 48444 44 48494 

---- ------ 48 48458 48 48488 ---- ------- ---- ----- 

   0.361( = 0.05) معرؾي  مستؾ    رد الفديلي ( ر) ايف    
ل وتبياى كفا يتي  اى  ال فس  الف اير( عباران مؽ 7( اوتبعاد  دد)5ييتي  مؽ جديه )

حلائيا  مفا  طار نلى اكتساض الداكمل دال  ن م اير اكوتبياى ل،باران اكرتباط معام ن ايؼبا ى 
  ( معام ن اكرتباط ااؽ درج  كل م ؾر يالدرج  الرمي  ل وتبياى .6ييؾض  جديه )لم،باران.

 ( 6جديه  )
 ( 30) ى= ل وتبياى يالدرج  الرمي   الف ايرمعام ن اكرتباط ااؽ درج  كل 

 قيمة معام  االرتباط ٍذبٗس االسزجٞبُ

 1س222 كبار انسن باسخخذاو انىاقغ االفخراضً .يفهىو  رياضت 
 1س202 أهذاف رياضت كبار انسن باسخخذاو انىاقغ االفخراضً.

 1س222 دوافغ يًارست رياضت كبار انسن باسخخذاو انىاقغ االفخراضً .
 1س222 يؼىقاث يًارست رياضت كبار انسن باسخخذاو انىاقغ االفخراضً .

 1س222 نىاقغ االفخراضً بذيم نهحفاظ ػهً انصحترياضت كبار انسن باسخخذاو ا

   0.361( = 0.05) معرؾي  مستؾ    رد الفديلي ( ر) ايف    
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 اكوتبياى م اير( ااؽ 0ر05( يجؾد ارتباط ا فااى  رد مستؾ  )6ييتي  مؽ جديه )        
يم اير ران يالدرج  الرمي  له ي  ا اكجراه اكحلائى  طار الى و م  البراه الفرظقى ل،با

  . اكوتبياى مفا يده  مى صد ها  ل تفسال  اكوتبياى 
يلت قاج ثبان اوتفار  اكوتبياى   او الباحت باوت داو معامل )الفاكريبباخ(  ثبات االستميان : -2

 ( ذلػ :7يكابت بتيف  حساأ معام ن السبان كفا يؾض  جديه)
 (30=ى) لف اير اكوتبياى Alpha( ايؼ معامل  لفا 7جديه )

 قيمة معام  ألفا  محاور االستميانمدمم  م

 1.222 يفهىو  رياضت كبار انسن باسخخذاو انىاقغ االفخراضً . 0
 1.222 أهذاف رياضت كبار انسن باسخخذاو انىاقغ االفخراضً. 5
 1.220 دوافغ يًارست رياضت كبار انسن باسخخذاو انىاقغ االفخراضً . 2
 1.222 بار انسن باسخخذاو انىاقغ االفخراضً .يؼىقاث يًارست رياضت ك 2
 1.222 انؼايت . رياضت كبار انسن باسخخذاو انىاقغ االفخراضً بذيم نهحفاظ ػهً انصحت 2

   1.220( = 1.12) معنوية مدتو   حند الجدولية( ر) قيمة   
  0.677ادداؽ )(  ى ادديؼ الفعددام ن لمسبددان بظريقدد  " الفددا "  تتددرايك  7يتيدد  مددؽ جددديه ر ددؼ )     

  بها  ي( 0.05) دكل  مستؾ    رد الفديلي ( ر) مؽ  كبر اكرتباط معام ن ( حات جاهن0.975
الرهائيد  كودتفار  اكودتبياى  ال،بداران  ددد امدغ ي ال،بداران  تمدػ ثبدان نلدى  طدار مفدا نحلدائيا دالد 

  .م اير بالتساي   (5عبار  مؾز    مى )( 60)السبان( -بعد اجراه الفعام ن العمفي ) اللدض
 مى  ترتاؽ بغرا لفاب    ارس كريربا الفتدر  اكيلدى  الب ت تظباج تؼ التطميق الميدا،م لمبحث :  

         ( .10/8/2020حتى 25/7( يالفتر  السابي  مؽ )10/3/2020حتى 10/2مؽ )
ت يذلػ باوت داو تؼ اوت داو الفعالفان اإلحلائي  الفراوب  لظبيع  الب  المعالجات اإلارائية : 

الرسددددب  ) إلجددددراه العفميددددان اإلحلددددائي  لمب ددددت ياوددددت دو الباحددددت مددددا يمددددل:  SPSS(18)اربددددام  
 . (2) كا معامل – اكب را  الف،يار   - الفتؾول ال ساال -معامل اكرتباط-الفئؾي 

 :  النتائج مناقذةتفدير و و  حرض
 (8جديه )

الف ؾر اكيه : مفهؾو   حؾه ار  الب ت  بان إلوتفا 2كا يالرسبي   يا  في  الؾزى التقديري 
 ( 120ى =رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى   ) 

 ع ً اىؼجبسح ً
اى٘صُ  ال إىٚ دذ ٍب ّؼٌ

اىزقذٝ

 سٛ

األَٕٞخ 

 اىْسجٞخ

% 

مب
4
 

 % ك % ك % ك

4 
رؼزجش سٝبضخ مجبس اىسِ  ّشبط 

 ٕبدف ٗثْبء
1.83 0.91 41 34.17 17 14.17 62 51.67 219 60.83 25.35 

2 
رَبسط سٝبضخ مجبس اىسِ  كىٚ 

 ٗقذ اىلشاؽ
1.68 0.83 28 23.33 26 21.67 66 55.00 202 56.11 25.40 
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 5.99( = 0.05( يمستؾ  دكل  )2الفديلي   رد درج  حري  ) 2ايف  كا
(  ى  ران  ريض ذان دكل  نحلائي  خراه  ار  الب ت  دى جفيد  8يتي  مؽ الفديه ر ؼ )      
الف سدددؾب    مدددى مدددؽ ايفتهدددا الفديليددد   ردددد مسدددتؾ   2حادددت كابدددت ايفددد  كدددا الف دددؾر اكيه عبددداران
 راه  ارددد   اك فيددد  الرسدددبي    كفدددا جددداهن( 8.45 -63.05)  حادددت ترايحدددت اددداؽ 0.05معرؾيددد  

مفدددا  طدددار ذلدددػ الدددى  %(66.11% : 49.72مدددا اددداؽ )تدددرايك ت الب دددت  دددل عبددداران الف دددؾر ا يه
 يجؾد ي ى لد   ار  الب ت ب ؾ مفهؾو رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى .

 رياضددد  كبدددار السدددؽ    فيددد يرجددد  الباحدددت ذلدددػ الدددى الدددؾ ى الردددا ى لدددد   ارددد  الب دددت ب دددؾ       
 التقددو  رضده مدا يذلػ لفقايم  يال رك  اطلمرط د ا  را ل اج  تمباته باوت داو الؾا   اك تراضى  ل

 زيداد  مؽ ال ديس  الفدبي  ال يا   رضه طاب  يما الفراغ   ي ان  ل يزياد  ال رك   ل  م  مؽ التقرل
 القمدددت ي مدددراض ياإلحبددداط يالقمدددج غدددؾط الرفسدددي  يالدددض العلدددبل كدددالتؾتر العلدددري  ا مدددراض  دددل

 مدؽ  واوديا ركردا رياضدان كبدار السدؽ تعتبدر ا اىكفد .ذلدػ يغادر العغداو ي طاكد  الدمؾيد  يا يعيد 
   فيد  مدؽ بده يتفادز لفا الفراغ لؾ ت ا  يل اكوتسفار ت قاج يتؼ ك له مؽ يال ي الفسراؽ  بطظ 
 ياللد ي  البدبيد  الردؾاحل مدؽ لمط لدي   الفتراممد  يالترفيد  لمفدرد  الطدامم  الفتعد  ت قادج  دل كبار 

 الفدرد  حاجدان نكدبات  دل  امدا   ديرا     يدا اض  كبدار السدؽ لتدريي  ى ري كفا .ياكجتفاعي  يالعقمي 
 اؾاجبدان  اكلتدزاو  ي اكرتبداط ي دت  ثرداه ي دل العفدل  كد ه مدؽ نكدبا ها ك فخدؽ التدل تمػ كاص 
 .الرطاط  ل الفطارن لمفرد الرفسل التؾازى  تعاد نبها حات

3 
رزَٞض سٝبضخ مجبس اىسِ  ثبّٖىب 

ّشبط ضشٗسٙ ىجَٞغ اىَشادو 

 اىؼَشٝٔ

1.78 0.84 32 26.67 30 25.00 58 48.33 214 59.44 12.20 

4 
ىسىىىىىِ  رزسىىىىىٌ  سٝبضىىىىىخ مجىىىىىبس ا

 ثبىزْ٘ع ٗاىزؼذد
1.77 0.77 24 20 42 35.00 54 45 212 58.89 11.40 

5 
رشىىىىىجغ سٝبضىىىىىخ مجىىىىىبس اىسىىىىىِ  

 سؿجبد اىََبسسِٞ
1.54 0.74 18 15 29 24.17 73 60.83 185 51.39 41.85 

6 
رؼزجىىىىىش سٝبضىىىىىخ مجىىىىىبس اىسىىىىىِ  

ٍظٖىىىىش ٍىىىىىِ ٍظىىىىبٕش اىْشىىىىىبط 

 اىْشبط االّسبّٚ

1.71 0.86 31 25.83 22 18.33 67 55.83 205 56.94 28.35 

7 
رسىىىىبػذ سٝبضىىىىخ مجىىىىبس اىسىىىىِ  

ػيىىٚ اىذىىذ ٍىىِ االصىىبس اىسىىيجٞخ 

 ىيز٘رش اىْلسٚ

1.73 0.74 21 17.50 45 37.50 54 45 207 57.50 15.52 

8 
رذقىىىىىق سٝبضىىىىىخ مجىىىىىبس اىسىىىىىِ  

 االسزشخبء ٗاىز٘اصُ اىْلسٚ
1.63 0.87 31 25.83 14 11.67 75 62.50 196 54.44 49.55 

9 
بس اىسىىىىىِ  رشىىىىىنو سٝبضىىىىىخ مجىىىىى

 اىسي٘ك االجزَبػٚ اىس٘ٙ
1.69 0.79 25 20.83 33 27.50 62 51.67 203 56.39 18.95 

1
0 

رذسىىىىِ سٝبضىىىىخ مجىىىىبس اىسىىىىِ  

ملىىىىىىبءح اىجٖىىىىىىبصِٝ اىىىىىىىىذٗسٙ 

 ٗاىزْلسٚ

1.74 0.86 33 27.50 23 19.17 64 53.33 209 58.06 22.85 

1
1 

رشىىىىىنو سٝبضىىىىىخ مجىىىىىبس اىسىىىىىِ  

اىزلىىىىباه ٗاىْظىىىىش اىىىىىٚ اىذٞىىىىبٓ 

 دخ ىيَسزقجوثْظشٓ طَ٘

1.98 0.90 25 20.83 48 40.00 47 39.17 238 66.11 8.45 

1
2 

رشىىىىجغ  سٝبضىىىىخ مجىىىىبس اىسىىىىىِ  

 32.55 55.83 201 54.17 65 24.17 29 21.67 26 0.81 1.68 اىَٞو ىيذشمخ ٗا ىْشبط
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أمببببا،م ( 25()5151لعامببببة )المعهببببد الببببوطنم الدببببويد  لمرببببحة ا يتتفددددج كدددد  مددددؽ :          
 Dev(ا دةبببببف رويتذبببببود  22( )5102ميبببببام العذبببببماو  )(   4) (5151الطبطببببببالم )

Roychowdhury  (5102()22 ا)( ا تهبببا،م حمبببد الدببب م 22()5102مربببطفم شبببوقم)
 Romney (5112()22)  حمبد العزيبز ،قبً  حبن رومنببي (ا دمحم الحمباامي وحايبد2( )5112)

 ى رياضدد  كبدددار السددؽ   دددؾ رد  عدددل  دداطفل  ي حالددد  بفسددي  يكدددعؾر   سددده الفددرد ي ثرددداه مفارودددته 
لرطدداط مددا وددمبيا  ي ن فاايددا  اد ددا اكددتران اإلبسدداى اكتياريددا  ددل ي ددت  راغدده  ددل  بطددظ  اردداه  مفتعدد  

يترفي  كبراته ال      مدى  ى تردؾى  د   ا بطدظ  تردرار يمتقبم  مؽ الففتف  يتتي  لمفرد اكتطا  
 بطددظ  ال يددا  الاؾميدد   يمددؽ كدد ه مفارودد   دد   ا بطددظ   فخددؽ لإلبسدداى  ى يتقدددو ييتظددؾر ادددبيا 

 ي قميا ي اط يا ياجتفاعيا. 
 ( 9جديه ) 

  دا   الف ؾر السابى :  إلوتفابان   ار  الب ت حؾه 2الؾزى التقديري يا  في  الرسبي  ي كا
 (120؟ )  ى =رياض  كبار السؽ باوت داو  الؾا   اك تراضل 

 ع ط اىؼجبسح ً
اى٘صُ  ال اىٚ دذ ٍب ّؼٌ

 اىزقذٝشٛ

 األَٕٞخ

 اىْسجٞخ

% 

 4مب
 % ك % ك % ك

 21.35 65.83 235 46.67 56 14.17 17 38.33 46 0.91 1.98 ٗاىَؼشكخ اىلٌٖ صٝبدح 4

4 
 رجشثىىىىخ خىىىىاله ٍىىىىِ اىىىىىزؼيٌ

 اضٞخاكزش
1.56 0.75 19 15.83 29 24.17 72 60 187 51.94 39.65 

 7.40 60.56 218.00 40 48 38.33 46 21.67 26 0.76 1.82 ٗاىَبه اى٘قذ ر٘كٞش 4

8 
 اىشخصىىىٜ اىطىىىبثغ إضىىىلبء

 اىَشبسمخ ػيٚ
2.10 0.70 36 30 60 50 24 20 252 70 16.80 

 14.60 57.22 206 48.33 58 31.67 38 20 24 0.78 1.72 ٗاىَشبسمخ اىزلبػو صٝبدح 5

6 
 األٍىىىىِ ٍسىىىىز٘ٝبد اسرلىىىىبع

 .ٗاىسالٍخ
1.89 0.87 40 33.33 27 22.50 53 44.17 227 63.06 8.45 

7 

 اىؼىىىبىٌ رـٞٞىىىش ػيىىىٚ اىقىىىذسح

 ٝلىىىزخ ثسىىىٖ٘ىخ االكزشاضىىٜ

 ٍجىىبه كىىٜ جذٝىىذح إٍنبّٞىىبد

 .ٗاىزصٌَٞ االخزجبس

1.83 0.76 26 21.67 48 40 46 38.33 220 61.11 7.40 

8 

 جذٝىىىىذح ٍَبسسىىىىبد رجيىىىىت

 اىَذىىىىىىىىىىىشٍِٗٞ ىالكىىىىىىىىىىىشاد

 اىْبئٞىخ األٍبمِ كٜ ٗاالكشاد

 ٍىىِ ٝؼىبُّ٘ اىىىزِٝ ٗاالكىشاد

 .اىزْقو كٜ ٍشبمو

1.74 0.80 27 22.50 35 29.17 58 48.33 209 58.06 12.95 

9 

 ىي٘اقىىىىىغ اىـىىىىىبٍشح اىطجٞؼىىىىىخ

 ٍىِ اىلىشد رَنِ االكزشاضٜ

 إٔىىىىىىىذاف ػيىىىىىىىٚ اىزشمٞىىىىىىىض

 .اىَشبسمخ

1.58 0.75 19 15.83 31 25.83 70 58.33 189 52.50 35.55 

44 

 رسىىىىىبػذٓ اىلىىىىىشد ٍشىىىىىبسمخ

 ٍؼشكزىىىىىىىٔ رطىىىىىىى٘ٝش ػيىىىىىىىٚ

 ٗادىىذ  ٗقىىذ كىىٜ ٍٖٗبسارىىٔ

 .اىزشمٞض ٗرذسِٞ

1.84 0.89 33 27.50 28 23.33 59 49.17 221 61.39 15.35 

44 

 ػيىىىىىىٚ اىطىىىىىىالة ٍسىىىىىىبػذح

 اىَنزسىجخ اىَٖىبساد رطجٞق

 اىذقٞقٞخ األّشطخ خاله ٍِ

1.53 0.73 17 14.17 30 25 73 60.83 184 51.11 42.95 
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 2.22( = 1.12) داللة ومدتو  ( 5) ارية درجة حند الجدولية 5كا قيمة
لددد  نحلدددائي  خراه  ارددد  الب دددت  دددى (  ى  ردددان  دددريض ذان دك9يتيددد  مدددؽ الفدددديه ر دددؼ )       

الف سؾب    مى مؽ ايفتها الفديلي   رد مستؾ   2حات كابت ايف  كا السابىجفي  عباران الف ؾر 
(  كفددددا جدددداهن اك فيدددد  الرسددددبي   راه  اردددد  7.40 -42.95حاددددت ترايحددددت ادددداؽ ) 0.05معرؾيدددد  

( مفدددا  طدددار ذلدددػ الدددى %51.11% : 65.83الب دددت  دددل عبددداران الف دددؾر ا يه تتدددرايك مدددا اددداؽ )
 لد   ار  الب ت.      الؾا   اك تراضلرياض  كبار السؽ  باوت داو مفازان   دا  ي يجؾد 
تقريدد  الؾا دد  اك تراضددل رياضدد  كبددار السددؽ باوددت داو  مفاددزانا دددا  ي اى مددؽ  يببر  البااببث      
مؽ الطد ص يككبده   فخره التفا ل م  جفي  حؾاوه  يتست دو  اها  لعاأ تفعل الفسؽتفعل  بابها

جزه  ل داكل الم،ب   يتساير  ا حاويس يككى ما   دا  مدى الطاكد    ددا لده  عد  . حدي س ابده 
 ظادددرا مدددس   ي يتسدددمج كدددفر   ي  قدددؾد وددديار  بسدددر    اليددد  ييفخرددده ت  يددد  ودددر تها ي ردددر  الؾا ددد  

 ي يدا   ي  عميدا . ح يقل  حتى ياى لؼ  خؽ ما   ددا ح  اك تراضل  ل ن رات الفست دو  ى ما   دا
 مى اكت    بؾا ها ضدفؽ  الرياض يرغؼ اوتطرا ه لفستقبل     التقري  يترؾت تظبيقاتها  ل مفاه 

 ى تقريددان الؾا دد  اك تراضددل  يوضببا البااببثال دددمان التددل تقدددمها يا بطددظ  التددل تقددؾو اهددا. كفددا 
مؽ القظا ان ك ويفا  ل  فخؽ  ى   دا تعّاران ج ري   ل مفاكن  د  ي ل طريق   فل الرسار 

 .مفاه الرياض  يالتريي  كبار السؽ 
( 21()5102(ا دمحم رين العاردين )02( )5151را،يا اماد ) ييتفج ذلػ م  اراه ك  مدؽ :      

(ا كمبببببباا حمببببببد الحميببببببد 2()5102)بدطويدببببببم اامببببببد(ا 01( )5102ا ادببببببام الهبببببباد  )
تقريددددد  الؾا ددددد   (22)م(5112دمحم )هايبببببد  ا ( 22()5102(ا دمحم حمبببببد الدببببب م )52()5102)

مدؽ  ادرز مدا تدؼ الؾصدؾه نليده  دل اخيبد  ا كادر  ي دل  دل ح يقد   virtual Reality اك تراضدل  ي
متقددو  يلردؽ ادا د    لفسدتؾ  جديدد الرياضي  يالعاأ الؾا د  اك تراضدىا مر يوام  وترقل اكبطظ  

ت تطار تعريفان الؾا   اك تراضل نلى ابه  د  خؾى مؽ الفهؼ تعري  مفهؾو الؾا   اك تراضل. يحا
تفساددل حاوددؾبل  عفددل  مددى نبطدداه تلددؾر لمعددالؼ  غهددر ل ؾاوددرا بطددخل مطددابه لمعددالؼ ال  يقددل   عددؽ 
طريددج الؾا دد  اك تراضددل  فخددؽ بقددل الفعمؾمددان يال بددران نلددى ا ذ دداى بطددخل جدد اأ ي كسددر تفا ميدد  

يددان م اكددا  تفا ميدد  باوددت داو ال اوددت اخلددل .يكفددا يددتؼ تعريفدده   يددا  بكبدده يوددام  تترددؾى مددؽ  فم
 ُتطعر الفست دو بالفخاى يا  عاه. 

 

44 

 اىسىىىِ مجىىىبس االكىىىشاد رذىىى٘ه

 اكىشاد إىٚ سيجِٞٞ أكشاد ٍِ

 ّشطِٞ

1.78 0.78 26 21.67 42 35.00 52 43.33 214 59.44 8.60 
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 (10جديه )

الف ؾر السالت : ديا    حؾه ار  الب ت  إلوتفابان  2كا يالرسبي   يا  في  الؾزى التقديري 
 ( 120ى =مفارو  رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى . ) 

السالددت  ددد  لف ددؾرا عبدداران(  ى اوددتفابان   ددراد  اردد  الب ددت  مددى 10يتيدد  مددؽ جددديه )
دالد   (4كبا)مؽ مففؾت درجاتها العغفى   كفا جداهن ايفد   %(93.9 -%  73.7ترايحت ما ااؽ )

 لف ؾر.ا ا ج(  مى جفي  مفردان)مؾ اد(  ل اتفا  اكوتفاب  0.05)نحلائيا   رد مستؾ  دكل  
تتفسدل  دل   دل ي دت الفدراغب دؾ ُمفارود  الرياضد   ديا   كبار السدؽييرج  الباحت ذلػ الى 

 حد   ؼ ال لائص التل يتفاز اها  الديا   عد يتُ   بهلفطارك  به يتزيد مؽ مران ااإلاباه ياكرتباط 
اودتسفار ي دت الفدراغ ب  فاايد  يبظريقد   مدؽ كد ه كبدار السدؽ ل نوعاد  سهؼ ُ  يال ي  البدبلالرطاط 

كفا اى كبار السؽ  ى لديهؼ ندران يي ل بك في  مفارو   يجه الرطداط البددبل  دل  .مقبؾل  اجتفاعيا  
بالسدددعاد  يالفدددرك ياإلحسددداس با مددداى يبالتدددالل زيددداد  ي دددت الفدددراغ لفدددا لددده مدددؽ دير  ددداو  دددل الطدددعؾر 

 ع ً اىؼجبسح ً
اىىى٘صُ  ال دذ ٍبإىٚ  ّؼٌ

اىزقىىىىذٝ

 سٛ

األَٕٞىىىىىىخ 

 اىْسىىىىىىجٞخ

% 

مب
4
 

 % ك % ك % ك

4 

اىجُؼىىىىىىىىىىىىىىذ ػىىىىىىىىىىىىىىِ 

اإلدسبط ثَشىبػش 

 اإلدجبط

1.83 0.91 41 34.17 17 14.17 62 51.67 219 60.83 25.35 

2 
اىزـيىىىىىىىىىىت ػيىىىىىىىىىىٚ 

ٍشىىىىىبػش اىزؼبسىىىىىخ 

 ٗاىذضُ

1.68 0.83 28 23.33 26 21.67 66 55.00 202 56.11 25.40 

 12.20 59.44 214 48.33 58 25.00 30 26.67 32 0.84 1.78 اىقيقرخلٞض دذح  3

4 

اىزـيىىىىىىىىىىت ػيىىىىىىىىىىٚ 

اىخىىىىىىىىىىى٘ف ٍىىىىىىىىىىىِ 

اىَسىزقجو أٗ اىقىىبدً 

 ٍِ أدذاس

1.77 0.77 24 20 42 35.00 54 45 212 58.89 11.40 

5 
رذسىىىىىىىِٞ اىذبىىىىىىىىخ 

 اىَضاجٞخ
1.54 0.74 18 15 29 24.17 73 60.83 185 51.39 41.85 

6 
صٝىىبدح اىقىىذسح ػيىىٚ 

ٞىىىىق ٗاىز٘اكىىىىق اىزن

 اىْلسٚ

1.71 0.86 31 25.83 22 18.33 67 55.83 205 56.94 28.35 

7 
اىشىىىىىؼ٘س ثبىشضىىىىىب 

 ػِ اىذٞبح
1.73 0.74 21 17.50 45 37.50 54 45 207 57.50 15.52 

8 
اإلدسىىىبط ثبألٍىىىبُ 

ٗاإلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزقشاس 

 اىْلسٜ

1.63 0.87 31 25.83 14 11.67 75 62.50 196 54.44 49.55 

9 
ء رذقٞىىق اإلسىىزشخب

 اىْلسٚ
1.69 0.79 25 20.83 33 27.50 62 51.67 203 56.39 18.95 

1
0 

اىشىىىىؼ٘س ثبىسىىىىؼبدح 

 ٗاىَشح
1.74 0.86 33 27.50 23 19.17 64 53.33 209 58.06 22.85 

1
1 

 8.45 66.11 238 39.17 47 40.00 48 20.83 25 0.90 1.98 اىزؼجٞش ػِ اىزاد

1
2 

رلشٝىىىىؾ اإلّلؼىىىىبالد 

 اىَنج٘رخ
1.68 0.81 26 21.67 29 24.17 65 54.17 201 55.83 32.55 
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اكبفعدالل يت سداؽ ال الد  الفزاجيد  ياكاتعداد  دؽ مطدا ر اكوتقرار الرفسل يالتفتد  بالهدديه يالسبدان 
 اإلحباط  مفا  ستسار لديهؼ الدا   لففارو   يجه الرطاط البدبل. 
المعهببد الببوطنم الدببويد  لمرببحة  ويتفببق كلبب  مببع  مببا أكببدت حميببه دراسببات كبب  مببن : 

مببد ابب و  اا( ا 22()5102ا دمحم الحمبباامم )(  5151أمببا،م الطبطبببالم )   (5151العامببة )
 Devدةببف ورويتذبببود  ( ا  5102اامبببد سببعيد )( ا 5102)( ا بدطويدببم اامببد5102)

Roychowdhury  (5102(ا أميبر  امبدان)ا دمحمةبان وخخبرون 5102)Mohammadian 
& et.al (5102( اةاسببببر حمببببد الببببرامن)ا20()5112)  كمبببباا درويببببش حدمحم الحمبببباامم

الرفسددل لربددار السددؽ مددؽ  بك فيدد  ديا دد  مفارودد  رياضدد  كبددار السددؽ لت قاددج  الددد ؼ ( 52()5112)
 . الفرتغف  ك ه  ي ان الؾ ت ال ر  يالرياضالففارو  ك ه 

 ( 11جديه ) 
 حؾه  ار  الب ت  إلوتفابان  2كا يالرسبي   يا  في  الؾزى التقديري 

 (120ى =) مفارو  رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى  : معؾ ان الف ؾر الراب 
 

 5.99( = 0.05) دكل  يمستؾ  ( 2) ري ح درج   رد الفديلي  2كا ايف 

 ع ط اىؼجبسح ً
اى٘صُ  ال دذ ٍب إىٚ ّؼٌ

 ىزقذٝشٛ

األَٕٞخ 

اىْسجٞخ

% 

 4مب

 % ك % ك % ك

4 

 ٍىِ قشٝجخ أٍبمِ ٗج٘د ػذً

 اىزىىىشٗٝخ ىََبسسىىىخ اىَْىىىضه

 اىشٝبضٜ

1.80 0.87 36 30 23 19.17 61 50.83 216 60 18.65 

 17.15 56.94 205 50.83 61 27.50 33 21.67 26 0.80 1.71 اىْشبط ٗقذ ٍْبسجخ ػذً 4

4 
 اىخىىىىىىىىذٍبد رقىىىىىىىىذٌٝ ػىىىىىىىىذً

 اىَقذٍخ االّشطخ
1.85 0.74 25 20.83 52 43.33 43 35.83 222 61.67 9.45 

 19.40 56.11 202 51.67 62 28.33 34 20 24 0.79 1.68 اىَشبسمخ كٜ اىشؿجخ ػذً 8

 21.35 59.72 215 51.67 62 17.50 21 30.83 37 0.88 1.79 اىلشو ٍِ اىخ٘ف 5

6 
 أٗ ثبىْشىىىىبط اىَؼشكىىىىخ ػىىىىذً

 ثبىَْشأح
1.79 0.76 25 20.83 45 37.50 50 41.67 215 59.72 8.75 

 0.650 66.11 238 32.50 39 36.67 44 30.83 37 0.80 1.98  اىَبدٝخ اىذخو ّقص 7

8 

 اىشٝبضىىىىٞخ اىَؼىىىىذاد ؿىىىىالء

 االّشىىىىطخ كىىىىٚ ٍخاىَسىىىىزخذ

 اىٖىىىىىى٘اء كىىىىىىٚ اىزشٗٝذٞىىىىىىخ

 اىطيق

1.79 0.83 31 25.83 33 27.50 56 46.67 215 59.72 9.65 

9 

 اٟخىىىشِٝ ٍىىىغ  رلبػىىىو ػىىىذً

 اىزىشٗٝخ ٍَبسسىخ ٍىِ ٝؼٞق

 اىشٝبضٜ

1.92 0.76 30 25 50 41.67 40 33.33 230 63.89 5 

44 
 ٗقىىذ ثزْظىىٌٞ االٕزَىىبً ػىىذً

 كشاؽ
1.70 0.80 26 21.67 32 26.67 62 51.67 204 56.67 18.60 

44 
 كىىىىٜ ٍخىىىىزص ٗجىىىى٘د ػىىىىذً

 اىشٝبضٜ اىزشٗٝخ ٍجبه
2.05 0.72 34 28.33 58 48.33 28 23.33 246 68.33 12.60 

44 

 األسىىشح أكىىشاد رشىىجٞغ ػىىذً

 اىزىىىىىشٗٝخ ٍَبسسىىىىىخ ػيىىىىىٚ

 اىشٝبضٜ

1.80 0.87 36 30.00 24 20.00 60 50.00 216 60.00 16.80 
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(  ى  ردددان  ددريض ذان دكلددد  نحلدددائي  خراه  ارددد  الب دددت  دددى 11يتيدد  مدددؽ الفدددديه ر دددؼ )      
الف سدددؾب    مدددى مدددؽ ايفتهدددا الفديليددد   ردددد  2جفيددد  عبددداران الف دددؾر الرابددد   حادددت كابدددت ايفددد  كدددا

فيدد  الرسددبي   راه  اردد  (  كفددا جدداهن اك 5 -21.35حاددت ترايحددت ادداؽ ) 0.05مسددتؾ  معرؾيدد  
%( مفدددا  طدددار ذلدددػ الدددى 68.33% : 56.11الب دددت  دددل عبددداران الف دددؾر ا يه تتدددرايك مدددا اددداؽ )

 .لد   ار  الب ت  مفارو  التريي  الرياضل  ل الهؾاه الظمج ب ؾ معؾ انيجؾد 
ادرام   ران العديد مؽ العؾامل التدل ت دد مدؽ  ي ت دؾه ديى اكدترا ن ا  دراد  دل  ير  البااث      

التريي  الرياضل  يتعر      العؾامل بفعؾ ان الفطارك   حات  بها تتفاين  ل تكثار دا مدؽ الفرد  
التدداو نلددى التددكثار البسدديل  مددى مسددتؾ  الفطددارك . يلرددؽ  ى ا ودداس  ددل تقددد ؼ ال دددمان التريي يدد  

  الفطددارك  بطدخل  دداو مبردل  مددى م ايلدد  جد أ الفطدداركاؽ يالتعمددت  مدى العؾامددل الفتسددبب   دل مردد
 ي  ئ  مؽ الراس    به يتؾجت  مى الفهان يالهائدان الفقدمد   لم ددمان التريي يد   ى يزيمدؾا كدل 
مددا مددؽ كددكبه التددكثار  مدددى مطددارك  ا  ددراد   حاددت  سددفت الفعؾ دددان نلددى معؾ ددان داكميدد  ب مخددداى 

   دددو مراوددب  ي ددت اإلدار  ت  اهددا  ي الت  يدد  مددؽ  ثر ددا  مسددل  دددو الفعر دد  بالرطدداط  ي بالفرطددك  
تقددد ؼ ال دددمان  يمعؾ ددان كارجيدد  ي ددل التددل ك ودديظر  إلدار  الهائدد   ماهددا  مسددل  دددو الر بدد   ددل 

 الفطارك   ال ؾ  مؽ الفطل.
  يدا الدى  مد  القدائفاؽ  مدى ترفاد  اكبطدظ  داكدل اكبد د  بلدؾر  مرتغفد  مفدا  ةذير الباابث      

طددظ  التريي يدد  يالبددرام  تريي يدد  التددل ترا ددى  اهددا جدد أ يترتددت  ميدد   دددو تددؾا ر الددؾ ى التدداو با ب
 كبر  دد مؽ الفسراؽ داكل ا بد   الرياضي   كفا  ى  ردان  مد   دل  ددد  بد د  كبدار السدؽ يكد لػ 
مراكددز كبددار السددؽ  ددل الفدددى يالقددر  باإلضددا   نلددى  دددو تددؾا ر الطددريط اللدد ي   ددل  بد دد  يمراكددز 

 كبار السؽ الفقام  حاليا.
(  52) (5151المعهببد الببوطنم الدببويد  لمرببحة العامببة )يتفددج ذلددػ مدد  اراه كدد  مددؽ : ي       

 ,Bateni( بباتنم واخبرونا51( )5102الذيما  حمد الحمي) )(   7)( 5102)بدطويدم اامد
H (5100( ا صبب ح محمببود )ا فريببد  اببرراو  02( )5112(ا شببيما  ةدببن )50( )5101 )
قا ددديؽ يؾاجهددؾى مطدخم  ي ددت الفددراغ  يمطددخم   ددل ال دمدد  الدى  ى الفسددراؽ مددؽ الفت (52()5112)

الفقدم  لهفؼ ادرج  تفؾض الفسراؽ مؽ العامماؽ   ى الفسراؽ   تاجؾى لمفسا د  ي ددو  ددرتهؼ  مدى 
 داه حاجدددداتهؼ اكواوددددي  يي تدددداجؾى لددددبعض الفسددددا د  يال دددددمان التددددل تددددؤ مهؼ لم يدددداو بالؾعددددائا 

  اكواوي .
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 (12جديه )
رياض  كبار الف ؾر ال امس :  إلوتفابان   ار  الب ت حؾه 2يري يا  في  الرسبي  ي كاالؾزى التقد

 (120)ى = السؽ باوت داو الؾا   اك تراضى اديل لم فاظ  مى الل  

 ع ط اىؼجبسح ً
اى٘صُ  ال دذ ٍب إىٚ ّؼٌ

 اىزقذٝشٛ

األَٕٞخ 

 %اىْسجٞخ
 4مب

 % ك % ك % ك

4 

 سٝبضىىبد أّشىطخ ٍَبسسىخ

 ىنجىىىبس االكزشاضىىىٜ قىىىغاى٘ا

 اىصىىىىىذخ رذسىىىىىِ اىسىىىىىِ

 اىؼبٍخ

1.63 0.75 20 16.67 35 29.17 65 54.17 195 54.17 26.25 

4 

 كىىىىىىٜ اىلؼىىىىىىبه االشىىىىىىزشاك

 اىصىـٞشح االىؼبة ٍَبسسخ

 اىْلسىىىىٞخ اىذبىىىىىخ ٝذسىىىىِ

  ىيَسِ

1.78 0.85 33 27.50 28 23.33 59 49.17 214 59.44 13.85 

4 

 اى٘اقىىىىغ سٝبضىىىىبد رؼزجىىىىش

 ػىِ جٞىذ وثىذٝ االكزشاضٜ

 كىىىىىٜ اىشٝبضىىىىٜ اىزىىىىشٗٝخ

 اىطيق اىٖ٘اء

1.69 0.85 31 25.83 21 17.50 68 56.67 203 56.39 30.65 

8 

 سٝبضىىبد أّشىطخ ٍَبسسىخ

 رؼَىىىو االكزشاضىىىٜ اى٘اقىىىغ

 ٍىىىِ اىَسىىىِ ٗقبٝىىىخ ػيىىىٚ

 ػيىىىٚ ٗاىذلىىىبظ االٍىىىشا 

 صذزٔ

1.83 0.82 32 26.67 35 29.17 53 44.17 219 60.83 6.45 

5 

 ىؼضىخا ٍشنيخ ػيٚ اىزـيت

 خىىىىىاله ٍىىىىىِ االجزَبػٞىىىىىخ

 سٝبضىىبد أّشىطخ ٍَبسسىخ

 االكزشاضٜ اى٘اقغ

1.84 0.86 36 30 29 24.17 55 45.83 221 61.39 9.05 

6 

 ٍىِ اىلشد ثسي٘ك االسرقبء

 ٗأّشىىىىطخ ٍٖىىىىبساد خىىىىاله

 اى٘اقىىىىىىىىىىىىىىغ سٝبضىىىىىىىىىىىىىىبد

  االكزشاضٜ

1.78 0.77 25 20.83 43 35.83 52 43.33 213 59.17 9.45 

7 

 اى٘اقىىىغ سٝبضىىىبد أّشىىىطخ

 ػيىىىىٚ رؼَىىىىو االكزشاضىىىىٜ

 ػَىىىىىىىو كىىىىىىىٜ اىَسىىىىىىىبَٕخ

 االجزَبػٞىىىىىىىىخ اىؼالقىىىىىىىىبد

 االخشِٝ ٍغ ٗاىزنٞق

1.56 0.75 19 15.83 29 24.17 72 60.00 187 51.94 39.65 

8 

 سٝبضىىىبد أّشىىىطخ رسىىىبػذ

 ػيىىىٚ االكزشاضىىىٜ اى٘اقىىىغ

 اىظىىىىىشٗف ػيىىىىىٚ اىزـيىىىىىت

   اىج٘ٝخ

1.79 0.86 34 28.33 27 22.50 59 49.17 215 59.72 14.15 

9 

 اى٘اقىىغ سٝبضىىبد بسسىىخٍَ

 ػيىىىىٚ رؼَىىىىو االكزشاضىىىىٜ

  اىز٘رش رقيٞو

1.83 0.74 24 20.00 51 42.50 45 37.50 219 60.83 10.05 

44 

 اى٘اقىىغ سٝبضىىبد ٍَبسسىىخ

 ػيىىىىٚ رؼَىىىىو االكزشاضىىىىٜ

 ػيىٚ اىَسىِ اػزَبد صٝبدح

 رارٔ

1.68 0.87 32 26.67 18 15.00 70 58.33 202 56.11 36.20 

44 

 اىجسىىىىىىٌ ٍْبػىىىىىىخ صٝىىىىىىبدح

 ٍٗقبٍٗىىىىىىىىىىىخ ٞؼٞىىىىىىىىىىىخاىطج

 خىىىىىىىاله ٍىىىىىىىِ االٍىىىىىىىشا 

 ٗاالّشىىىىىىىىىطخ اىَٖىىىىىىىىىبساد

 ىي٘اقىىىىىىىىىىىىىغ اىشٝبضىىىىىىىىىىىىىٞخ

  االكزشاضٜ

1.68 0.81 26 21.67 29 24.17 65 54.17 201 55.83 23.55 
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 2.22( = 1.12) داللة ومدتو  ( 5) ارية درجة حند الجدولية 5كا ةقيم
(  ى  ردددان  ددريض ذان دكلددد  نحلدددائي  خراه  ارددد  الب دددت  دددى 12يتيدد  مدددؽ الفدددديه ر دددؼ )      

الف سددؾب    مددى مددؽ ايفتهددا الفديليدد   رددد  2حاددت كابددت ايفدد  كدداال ددامس الف ددؾر  جفيدد  عبدداران
 راه  اك فيددد  الرسدددبي    كفدددا جددداهن(6.45 -39.65) حادددت ترايحدددت اددداؽ 0.05مسدددتؾ  معرؾيددد  

 فخدددؽ  ى  مفدددا %(51.94% : 61.39تدددرايك مدددا اددداؽ )ت  ارددد  الب دددت  دددل عبددداران الف دددؾر ا يه
بعتبر  بطظ  رياضان الؾا   اك تراضل اديل جاد  دؽ التدريي  الرياضدل  دل الهدؾاه الظمدج بالرسدب  

 .     لربار السؽ
رار التظدددؾر البطدددري   سددتفر تظدددؾر التقريدددان ال ديسددد  يالتظبيقدددان ابددده مدد  اودددتف يبببر  الباابببث      

الفترؾ    الؾا   اك تراضدل  دؾ ياحدد مدؽ  د   التظدؾران. الؾا د  اك تراضدل  فخدؽ  ى  خدؾى نضدا   
حاؾيد  نلددى مدداه التددريي  يالترحيد . ي مددى الدرغؼ مددؽ  ى التررؾلؾجيدا ك تددزاه تتظدؾر   دد ى العديدد مددؽ 

عهددا التر اهيدد  الف تفمدد . ييفخددؽ  ى  سددا د الؾا دد  اك تراضددل  ددل زيدداد  تفا ددل ال بددراه يدددركؾى مرا 
كبددار السددؽ يمسددا دتهؼ  مددى  هددؼ اكبطددظ  الرياضددي  التريي يدد  بطددخل   يددل. يكفددا  قددؾه ديريددػ 

يرفؾ   ياه الفادل الر فدل  مدى ا بطدظ  اإلاداعيد  يالف ابد   يملدادر  Derek Hughes اؾز 
 ل اائ   كسر حاؾي .الفعمؾمان الفترؾ    ي 

 ى رياضدد  كبددار السدددؽ باوددت داو البائدد  اك تراضدددي  تعتبددر احددد  واودددان  كمببا يببر  الباابببث       
اربددام  الرطدداط ال ركددل اكلرتريبددى ي ددؾ مددا يؤكددد   فاتهددا يايفتهددا كؾوددام  تسددا د كبددار السددؽ  مددل 

هددا الفددتعمؼ ل رتقدداه بفسددتؾي التعددر  بالبائدد  الف يظدد  ياوددترفاه لفهددؼ الفبددادت ا واوددي  التددل  قددؾو ا
ا لعاأ يربعل نمداد  ابعض الفعمؾمان التل تسا د   مل كرك كي  يتؼ ا داه ال ركل  يا وباأ 

 مدل تزييدد الفدتعمؼ  رالتل  قدؾو  ماهدا بفعردل لفداذا تدؤدي  ي تعمدؼ الفهدار  بظريقد  مدا  ديى اك تلدا
 بكداه الفهار  ال ركي   قل. 

(ا حمد 54) (5151المعهد الوطنم الدويد  لمرحة العامة )ه ك  مؽ : ييتفج ذلػ م  ارا      
  (49()4444(ا  ليمببي لميببخ واخببرون )84( )4449(ا هيببث) ادببين )48( )4446العزيبز اامببد )

 مدددى  ى تظدددؾير اكلعددداأ اك تراضدددي   دددى الففددداه الرياضدددى  عتبدددر مدددؽ  ( 5()4445يمبببين ودةبببع )ا
م تما القدران العقميد  نذ  بهدا تتدي  لمفدرد  رصدا  متعددد  لترفيد  الؾوائل الهام  التل تسهؼ  ل ترفي  

ور   التفرار يالتلر  ياإلدران يالت كر يما نلل ذلدػ مدؽ م تمدا العفميدان العقميد   كفدا ك  فخدؽ 
 نغفاه التكثار الفباكر لرياض  كبار السؽ   مل تطخال يتردؾيؽ جسدؼ الفدرد يتقؾيد  مت مدا   يدائه

44 

 أّشىىىطخ ٍَبسسىىىخ رسىىىبٌٕ

 اى٘اقىىىىىىىىىىىىىىغ سٝبضىىىىىىىىىىىىىىبد

 االسرقىىىبء كىىىٜ االكزشاضىىىٜ

 اىَسِ ثشخصٞخ

1.71 0.89 35 29.17 15 12.50 70 58.33 205 56.94 38.75 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 
 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل 546
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com  

 

 م2020 سبتمبر (2الجزء ) 90العدد         ة للتربية البدنية وعلوم الرياضةالمجلة العلمي

 

كسابه القدران يالفهاران ال ركي  الفتعدد   يك لػ   يا  اللدفان البدبيد  كدالقؾ  ي جهزته ال اؾي   يإ
 فااي   مل ك لي  الفرد .يالسر   يالت فل يالركا   يالفريب  مفا يؤثر بلؾر  ن 

الب ددت يتسددا كته يابظ  ددا  مددؽ بتددائ  الت ماددل اكحلددائل تؾصددل   ددد  ددل ضددؾه : االسببتناجات
 -:تي  اكوتراجان اكالباحت نلى 

الفطدارك  ب دؾ  در  زيدد مدؽ ت ارياض  كبار السؽ باوت داو الؾا   اك تراضدى اى زياد  الؾ ى  .1
 .الرياضي  الفرتغف  باوت داو الؾا   اك تراضى ففارو  ال

رياضدد  كبددار السددؽ باوددت داو الؾا دد   مفارودد  ب ددؾالفرتغفدد   يجددؾد معؾ ددان ت ددد مددؽ الفطددارك  .2
 السؽ.التريي ي  لد   كبار  اك تراضى 

 الفسددؼ مرا دد  زيدداد  ضددان الؾا دد  اك تراضددى  لربارالسددؽ مرهددا  ددد  لريا ا دددا  متعدددد  يجددؾد  .3
 اكرتقداهاك تراضدل   لمؾا د  الرياضدي  ياكبطظ  الفهاران ك ه مؽ اكمراض يمقايم  الظبي،ي 
 كبار السؽ. بط لي 

تفادل ب دؾ الفابدت الرفسدى تتعدد ديا   مفارو  رياض  كبار السؽ باوت داو الؾا د  اك تراضدى ي  .4
 ) الؾجدابى ( .

 دددى الففاروددد  الرياضدددي  الفرتغفددد  باودددت داو الؾا ددد  اك تراضدددى تسدددهؼ  دددى  كبارالسدددؽ  مطدددارك  .5
 اك تراضدل العدالؼ تعاادر  مدى القددر التركادز   يت سداؽ ياحدد  ي دت  دل يمهاراتده معر تده تظؾير
 .يالتلفيؼ اككتبار مفاه  ل جديد  نمخابيان  فت  بسهؾل 

 الف دددريماؽ ل  دددراد جديدددد  مفارودددان فمدددترياضددد  كبدددار السدددؽ باودددت داو الؾا ددد  اك تراضدددى ت .6
 .اكبتقاه يال رك    ل مطاكل مؽ  عابؾى  ال يؽ ياك راد الرائي  ا ماكؽ  ل ياك راد

امخابيدد  اوددت داو رياضدد  كبددار السددؽ باوددت داو الؾا دد  اك تراضددى كبددديل لترفيدد  اللدد   العامدد   .7
 ا تفداد زيداد   مدى تعفدل اك تراضدل الؾا د رياضد  كبدار السدؽ باودت داو  مفارود    لربدار السدؽ

 ذاته.  مى الفسؽ
 ي:فم ضو  ،تائج هذا البحث يوصم البااث بما يم: التوصيات 

) اكت دددداد الفلددددر  ل لعدددداأ اددددؾزار  الطددددباأ يالرياضدددد جهددددز  الفعريدددد  يؾصددددل الباحددددت ا  -1
مرجعددددا    خدددؾى ب اددددت  السددددؽ باكبد ددد  الرياضدددي   بالتعدددايى مدددد   ظدددات كبدددار اكلرتريبيددد  ( 

 لرطاطان يرياضان كبار السؽ اك تراضي  .

حددؾه البائدد  اك تراضددي  يالفرلددان الر فيدد  اكلرتريبيدد   نجددراه الفزيددد مددؽ الب ددؾا التظبيقددل -2
 ل لعاأ يرياضان كبار السؽ .

ؽ بكبطظ  رياضدان التل تسا د  مى ترؾيؽ اتفا  معر ل لدي الفسراي  ؾ التؾ  قد الرديان  -3
 .الؾا   اك تراضى ي  في  مفاروتها ياكوتفرار لت ساؽ الل   العام 
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يالهائددان اؾوددائل اكتلدداكن  ال خؾميدد  الفعاردد    قددد اريتؾكددؾكن م تمفدد  مددا ادداؽ الفهددان -4
 .لمفسراؽ الفعار  

ريه  ت قاددج التؾاصددل مدد  يوددائل اإل دد و الففا اريدد  الف تمفدد  )الفسددفؾ   , الفرئيدد  , الفقدد -5
بك فيدد  مفارودد  با فيدد  رياضدد  كبددار السددؽ ( يالتددل تسددا ؼ  ددل ترفيدد  الددؾ ل ياكلرتريبيدد  

ودؾاه كابدت  دل الهدؾاه الظمدج  ي ا تراضدي   باكبد د  الرياضدي ا بطظ  التريي يد  الرياضدي  
 الؾا  .

 للقل العامماؽ يالفطر اؽ ياككلدائااؽ يالدرياد  دل مفداه كبدارتدريت يتعميؼ ن ام  ديران  -6
 .البديم  له   الفئ  يطريق  ترفا  اي السؽ  ؽ البرام  التريي ي  الفراوب  

 : المراجعقائمة 

 اوال : المراجع بالمرة العريية :

 حفد وعد ح ي  : اوت داو الؾا   اك تراضى  مى تعمؼ بعض مهاران كر  القدو لت ماد  ال مقد   .1
طدؾر    كميد  التربيد  الرياضدي    جامعد  ارهدا السابي  مؽ التعميؼ اكواوى " روال  ماجستار غار مر

 2019. 
 حفدددد ودددعاد اادددرا يؼ : " اودددت داو تررؾلؾجيدددا الؾا ددد  اك تراضدددى ي ثدددر   مدددى الت لدددال الفهدددار   .2

يالفعر ى لبعض الفهاران  ى رياض  الراراتيد  لدد  الفبتددئاؽ "   رودال  ماجسدتار غادر مرطدؾر    
 .2017كمي  التربي  الرياضي    جامع  ارها   

  دددي س اليددداس زري دددل : العدددالؼ اإل تراضدددل ضدددفؽ  لعددداأ الفادددديؾ اإلليختريبيددد  : دككن تفا دددل  .3
آل  دراو  ت مامي  ويفاؾلؾجي  لبري  الفياهان اإل تراضي  التل ت مقها  لعاأ الرؾمباؾتر  -نبساى 

  الفزائددددر  التعميفيدددد " روددددال  ماجسددددتار غاددددر مرطددددؾر     كميدددد  العمددددؾو السياوددددي  ياإل دددد و  جامعدددد
 و2013

 مدددابى دمحم الظبظبددددالى : دير الفراصدددد التربؾيدددد   دددى ادار  ر ا دددد  الفسدددراؽ يتددددك امهؼ  دددى ضددددؾه  .4
 .2020كبران بعض الديه " مؽ اصداران الطبخ  اك ميفي  لمفسئؾلي  اكجتفاعي    القا ر   

الفعدار    مرطدك  دار  "كبران  ى ا لعاأ اللعار  لملعار يالربار" نيماؽ يد    رج :  .5
 2005  اإلوخردري    3  ط

 ثدر اربدام  تددريبل كودت داو " نيراس  بد الفعز الطامل   لفياه م فؾد دمحم القاضدل :  .6
تقريان الؾا   الفعزز  ل تلفيؼ يإبتاج الدريس اإللرتريبي  لدد  الظالبد  الفعمفد  بخميد  اك تلداد 

 و                           2017جامع   الفرؾحي    –رمي  التربي  الففم  العمفي  ل " الفرزلل جامع  ا ز ر
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بسظؾيسددى احفددد: " الرياضدد  يصدد   كبددار السددؽ "   مركددز الرتدداأ ال ددديت لمرطددر يالتؾزيدد     .7
 . 2018القا ر    

تددامر صدداار دمحم : " تدداثار اربددام  تدددريباى مقتددرك باوددت داو تررؾلؾجيددا الؾا دد  اك تراضددى  مددى  .8
  ك بددى الراتددا الففددا ى "   الففمدد  العمفيدد  لرميدد  التربيدد  الرياضددي  اكداركددان ال ددس حركيدد  لددد

( الفدزه السالدت   مدارس 48جامع  اواؾط   مفم  اواؾط لعمؾو ي ردؾى التربيد  الرياضدي    العددد )
 2019. 

 . 2006  دار الفرر العربى  القا ر    2تهدابى  بددد السد و دمحم : التريي  يالتربي  التريي ي    ط .9
سدددداو ااددددرا يؼ الهدددداد  : " تررؾلؾجيددددا الؾا دددد  اك تراضددددى ياثر ددددا  مددددى مسددددتؾ  اكداه الفهددددار  ح .10

يالت لددال الفعر ددى ادددرس التربيدد  الرياضددي  الفرحمدد  اك داد دد  "   روددال  دكتددؾرا  غاددر مرطددؾر    
 .2019كمي  التربي  الرياضي    جامع  ارها   

لؼ اك تراضدل "   رودال   دكتدؾرا  غادر مرطدؾر  حسؽ دمحم ال،يسؾي: " العفار  السائم   ل العا .11
 .  2017  كمي  الدراوان العميا     الفامع  اكردبي    فاى   

دار الرتدددداأ  2  ط" تررؾلؾجيددددا الؾا دددد  اك تراضددددل ياوددددت داماتها التعميفيدددد " حسددددؽ بؾ ددددل:   .12
 . 2015  ال ديت لمرطر يالتؾزي    القا ر   
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