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 تقييـ إتجاىات المدربيف نحو إستخداـ تطبيقات النانوتكنولوجي والذكاء اإلصطناعي 
                                                   في رياضة كرة السمة

 
 
 

 مدخؿ البحث :  
أصبحت اإلبتكارات العممية والتقنيات الحديثة ىي العالمة المميزة لمقرن الواحد والعشرين 

لما تتسم بو من مميزات تساعد عمي تحقيق أفضل النتائج  ويصعب عمي الرياضين التخمي عنيا
كما أن الدول المتقدمة ُتسابق الزمن من أجل الوصول إلى منصات التتويج الرياضي ، وتعتمد ىذه 
الدول عمي التطبيق الفعمي لإلبداعات واإلبتكارات العممية والتقنية حيث أصبحت التكنولوجيا حقيقة 

ل ىذا االنجاز العممي الكبير ، والذي أصبح لو اثأر بعيدة المدى عمى واقعة ، وليس بوسعنا تجاى
 األنشطة الرياضية مما ُيحتم عمينا ضرورة التعامل معو وتوظيفو لخدمة األنشطة الرياضية .

طمحة حساـ وآخروف مع ـ 6006مصطفي زيداف وجماؿ موسي ويشير كال من 
الجماعية التي إستفادت كثيرًا من إستخدام  عمي أن رياضة كرة السمة تعتبر من األلعابـ 6009

األساليب العممية والتكنولوجية لإلرتقاء بيا في مختمف الجوانب البدنية والميارية والخططية والذىنية 
 (  8:  3( )  9: 6فيي ميدانًا خصبًا لتطبيق طرق ونظريات التدريب الحديثة .     ) 

مئ بالعناصر القابمة لمقياس مما أن عالم الرياضة م ـZhuo Yang 6060ويؤكد  
يجعمو مكانًا مثاليًا لمتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي ، وان المجال التقني سوف 

 ( 5:  88)                    .يغزو إستيراتيجيات التدريب لالعبي كرة السمة لتحسين قدراتيم  
نوتكنولوجي ) التقنيات متناىية أن عمم الناـ Daniel and Henrique  6008ويشير 

الصغر ( ىو عمم حديث يبحث في تصميم أجيزة متناىية الصغر ، فيو واحد عمي بميون من 
المتر أو واحد عمي مميون من الممميمتر ، وتعتبر النانوتكنولوجي من العموم المستقبمية التي تحظي 

ديدة التي تكتسبيا مواد النانو بإىتمام الدول المتقدمة وذلك يرجع إلي الصفات والخصائص الج
 ( 76:  9عندما تكون صغيرة جدًا ، مما يدفعنا نحو إنتاج روبوتات نانونية .           ) 

أن تطبيقات النانوتكنولوجي والذكاء  ـRobert, Michael, Owen   6006ويري
ت األداء اإلصطناعي ليا دور أساسي في الحصول عمي إحصائيات ذاتية مفيدة مستمدة من قياسا

التي تسمح لمرياضيين بتحسين تدريبيم وبالتالي تحسن األداء الرياضي ليم وتحقيق اإلنجازات 
 (   81 - 81:  85)                                               الرياضية .          

 د. محمود محمد نجيب حسيف
ريات وتطبيقات الرياضات مدرس بقسم نظ

 كمية التربية –ورياضات المضرب  الجماعية
 جامعة بنيا . –الرياضية 
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 مشكمة البحث : 
ورياضة كرة السمة الثورة الرقمية أحدثت تطورات جذرية في عالم الرياضة بصفة عامة ، 

واحدة من الرياضات التي تأثرت بموجة األفكار والتقنيات الحديثة ، فمع تطور التكنولوجيا ستزداد 
وتتنوع البيانات واإلحصائيات ومن المتوقع تعيين أفراد داخل األجيزة الفنية مسئولين عن إستخراج 

 أي شئ مفيد من كل ىذه المعمومات .
عالم الرياضة أصبح التحسين ممكن أكثر من أي وقت مضي  منذ دخول التكنولوجيا إلي

كما أنيا ساعدت الرياضيين عمي البقاء أكثر أمانًا ، وذلك من خالل إختراع معدات وأجيزة قابمة 
لإلرتداء لكي تحدد عالمات التحذير لممساعدة في الوقاية من اإلصابات ، وأصبحت ىي التي 

وتساعده عمي إتخاذ قرارت المعب ، وىي توضح النقاط تحدد لممدرب الطريقة التي يدرب بيا 
المميزة لكل العب ونقاط الضعف وتوضح لو كيفية معالجتيا وتحسينيا وكذلك إمكانية تقييم 

 إمكانات الالعب بناءا عمي ىذه القياسات .
أن المدرب الرياضي يستطيع اإلستفادة الكاممة من  ـ6060إيياب إسماعيؿ ويشير 
ثة واألجيزة التكنولوجية لإلرتقاء بقدرات الالعبين لموصول لممستويات العالية ، لذلك التقنيات الحدي

يجب عميو أن يتطمع عمي كل مستجدات العصر وان يطور قدراتو المعرفية لكي يحصل عمي 
 ( 33:  8)                     المعمومات العممية الحديثة .                                  

تقنيات النانو في تطـوير وابـتكار معـدات وأدوات واجـيـزة فسيولوجية حـديـثـة دقيقة دخمت 
وصغيرة جدا يمكن أن تبحر في جسم الرياضي لتعطي كمية كبيرة من البيانات سواء في أثناء 
التدريب او أثناء فترات الراحة وتراقب وترصد المتغـيرات الفسيولوجية المختمفة لمرياضيين من داخل 
الجسم وكذلك من خارجة خـالل الصـقات نانوتكنولوجية توضع عمى سطح الجمد لـتنقـل الـبيانات 
مباشرة لـتـمك الـمـتـغـيـرات مـن خـالل أجيـزة الكمبيوتر كما يمكن من خالل تقنية النانو صناعة ما 

لمـريـاضـيـيـن ذوي الـمـستـويات العالية الــفــروق الـجـيـنـيـة  -يمي )الـقـدرات المميزة والـطـبـيــعــيـة لمرياضي 
األدوات واألجيزة  -األطراف الصناعية من األلياف الكربونيـة الـمـتـصـمـة بـالـجــيـاز العصبي   -

 . الرياضية (
األنظمة أن تطبيقات الذكاء اإلصطناعي تتمثل في  ـ6060إيياب إسماعيؿ ويذكر 

تعتمد عمي البيانات والمعمومات وتستطيع تفسير  وىي برامج عممية Expert Systems الخبيرة
تخاذ القرار ،  وىي تمكن الكمبيوتر من  Language Processing معالجة المغاتاإلستنتاج وا 

 Pattern التعرؼ عمي األشكاؿ فيم األوامر الموجيو إليو لغويا وتحميميا إعطاء نتائج ، 
Recognition  الصور واألشكال بواسطة الكاميرات ، وىي تمكن الكمبيوتر من تمييز وتحميل
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وىى برامج ذكية تساعد في إعداد وتطوير البرامج  Automatic Programming البرمجة اآللية
وىو أداة كيروميكانيكية يمكن برمجتيا لمقيام بالعمل  Robot اإلنساف اآلليالتي يتم تصميميا ، 

 ( 88 – 88:  8)                        اليدوي .                                           
أننا في  ـ6009ـ و عبداهلل موسي ، أحمد حبيب zhuo yang 6060ويؤكد كال من 

حاجة إلي تكامل تطبيقات النانوتكنولوجي والذكاء اإلصطناعي من أجل مسايرة التطوير المستقبمي 
عمييم تتمز بكونيا أكثر عممية  لمرياضة في الوطن العربي ، فنظم التدريب في كرة السمة القائمة

وموضوعية وذكية ، فيي تراقب العبي كرة السمة وتجمع وتحمل بيانات الالعب في الوقت الفعمي، 
وتصحيح األخطاء التي يرتكبيا العبي كرة السمة في التدريب، وتعزيز وتحسين الميارات الرياضية 

 تكنولوجي سواء عمي المستوي الفردي ليم، وبذلك يظير لنا القيمة التي تقدميا تقنيات النانو 
Private individual training  أو الجماعيTeam training . 

 (88  :3 )  (1  :85 ) 
" ، فمن الضروري أن يكون لدي معظم المدربين في  المعرفة قوةإلي أن "  الباحثويشير 

رياضة كرة السمة فيم أساسي لماىية تطبيقات النانوتكنولوجي والذكاء اإلصطناعي والدور الرئيسي 
ليم في تحقيق تفوق الرياضة العالمية ، لذلك تتمثل الُميمة في تثقيف وتحسين الفيم لدي كبار 

لالعبين ، ويرتبط ذلك بإتجاه الدولة لمبدء والوصول إلي المسئولين عن الرياضة ووصواًل إلي ا
الخبرة الالزمة إلستخدام تمك التطبيقات ، واألن أصبحت الحكومات تستثمر بشكل متزايد في بناء 

لدراسة إتجاىات وآراء المدربين نحو  الباحثالمعرفة والموارد والقدرات ، األمر الذي أثار فكر 
لوجي والذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة السمة بأسموب عممي ُمقنن إستخدام تطبيقات النانوتكنو 

 واإلجابة عمي التساؤل الرئيسي األتي :
" ىؿ ىناؾ وعي حقيقي بماىية تقنيات النانوتكنولوجي والذكاء اإلصطناعي لدي المدربيف في 

 رياضة كرة السمة ؟ "
 أىمية البحث 

ين الوعي الثقافي لممدربين بأىمية إستخدام ترجع أىمية البحث إلي أنو قد حان الوقت لتحس 
تطبيقات النانوتكنولوجي والذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة السمة ألن قيمة تمك التطبيقات 

 والتقنيات لن تظير إال من خالل فيم ومعرفة المدربين بيا . 
 أواًل : األىمية العممية

النانو تكنولوجي وأجيزة الذكاء يعتبر ىذا البحث ىو المحاولة األولي لدراسة تطبيقات  .8
 اإلصطناعي .
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 يعتبر ىذا البحث إضافة عممية إلي مجال تكنولوجيا التدريب في رياضة كرة السمة . .3
 محاولة التعرف عمي تطبيقات النانو تكنولوجي والذكاء اإلصطناعي في كرة السمة .  .3

 ثانيًا : األىمية التطبيقية :
 الحديثة ومدي إستخداميا من مدربي كرة السمة .التعرف عمي األجيزة التكنولوجية  .8
تجاىات مدربي في كرة السمة نحو إستخدامتيا . .3  التعرف عمي تطبيقات النانوتكنولوجي وا 
 التوقع المستقبمي لتطبيقات الذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة السمة وما قد تصل إليو .  .3

 ىدؼ البحث :
بيف نحو إستخداـ تطبيقات النانوتكنولوجي " إتجاىات المدر ييدف البحث إلى التعرف عمى

             وذلك من خالل :" والذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة السمة 
التعرف عمي إتجاىات وآراء المدربين نحو إستخدام األجيزة التكنولوجية في رياضة كرة  .8

 السمة  .
 كرة السمة . التعرف عمي إتجاىات المدربين نحو تطبيقات النانوتكنولوجي في رياضة .3
 التعرف عمي مدي ما قد يصل إليو تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة السمة . .3
 : تساؤالت البحث 

 ما ىي أكثر األجيزة التكنولوجية إستخداما في رياضة كرة السمة ؟  .8
 ما ىي إتجاىات المدربين نحو تطبيقات النانوتكنولوجي في رياضة كرة السمة ؟ .3
 تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة السمة ؟ما مدي تطور  .3

 مصطمحات البحث 
 Technologyالتكنولوجيا :  .0

 ىي مصطمح يوناني يعني عمم األداء أو التطبيق بيدف تحقيق أكبر تأثير بأقل مجيود.
 Nano-Technologyتقنية النانو :  .6

ىي العمم الذي ييتم بدراسة خواص المواد والتعامل معيا بمقياس النانو ، وذلك من أجل 
ستخداميا في أشياء مفيدة .         ( 60)           تطوير الخواص أو إستحداث وظائف جديدة وا 

النانو ىو أدق وحدة قياس مترية )نانو متر( ويبمغ طولو واحد من بميون من المتر ، ويعني 
 قنية المواد المتناىية في الصغر أو التكنولوجيا المجيرية الدقيقة . أنيا ت
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   Artificial intelligenceالذكاء اإلصطناعي :   .3
، تجعميا تحاكي القدرات الذىنية البرامج الحاسوبية وخصائص معينة تتسم بيا سموك وىو

عمى  ورد الفعل واالستنتاج التعمم البشرية وأنماط عمميا. من أىم ىذه الخاصيات القدرة عمى
 ( 09)                                                        . اآللة في تبرمج أوضاع لم

  إجراءات البحث 
 منيج البحث 

 المنيج الوصفي باإلسموب المسحي وذلك لمالئمتة لطبيعة ىذا البحث. الباحثاستخدام 
 مجتمع البحث 

إشتمل مجتمع البحث عمي المدربين ومدربي المياقة البدنية ومحممين األداء الذين يعممون  
مدرب ومدرب  ( 350)في مجال كرة السمة بأندية مناطق القاىرة والجيزة والقميوبية ، بإجمالي عدد 

 من مجتمع البحث .  %( 30)لياقة بدنية ومحمل أداء ، حيث تمثل العينة األساسية نسبة 
 البحث عينة 

تم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ، حيث إشتممت العينة األساسية عمي مدربي كرة  
السمة ) ذكور / إناث ( وعمي مدربي المياقة البدنية وعمي محممين األداء في كرة السمة ، وقد بمغ 

( مدرب . 85( مدرب ، باإلضافة لمعينة اإلستطالعية تكونت من ) 815حجم العينة األساسية  ) 
 (0كما بجدوؿ )

 (  0جدوؿ ) 
 توصيؼ عينة البحث

 النسبة المئوية العدد الفئة نوع العينة ـ
 %5.21 51 مدربي كرة السمة اإلستطالعية 0

6 

 األساسية

 %66266 08 مدربي كرة السمة

 %56266 8. مدربي المياقة البدنية 3

 %6256 1 محمميف األداء في كرة السمة 4

 %588 5.8 إجمالي األساسية 

 وتمثمت شروط إختيار عينة البحث :
  أن يكون حاصل عمي إحدي الدرجات العممية في التربية الرياضية .) بكالريوس– 

 دكتوراة ( –ماجستير 
 . أن يكون قد تولي تدريب فرق كرة السمة بمراحميا العمرية المختمفة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF_%D9%81%D8%B9%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF_%D9%81%D8%B9%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
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 ( سنوات5أن يمتمك خبرة تدريبية ال تقل عن ) . في مجال التدريب 
 . مدربي المياقة البدنية يستخدمون التكنولوجيا في تطوير وقياس االداء 
 . محممين األداء دائما ما يتطمعون إلي اإلستعانة بتكنولوجيا التحميل لتوفي الوقت والجيد 
 . التوصل إلي نتائج صادقة وليا فاعميتيا ويعتمد عمييا من خالل إجابات ىذه الفئات 
  : وأدوات جمع البياناتوسائؿ  

بوســـائل متعـــددة لجمـــع البيانـــات ، بمـــا يتناســـب مـــع طبيعـــة البحـــث ونـــوع  الباحػػػثاســـتعان 
 البيانات المراد الحصول عمييا وىي كاألتي :

 : االستبياف .8
( خبػراء 00)بإسـتطالع رأي الخبـراء المتخصصـين فـي مجـال كـرة السـمة ، وعـددىم  الباحػثقام 
إستمارة تقييـ إتجاىات المدربيف نحو إسػتخداـ تطبيقػات النػانو تكنولػوجي محاور وعبارات لتحديد 

 . والذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة السمة
تقييم إتجاىات المدربين نحو تطبيقات النـانوتكنولوجي  محاور إستمارةبتحديد  الباحثقام  أوال :

لكترونياً  (0) مرفق ورقياً والذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة السمة ، وتم ذلك   . (6) مرفق وا 
 ( 6جدوؿ ) 

 رابط اإلستمارة إستطالع رأء الخبراء اإللكترونية الخاصة بالمحاور
 الرابط ـ

0 https://docs.google.com/forms/d/e/0FAIpQLScd5iWSe4A-
6r3KVN0lojYlvBRGJv3IsRukwz6Ru7EVpaK4_g/viewform?usp=sf_link 

2 

    Scan This     

بجمع البيانات من اإلستمارات الورقية عن طريق المقابمة الشخصية وكذلك البيانات  الباحثقام 
كمػػا ىػػو مــن اإلســتمارات اإللكترونيــة ، وتــم تحويــل تمــك البيانــات إحصــائيا لمحصــول عمــي النتــائج . 

 ( 3( ، )  6موضح بجدوؿ ) 
 ( 3جدوؿ ) 

 اىات المدربيف في كرة السمةالنسبة المئوية آلراء الخبراء حوؿ محاور إستمارة تقييـ إتج

النسبة  التكرارات المحاور ـ
 المئوية

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd5iWSe4A-2r3KVN0lojYlvBRGJv3IsRukwz2Ru7EVpaK4_g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd5iWSe4A-2r3KVN0lojYlvBRGJv3IsRukwz2Ru7EVpaK4_g/viewform?usp=sf_link
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 %08 0 المعرفة العممية بتكنولوجيا التدريب الرياضي 0

 %98 9 اإلتجاىات نحو إستخداـ األجيزة التكنولوجية 6

 %588 58 تنوع إستخداـ األجيزة التكنولوجية في مجاؿ التدريب الرياضي 3

 %18 1 والتكنولوجيا بالتدريب الرياضيعالقة العمـ  4

 %6 6 أىمية التكنولوجيا في تحقيؽ اإلنجازات الرياضية 5

 %08 0 أىمية تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب الرياضي 6

 %98 9 مدي إستخداـ تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب الرياضي  7

 %68 6 النانوتكنولوجي في تحقيؽ التفوؽ الرياضياألىمية المتوقعة لتطبيقات  8

 %98 9 الروية المستقبمية لتطبيقات الذكاء اإلصطناعي في مجاؿ التدريب الرياضي 9

المحاور التي يجب أن تتضمنيا استمارة تقييم إتجاىات المدربين نحو  (3يوضح جدوؿ )
) المعرفة تطبيقات النانو تكنولوجي والذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة السمة ، حيث تضمنت 

العممية بتكنولوجيا التدريب الرياضي / اإلتجاىات نحو إستخداـ األجيزة التكنولوجية / تنوع 
وجية في مجاؿ التدريب الرياضي / أىمية تطبيقات النانوتكنولوجي في إستخداـ األجيزة التكنول

مجاؿ التدريب الرياضي / مدي إستخداـ تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب الرياضي / 
 الروية المستقبمية لتطبيقات الذكاء اإلصطناعي في مجاؿ التدريب الرياضي (.

أىمية /  عالقة العمـ والتكنولوجيا بالتدريب الرياضي المحاور ) بإستبعاد الباحثوقد قام 
التكنولوجيا في تحقيؽ اإلنجازات الرياضية / األىمية المتوقعة لتطبيقات النانوتكنولوجي في 

لقبول  الباحثالتي حددىا %( 80)(، وذلك لعدم حصوليم عمي نسبة تحقيؽ التفوؽ الرياضي
 المحاور.
تقيـيم إتجاىـات المـدربين  عبارات إستمارةالخبراء حول تحديـد  بإستطالع رأي الباحثقام  ثانيا :

 ورقيػاً نحو إستخدام تطبيقات النانو تكنولوجي والذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة السمة ، وتم ذلك 
لكترونياً  (4)مرفق   .(5)، (4كما ىو موضح بجدوؿ ) .(5)مرفق  وا 

 

 ( 4دوؿ ) ج
 اإللكترونية الخاصة بالعباراترابط اإلستمارة إستطالع رأء الخبراء 

 Link ـ

0 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb4KksErblennJ5DESuc-
BVyeMXTIDm5HaUybkzCsBZ_XolQ/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb4KksErblennJ5DESuc-BVyeMXTIDm5HaUybkzCsBZ_XolQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb4KksErblennJ5DESuc-BVyeMXTIDm5HaUybkzCsBZ_XolQ/viewform?usp=sf_link
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6 

    Scan This     

 
 ( 5جدوؿ ) 

 النسبة المئوية آلراء الخبراء حوؿ عبارات إستمارة تقييـ إتجاىات المدربيف في كرة السمة

رقـ  المحور
 العبارة

نسبة 
 الموافقة

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 الموافقة

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 الموافقة

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 الموافقة

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 الموافقة

 %08 9 %588 6 %08 1 %98 3 %588 5 األوؿ

. 98% 6 68% 6 588% 0 98% 58 68% 

 الثاني
55 98% 56 08% 56 18% .8 98% .3 18% 

5. 588% 51 98% 50 68% .5 08% 
 

53 68% 56 08% 59 68% .. 588% 

 الثالث
.6 588% .0 588% 3. 08% 36 588% 68 98% 

.1 98% .9 588% 33 08% 36 68% 

 .6 08% 38 98% 36 588% 30 08% 

.6 588% 35 588% 31 588% 39 98% 

 الرابع
65 08% 61 588% 69 68% 13 68% 

 
6. 98% 66 68% 18 588% 16 588% 

63 08% 66 98% 15 68% 11 68% 

66 18% 60 08% 1. 18% 16 98% 

 الخامس
16 98% 68 588% 63 98% 66 588% 69 08% 

10 588% 65 98% 66 08% 66 98% 68 588% 

19 588% 6. 98% 61 68% 60 98% 65 98% 

 %08 60 %98 66 %588 66 %08 .6 السادس
 

63 98% 61 588% 66 588% 69 68% 

نســـبة إتفـــاق الخبـــراء عمـــي عبـــارات إســـتمارة تقيـــيم إتجاىـــات المـــدربين نحـــو  (5يوضػػػع جػػػدوؿ )
وقــد تــم إســتبعاد ،  إســتخدام تطبيقــات النــانو تكنولــوجي والــذكاء اإلصــطناعي فــي رياضــة كــرة الســمة

          ، الثاني المحورمن  ( 66،09،07،03) ،  األوؿ المحورمن  ( 4،00) العبارات 
التـي %( 70)، وذلك لعـدم حصـوليم عمـي نسـبة  الرابع المحورمن  (53،56،50،46،44،55) 

 لقبول العبارات . الباحثحددىا 
وبذلك أصبح عدد العبارات في الصورة النيائية إستمارة تقيـيم إتجاىـات المـدربين نحـو إسـتخدام  

، بعــد أن كــان  ( عبػػارة67)تطبيقــات النــانو تكنولــوجي والــذكاء اإلصــطناعي فــي رياضــة كــرة الســمة 
 من اإلستمارة . ( عبارة 06)في الصورة المبدئية ، حيث تم إستبعاد ( عبارة 79)
 لشخصية المقابمة ا .6
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كاًل عمي حدة عمي السادة الخبراء لمحصول  (4(،)0مرفؽ )بعرض االستمارات  الباحثقام 
، وتم وضع شروط البد من  ( خبراء00)عمي البيانات والمعمومات ، وقد تكون عدد الخبراء من 

 توافرىا في الخبير وىي :
  وخاصة كرة السمة.أن يكون حاصال عمي درجة الدكتوراة في مجال التدريب الرياضي 
 ( سنوات . 81العمل في المجال التطبيقي مدة ال تقل عن )              ( 9مرفؽ) 
 الدراسة اإلستطالعية  .3

إلي يوم ـ 0/7/6060الموافق  الخميسبإجراء ىذه الدراسة في الفترة من يوم  الباحثقام 
 .ـ 06/7/6060الموافق اإلثنيف

 أ. ىدؼ الدراسة اإلستطالعية 
  الباحثلإلستمارة وذلك بعد أن توصل  حساب المعامالت العمميةتيدف ىذه الدراسة إلي 

 لمصورة النيائية .
 ب. نتائج الدراسة اإلستطالعية 

 . الصدؽ 0
 بإستخدام أكثر من إسموب لحساب الصدق :  الباحثلمتوصل إلي صدق اإلستمارة قام  
 )صدؽ اإلتساؽ الظاىري )الخارجي 

بحساب الصدق الظاىري من خالل عرض اإلستمارة عمي الخبراء في مجال  الباحثقام   
( أعضاء ىيئة التدريس كمحكمين إلبداء رأييم في 81التدريب الرياضي ، حيث بمغ عدد )

 صالحية وكفاية المحاور وتمثيل العبارات لكل محور تنتمي إليو ووضوح العبارة وسيولتيا .
 صدؽ اإلتساؽ الداخمي   Interconsistancy 

اإلتســـاق الـــداخمي مـــن خـــالل تطبيـــق اإلســـتمارة عمـــي العينـــة  بحســـاب صـــدق الباحػػػثقـــام   
جراء معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة  والدرجة الكمية لممحور الـذي تنتمـي  اإلستطالعية وا 

جــــراء معــــامالت اإلرتبــــاط بــــين درجــــة كــــل محــــور والدرجــــة الكميــــ (6كمػػػػا بجػػػػدوؿ ) إليــــو . ة ، وا 
 . (7كما بجدوؿ )لإلستمارة  

 ( 6جدوؿ )   
 05معامؿ اإلرتباط بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليو            ف=

رقـ  المحور
 العبارة

معامؿ 
 اإلتساؽ

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 اإلتساؽ

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 اإلتساؽ

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 اإلتساؽ

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 اإلتساؽ

 82609 6 82610 1 82656 3 82613 5 األوؿ
 

. 821.0 6 821.3 6 82666 0 82199 

 82669 56 .8206 51 .8261 53 82656 55 82663 9 الثاني
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58 82058 5. 82101 56 82010 56 82660  

 الثالث
50 829.6 .. 82666 .6 82660 38 8205. 36 82619 

59 82088 .3 82693 .6 82695 35 82985 

 .8 829.6 .6 82156 .0 82663 3. 82169 

.5 82160 .1 82666 .9 826.5 33 82166 

 .8265 63 82035 65 82606 39 .8265 36 82698 31 الرابع

36 82655 30 82956 68 82683 6. 82663 66 82166 

 الخامس
61 82066 60 82160 15 821.8 16 82668 16 82038 

66 82088 69 82636 1. 82036 11 82098 10 82159 

66 82666 18 82066 13 82066 16 8295. 19 82116 

  82916 66 82605 66 82016 .6 82966 68 السادس

65 82931 63 829.9 61 82016 66 829.6  

 ( = 0.05قيمة الداللة عند مستوي )
داللة معامالت اإلرتباط بين العبـارات ودرجـة المحـور الخـاص بيـا ممـا  (6مف الجدوؿ )يتضح 

 يدل عمي صدق تمثيميا ليذا المحور .
 (7جدوؿ )

 05معامؿ اإلرتباط بيف درجة كؿ محور والدرجة الكمية لإلستمارة            ف=          

 الداللة قيمة )ر( المحاور م

 داؿ 82666 المعرفة العممية بتكنولوجيا التدريب الرياضي 5
 داؿ .8216 اإلتجاىات نحو إستخداـ األجيزة التكنولوجية .
 داؿ 826.3 تنوع إستخداـ األجيزة التكنولوجية في مجاؿ التدريب الرياضي 3
 داؿ 82661 الرياضيأىمية تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب  6
 داؿ 82668 مدي إستخداـ تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب الرياضي 1
 داؿ 82195 الروية المستقبمية لتطبيقات الذكاء اإلصطناعي في مجاؿ التدريب الرياضي 6

داللة معامالت اإلرتباط بين المحاور والدرجة الكمية لإلستمارة ، مما  (7مف الجدوؿ )يتضح 
 يدل عمي صدق المحاور في قياس ما وضع من أجمو .

 Cronbach's Alpha(  αمعامؿ كرونباخ ألفا ) :الثبات  .6
معــــامالت ثبــــات اإلســــتمارة عــــن طريــــق تطبيــــق اإلســــتمارة عمــــي العينــــة  بحســــاب الباحػػػػثقــــام  

    (8كما بجدوؿ )( مدرب وحساب معامل  كرونباخ . 85اإلستطالعية والتي تبمغ )
 ( 8جدوؿ ) 

 05الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعامؿ الفاكرونباخ لمحاور اإلستمارة     ف=      

عدد  المحاور ـ
 العبارات

معامؿ 
 الفاكرونباخ
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 82660 0 المعرفة العممية بتكنولوجيا التدريب الرياضي 0

 82983 9 اإلتجاىات نحو إستخداـ األجيزة التكنولوجية 6

 82968 56 تنوع إستخداـ األجيزة التكنولوجية في مجاؿ التدريب الرياضي 3

 82060 58 أىمية تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب الرياضي 4

 .8296 51 مدي إستخداـ تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب الرياضي 5

 82966 0 الروية المستقبمية لتطبيقات الذكاء اإلصطناعي في مجاؿ التدريب الرياضي 6

 82060 66 إجمالي عبارات اإلستمارة ككؿ

، 0.778 )أن معامالت اإلرتباط بطريقة الفاكرونباخ تراوحت بين ( 8الجدوؿ ) يتضح من
 . ثبات محاور ومجموع اإلستمارة( ، مما يدل عمي  1.818، ولمجموع اإلستمارة )  (0.966

 : أدوات جمع البيانات .4
متبعــًا الخطــوات العمميــة األتيــة فــي  إسػػتبياف كػػ داة لجمػػع بيانػػات البحػػثإســتمارة  الباحػػثإســتخدم 
 إعدادىا :

البحــث لإلســتفادة منيــا فــي صــيا ة اإلطــالع عمــي المراجــع العمميــة المتخصصــة فــي مجــال  - أ
 المشكمة وتحديد محاور وعبارات اإلستمارة .

فــي ضــوء نتــائج مــا تــم التوصــل إليــو مــن اإلطــالع عمــي المراجــع العمميــة العربيــة واألجنبيــة  - ب
بحصـر وتصـنيف محـاور  الباحػثوبعض المقاءات مع المدربين فـي مجـال كـرة السـمة ، قـام 

كترونياً اإلستمارة   . ورقيًا وا 
كمػا .  ( مف الخبراء فػي مجػاؿ التخصػ 00)بعرض ىذه المحاور عمي عـدد  الباحثقام  - ت

 (3(، وجدوؿ )6(، )0بمرفؽ )
( 6)بتحديــد المحــاور المستخمصــة مــن آراء الخبــراء وقــد بمــغ عــدد تمــك المحــاور  الباحػػثقــام  - ث

 . محاور
تم وضع عبارات لكل محور من محاور اإلستمارة بما يتفق مع طبيعة المحور المنتمية إليو  - ج

لكترونياً ، وتم تجييز اإلستمارة  عمـي  ( عبػارة79)، وقد بمـغ عـدد عبـاراة اإلسـتمارة  ورقيًا وا 
 (5(، )4كما بمرفؽ ).  أساس الوزف النسبي لكؿ محور

عمـي نفـس الخبـراء  (5(،)4كمػا بمرفػؽ )ليـة بعرض اإلسـتمارة فـي صـورتيا األو  الباحثقام  - ح
ـ  إلػػي يػػـو الخمػػيس الموافػػؽ 6060/ 8/6الموافــق خػػالؿ الفتػػرة مػػف يػػـو الثالثػػاء وذلـك 
 إلبداء الرأي في : ـ6060/ 64/6

 . سالمة صيا ة العبارات 
 . مالئمة العبارات التي تندرج تحت كل محور 
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 . التعديالت التي يرونيا مناسبة 
  التقدير المقترح .مدي مناسبة ميزان 

، بعـد  ( عبػارة67)والتـي تكونـت مـن عـدد  الصػورة النيائيػة لإلسػتمارةإلي  الباحثتوصل  - خ
( 06إستبعاد عدد )، حيث تم   ( عبارة79)لإلستمارة مكونة من  الصورة األوليةأن كانت 
ا ، حيث أنيا النسبة التي رأى %( مف نسبة آراء الخبراء70نسبة )وىم لم يتخطوا  عبارة ،

  (9( ، وجدوؿ )7كما بمرفؽ )الباحث مناسبة لقبول العبارات . 
 ( 9جدوؿ )  

 توزيع عدد العبارات لكؿ محور مف محاور اإلستمارة
 العدد المحاور ـ
 0 المعرفة العممية بتكنولوجيا التدريب الرياضي 0

 9 اإلتجاىات نحو إستخداـ األجيزة التكنولوجية 6

 56 التكنولوجية في مجاؿ التدريب الرياضيتنوع إستخداـ األجيزة  3

 58 أىمية تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب الرياضي 4

 51 مدي إستخداـ تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب الرياضي 5

 0 الروية المستقبمية لتطبيقات الذكاء اإلصطناعي في مجاؿ التدريب الرياضي 6

 ( عبارة .67الصورة النيائية لإلستمارة والتي تكونت مف )إلي  الباحثتوصل  - د
 ( مػف مػدربي كػرة السػمة05قواميػا )بتطبيـق الدراسـة اإلسـتطالعية عمـي عينـة  الباحثقام  - ذ

 لحساب المعامالت العممية لإلستمارة .وذلك 
 تم تجييز إستمارة تقييم إتجاىات المـدربين نحـو إسـتخدام تطبيقـات النـانو تكنولـوجي والـذكاء - ر

،  (7ورقيػة كمػا بمرفػؽ )بطريقـة  صػورتيا النيائيػةاإلصطناعي في رياضة كرة السمة في 
 . (8) كما بمرفؽ إلكترونيةوآخري 

عمي عينـة البحـث  (8(،)7كما بمرفؽ )بتطبيق اإلستمارة في صورتيا النيائية  الباحثقام   - ز
 األساسية .

  الدراسة األساسية 
عمي  (8(،)7مرفؽ )بتوزيع اإلستمارة الورقية واإللكترونية في صورتيا النيائية  الباحثقام 

الموافق  الثالثاء( مدرب ، وذلك خالل الفترة من يوم 815عينة البحث األساسية والتي بمغ قواميا )
 . ـ63/9/6060الموافق  الخميسإلي يوم  ـ60/7/6060
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بجمع اإلستمارات الورقية من عينة البحث والتأكد من إستكمال كافة البيانات  الباحثقام 
في  إليكترونيةأو  ورقيةبنقل البيانات والمعمومات من كل إستمارة سواء كانت  الباحثبيا ، ثم قام 

 المعدة إلجراء المعالجات اإلحصائية . Excelتفريغ النتائج  جداوؿ
  المعالجات اإلحصائية المستخدمة 

 التكرارات  النسبة المئوية 
 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي 
 معامل التجزئة النصفية  معامالت اإلرتباط 
 األىمية النسبية  (αمعامل التصحيح كرونباخ ألفا ) 

  عرض ومناقشة النتائج 
 أوال : عرض النتائج 

 في رياضة كرة  عرض نتائج التساؤؿ األوؿ " ما ىي أكثر األجيزة التكنولوجية إستخداما
 "  السمة ؟

 (00جدوؿ )
 005التكرارات والنسبة المئوية واألىمية النسبية لعبارات المحور األوؿ     ف=          

المحور 
 األوؿ

رقـ 
 العبارة

المتوسط  ال أوافؽ إلي حد ما أوافؽ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

إتجاه 
 تكرارات تكرارات تكرارات العينة

ب 
دري
 الت
جيا
ولو
تكن
ة ب
ممي
 الع

رفة
لمع
ا

ضي
ريا
ال

 

5 
 أوافؽ 87.33 0.71 2.62 14 12 79

. 
 أوافؽ 85.33 0.73 2.56 15 16 74

3 
 إلي حد ما 64.67 0.94 1.94 50 11 44

6 
 إلي حد ما 72.67 0.87 2.18 32 22 51

1 
 إلي حد ما 62.33 0.86 1.87 47 25 33

6 
 أوافؽ 89.67 0.57 2.69 6 21 78

6 
 إلي حد ما 65.33 0.91 1.96 46 17 42

0 
 إلي حد ما 56.33 0.87 1.69 61 16 28

 إلي حد ما 63 8209 259. المحور ككؿ

 
 

 (00جدوؿ )
 005لعبارات المحور الثاني     ف= 6التكرارات والنسبة المئوية واألىمية النسبية       

 إتجاه العينةاألىمية االنحراؼ المتوسط  ال أوافؽ إلي حد ما أوافؽرقـ المحور 
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 النسبية المعياري الحسابي تكرارات تكرارات تكرارات العبارة الثاني

جية
ولو
تكن
ة ال
يز
ألج
ـ ا
خدا
ست
و إ
 نح
ات
جاى

اإلت
 

9 
 إلي حد ما 77.67 0.85 2.33 26 18 61

58 
 إلي حد ما 71.67 0.92 2.15 38 13 54

55 
 إلي حد ما 76.67 0.86 2.3 28 18 59

5. 
 أوافؽ 79 0.86 2.37 27 12 66

53 
 إلي حد ما 73.67 0.9 2.21 34 15 56

56 
 أوافؽ 89.33 0.61 2.68 8 18 79

51 
 أوافؽ 92.33 0.52 2.77 5 14 86

56 
 أوافؽ 87 0.72 2.61 15 11 79

56 
 إلي حد ما 71.67 0.9 2.15 36 17 52

 أوافؽ 08 8206 26. المحور ككؿ
 
 (06جدوؿ )

 005التكرارات والنسبة المئوية واألىمية النسبية لعبارات المحور الثالث     ف=           

المحور 
 الثالث

رقـ 
 العبارة

المتوسط  ال أوافؽ إلي حد ما أوافؽ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

إتجاه 
 تكرارات تكرارات تكرارات العينة

ضي
ريا
ب ال

دري
 الت
جاؿ

ي م
ة ف
وجي

نول
لتك
زة ا
جي
 األ
داـ
ستخ

ع إ
تنو

 

50 
 إلي حد ما 70 0.91 2.1 39 17 49

59 
 إلي حد ما 71 0.9 2.13 36 19 50

.8 
 إلي حد ما 76.67 0.88 2.3 30 14 61

.5 
 ال أوافؽ 53.67 0.86 1.61 67 12 26

.. 
 ال أوافؽ 54.67 0.89 1.64 67 9 29

.3 
 أوافؽ 85.33 0.75 2.56 17 12 76

.6 
 إلي حد ما 65.67 0.91 1.97 45 18 42

.1 
 إلي حد ما 71 0.92 2.13 38 15 52

.6 
 أوافؽ 79.67 0.82 2.39 23 18 64

.6 
 ال أوافؽ 55 0.88 1.65 66 10 29

.0 
 إلي حد ما 76.33 0.89 2.29 31 13 61

.9 
 أوافؽ 79.67 0.83 2.39 24 16 65

38 
 إلي حد ما 56.67 0.84 1.7 58 21 26

35 
 أوافؽ 82.67 0.71 2.48 13 29 63

3. 
 إلي حد ما 75.67 0.89 2.27 31 15 59
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33 
 إلي حد ما 77.67 0.87 2.33 28 14 63

36 
 إلي حد ما 77.33 0.83 2.32 25 21 59

 إلي حد ما 65 8295 253. المحور ككؿ

 ىي إتجاىات المدربيف نحو تطبيقات النانوتكنولوجي في ما " عرض نتائج التساؤؿ الثاني
 " رياضة كرة السمة ؟

 (03جدوؿ )
 005التكرارات والنسبة المئوية واألىمية النسبية لعبارات المحور الرابع     ف=          

المحور 
 الرابع

رقـ 
 العبارة

المتوسط  ال أوافؽ إلي حد ما أوافؽ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

إتجاه 
 تكرارات تكرارات تكرارات العينة

ب 
دري
 الت
جاؿ

ي م
ي ف

وج
نول
وتك
لنان
ت ا

بيقا
 تط
مية
أى

ضي
ريا
ال

 

31 
 أوافؽ 78.67 0.86 2.36 27 13 65

36 
 ال أوافؽ 55 0.87 1.65 65 12 28

36 
 إلي حد ما 75 0.88 2.25 31 17 57

30 
 أوافؽ 83.33 0.81 2.5 21 10 74

39 
 ال أوافؽ 53.67 0.86 1.61 67 12 26

68 
 أوافؽ 82.67 0.77 2.48 18 19 68

65 
 أوافؽ 82.33 0.79 2.47 20 16 69

6. 
 أوافؽ 78.67 0.85 2.36 26 15 64

63 
 إلي حد ما 59 0.91 1.77 58 13 34

66 
 إلي حد ما 63.33 0.91 1.9 49 17 39

 حد ماإلي  65233 .829 256. المحور ككؿ 
 
 (04جدوؿ )

 005التكرارات والنسبة المئوية واألىمية النسبية لعبارات المحور الخامس     ف=

المحور 
 الرابع

رقـ 
 العبارة

المتوسط  ال أوافؽ إلي حد ما أوافؽ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 إتجاه العينة النسبية

 تكرارات تكرارات تكرارات

اـ 
خد
ست
ي إ

مد
ت 
بيقا
تط

ي 
ي ف

وج
نول
وتك
لنان
ا

ضي
ريا
ب ال

دري
 الت
جاؿ

م
 

 ال أوافؽ 48 0.73 1.44 74 16 15 45
 ال أوافؽ 52.33 0.84 1.57 69 12 24 46
 ال أوافؽ 54.67 0.87 1.64 66 11 28 47
 ال أوافؽ 50.67 0.81 1.52 71 13 21 48
 ال أوافؽ 53.33 0.82 1.6 65 17 23 49
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 ال أوافؽ 51 0.81 1.53 70 14 21 50
 ال أوافؽ 53.33 0.83 1.6 66 15 24 50
 ال أوافؽ 49.33 0.78 1.48 74 12 19 56
 ال أوافؽ 47 0.71 1.41 76 15 14 53
 إلي حد ما 56.67 0.89 1.7 62 12 31 54
 إلي حد ما 55.67 0.86 1.67 62 16 27 55

  
 (04تابع جدوؿ )

 005واألىمية النسبية لعبارات المحور الخامس     ف=التكرارات والنسبة المئوية 

رابع
ر ال

حو
الم

 

رقـ 
 العبارة

المتوسط  ال أوافؽ إلي حد ما أوافؽ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 إتجاه العينة النسبية

 تكرارات تكرارات تكرارات
16 

 ال أوافؽ 48.33 0.77 1.45 76 11 18
16 

 ال أوافؽ 49.67 0.78 1.49 73 13 19
10 

 ال أوافؽ 52 0.82 1.56 68 15 22
19 

 إلي حد ما 56.33 0.88 1.69 62 14 29
 ال أوافؽ .1 .820 5216 المحور ككؿ

 "ما مدي تطور تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في رياضة كرة  عرض نتائج التساؤؿ الثالث
 " السمة ؟

 (05جدوؿ )
 005واألىمية النسبية لعبارات المحور السادس     ف=التكرارات والنسبة المئوية 

المحور 
 الخامس

رقـ 
 العبارة

المتوسط  ال أوافؽ إلي حد ما أوافؽ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

األىمية 
 النسبية

إتجاه 
 تكرارات تكرارات تكرارات العينة

اء 
لذك
ت ا

بيقا
لتط
ية 
تقبم
مس
ة ال

روي
ال

ب 
دري
 الت
جاؿ

ي م
ي ف

ناع
صط

اإل
ضي

ريا
ال

 

68 
53 32 20 

 إلي حد ما 66 8266 235.
65 

65 28 12 
 أوافؽ 03233 8269 21.

6. 
60 34 11 

 أوافؽ 0.233 8260 266.
63 

57 44 4 
 أوافؽ 03233 8216 21.

66 
72 32 1 

 أوافؽ 0923 8269 260.
61 

76 25 4 
 أوافؽ 09266 8216 269.

66 
48 29 28 

 إلي حد ما 63 8203 259.
66 

46 28 31 
 إلي حد ما 65233 8206 256.

 أوافؽ 05233 8265 266. المحور ككؿ
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 ثانيا : مناقشة النتائج 
 مناقشة نتائج التساؤؿ األوؿ 

( حيث حصموا عمي نسب 1(،)3(،)8وجود عالقة بين العبارات رقم )( 00جدوؿ )يتضح من 
المدربين لمقراءة والتطمع إلي %( عمي التوالي، وىي تدل عمي حب %73.6(،)%85.3(،)87.3)

ستعدادىم لشراء الكتب الجديدة في مجال التكنولوجيا ، أما  كل ما ىو جديد في مجال التكنولوجيا وا 
%( وىي تدل عمي إمتالك المدربين لمعمومات متوسطة 61.6( حصمت عمي نسبة )3العبارة رقم )

%( وذلك في 63.3( بنسبة )3عبارة رقم )( لـتأكد عمي ال5عن التكنولوجيا ، ثم جائت العبارة رقم )
( فحصمت 6م ، أما العبارة رقم )3138شراء كتاب في مجال تكنولوجيا التدريب الرياضي لعام 

%( مما يدل عمي ر بة المدربين في التوصل إل كل ما ىو جديد في مجال تكنولوجيا 89.6عمي )
المدربين لمدورات التدريبية التي  ( فيي تدل عمي حضور7التدريب الرياضي ، اما العبارة رقم )

%( وىي نسبة ضعيفة 56.3( جائت بنسبة )8ينظميا اإلتحاد المصري لكرة السمة ، والعبارة رقم )
 لحضور المدربين لمدورات التدريبية التي تنظميا كميات التربية الرياضية .

موا عمي ( حيث حص83( ورقم )9وجود عالقة بين العبارة رقم )( 00جدوؿ )يتضح من   
%( وىذا يدل عمي ر بة المدربين في التعامل مع الحاسب االلي واالجيزة 73.6%(،)77.6نسب )

%( مما 76.6%(، )78.6( فحصموا عمي نسبة عالية )88(،)81التكنولوجية ، أما العبارة رقم )
عمي  ( فجاءت لمتأكيد83يدل عمي ر بة التطوير بإستخدام األجيزة التكنولوجية ، أما العبارة )
%( وىي نسبة عالية ، 79أىمية األجيزة التكنولوجية في قياس مستوي األداء الرياضي بنسبة )

%( ودلوا 87%( ، )89.3( حيث حصموا عمي نسب)86(،)81وظيرت عالقة بين العبارات رقم )
عمي ر بة المدربين في الحصول عمي نتائج دقيقة وسريعة ومدي الثقة في األجيزة التكنولوجية ، 

%( ودلت عمي إقتناع نسبة كبيرة من المدربين 93.3( فحصمت عمي نسبة )85ا العبارة رقم )ام
( فجاءت لمتأكيد عمي 87بأىمية األجيزة التكنولوجية في مجال التدريب الرياضي ، والعبارة رقم )

ال ( في إستخدام برنامج حاسب ألي مرتبط باألجيزة التكنولوجية الحديثة في مج83(،)9العبارتين )
 تدريب كرة السمة .
نسب إستخدام المدربين لألجيزة التكنولوجية الحديثة في كرة السمة ( 06جدوؿ )يتضح من 

 SKLZ Reactiveوأداة   Training LED Light Podsحيث يظير لنا أن إستخدام أجيزة 
Catch Trainer  وأداةYNXing  وأداةBig- Cone  قد حصموا عمي نسب 

%( ، وحصمت أداة 65عمي نسبة ) SKLZ Dribble Stickحصل أداة  %( ، بينما%56 :53) 
Hoops King Straight Shooter   و أداةFlick Glove   وأداةSKLZ Kick-Out   وأداة
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Solo Assist   ( وأداة 75% : 71عمي نسب تراوحت بين ، ) % SKLZ Dribble Stick وأداة
Resistance Sprints Parachute   وأداةDouble Double  وأداة YNXing وأداة

Reaction ball   وأداةD-Slide   (   81% : 76قد حصموا عل نسب تراوحت بين ، )%
    عمي نسب تراوحت بين  Dribbling Gogglesوأداة  Pro Shot Fingerوأخيرا حصمت أداة 

 (88 : %86 .) % 
التكنولوجية المستخدمة في مجال إلي وجود معرفة مقبولة نسبيا حول األجيزة الباحث يشير 

تدريب كرة السمة ، وكذلك وجود ر بة كبيرة نحو إستخدام تمك األجيزة التكنولوجية في حالة توافرىا 
 Marie Platteau 2017 من قبل المسئولين عن الرياضة ، ويؤكد عمي ذلك نتائج دراسة

(03). 
لتعرف عمي األجيزة التكنولوجية بوضع سؤال مفتوح في نياية اإلستبيان بغرض ا الباحثقام 

 Shooting Gun ) المستخدمة حاليًا فوجد أن معظم اإلستجابات كانت حول جياز 
Mashine - YNXing - Pro Shot Finger - Reaction ball - Dribbling 
Goggles - D-Slide ) 

 ودراسةDario G. and Larry 2005 (00 )مع نتائج دراسة  ىذا البحثوتتفق نتائج 
Artan R. Kryeziu 2020 (7 ) حيث أشارت إلي أن المدربين ذوي الخبرة العالية ىم الذين

عبد يدركون دور التكنولوجيا في تطوير أداء الرياضيين ، كما تتفق نتائج ىذا البحث مع دراسة 
من حيث جودة ودقة وسرعة إستخدام األجيزة التكنولوجية في مجال  (5ـ )6060العظيـ خيراهلل 

 التدريب الرياضي . 
أن حب القراءة وشراء الكتب الحديثة في مجال تكنولوجيا التدريب الرياضي ليس  الباحثيري 

كافيا لتطوير المدرب ، إنما إمتالكو كم كبير من المعمومات الحديثة وقدرتك عمي تطبيقيا في 
كون أكثر فاعمية وذلك من خالل دعم كال من اإلتحاد المصري لكرة السمة وكميات التربية الممعب ي

 الرياضية بتنظيم دورات تدريبية تزيد من وعي المدربين نحو مستجدات التكنولوجيا .  
 مناقشة نتائج التساؤؿ الثاني 

النانوتكنولوجي  التضارب بين النسبة العالية من إقتناع المدربين بدور( 03جدوؿ )يتضح من 
والثقة الكبيرة في صدق وسرعة الحصول عمي النتائج وبين النسبة المنخفضة إلستخدام 

 النانوتكنولوجي في مجال تدريب كرة السمة .
%( وىذا 75%()78.6( وحصوليم عمي نسب )37(،)35حيث تظير عالقة بين العبارات )

لبحث في شبكات اإلنترنت عن كل جديد ، يدل عمي الر بة المستمرة في تطوير الجانب المعرفي وا
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%( والتي تدل عمي الثقة الكبيرة في دور 83.3( وحصوليا عمي نسبة )38وجاءت العبارة رقم )
( 13( )18( )11تطبيقات النانوتكنولوجي في تطوير األداء الرياضي ، وكذلك أكدت العبارات )

وأجيزة النانوتكنولوجي وعل العكس  عمي تفضيل المدربين في إستخدام أنواع مختمفة من تطبيقات
%( عمي التوالي ، 59%()35.6%()55( عمي نسب )13( )39( )36بينما حصمت العبارات )

مما يدل عمي عدم إستخدام تطبيقات وأجيزة النانوتكنولوجي في تطوير األداء الرياضي في كرة 
 السمة .

ونظام   Shot Trackerوتطبيق  Dr.Dishحصول كال من وتطبيق ( 04جدوؿ )يتضح من 
GPS Tracking System  واألحذية الذكيةSensoria Running System    ونظام المالبس

Myontec MBody ( بينما حصل و تطبيق 58% : 17عمي نسب تراوحت بين ،  )%Home 
court  وكرة السمة الذكية Smart Sensor  BasketBall  وكرة السمة الذكيةEvo One  وجياز

Ergo Sleeve  وجيازVERT Wearable Jump  وساعةPolar watches  وتطبيق
Dribble Up  94وكرة السمة الذكيةfifty  وجيازOpto Jump ( 56عمي نسب تراوحت بين : %

59. )% 
"مدي إستخداـ تطبيقات ( إلي أن المحور الخامس 81من خالل جدول ) الباحثيشير 

 ( عبارة06)حصل منيم  ( عبارة05)تكون من النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب الرياضي"  
ذلك إلي إرتفاع  الباحث، ويرجع  إلي حد ماعمي  ( عبارات3)، بينما حصمت  ال أوافؽعمي 

أسعار تطبيقات النانوتكنولوجي أي عدم توافر الدعم المالي لشراء تمك التطبيقات ، بينما نجد ساعة 
Polar watches  وتطبيقDribble Up 94لذكية وكرة السمة اfifty  حصموا عمي إلي حد ما

    نتيجة إلي توافرىم لدي المدربين داخل جميورية مصر العربية نتيجة .  
بوضع سؤال مفتوح في نياية اإلستبيان بغرض التعرف عمي تطبيقات  الباحثقام 

حول النانوتكنولوجي المستخدمة حاليًا في مجال التدريب الرياضي فوجد أن كل اإلستجابات كانت 
(Polar watches - Dribble Up - 94fifty Smart BasketBall ) . 

أن تقنية النانوتكنولوجي تخطت فكرة الرفاىية بل أصبحت ضرورة ُممحة إلحداث  الباحثيري 
التطوير في األداء وىي الطريق إلي مستقبل أفضل ، ويؤكد عمي ذلك إتجاه دول العالم إلي إنشاء 

لمتكنولوجيا بالمكسيك و جامعة كاوناس  Tijuanaالنانو مثل معيد  جامعات خاصة بتدريس عموم
 لمتكنولوجيا ومدينة زويل لمعموم والتكنولوجيا بمصر . 

، Bin Li and Xinyang Xu  2021 (8 )مع دراسة كال من  ىذه النتائجوتتفق 
 Ke Yang2021 (06 ، )Artan R. Kryeziu 2020 (7.)ودراسة 
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أن إستخدام تطبيقات النانوتكنولوجي قد حصل عمي نسبة ضعيفة بسبب الباحث يعتقد  
التكمفة العالية لتك التطبيقات وضعف اإلمكانيات المالية لألندية واإلتحادات في توفيرىا وكذلك عدم 
توافر البروتكوالت التي تعمل عمي تبادل العالقات بين اإلتحادات الوطنية واإلتحادات الدولية 

 خدام تطبيقات النانوتكنولوجي . لمتعمق في إست
 مناقشة نتائج التساؤؿ الثالث 

الرؤية المستقبمية لمدربي كرة السمة حول تطوير تطبيقات الذكاء ( 05جدوؿ )يتضح من 
اإلصطناعي في مجال تدريب كرة السمة داخل جميورية مصر ، وقد إشتممت عمي تصميم ممعب 

  Auto Statsومحاولة تطبيق نظام تقنية  %( ،77رقمي تفاعمي وحصل عمي نسبة موافقة )
نشاء معمل رياضي يحتوي عمي 83.3داخل الصاالت المغطاة وقد حصمت عمي نسبة ) %( ، وا 

%( 83.3مجموعة كبيرة من تطبيقات النانوتكنولوجي والذكاء اإلصطناعي وقد حصمت عمي نسبة )
نشاء معمل رياضي ىدفو إنتقاء وتوجيو الرياضيين وقد حصمت  نشاء 83.3عمي نسبة )، وا  %( ، وا 

معمل معمل طبي رياضي يعمل عمي توقع حدوث اإلصابة وتجنبيا وقد حصمت عمي نسبة 
نشاء 89.3) واحد يستطيع من خاللو تقييم الالعبين وتحديد أسعار إنتقاالتيم بين  server%( ، وا 

كي شخصية %( ، بينما حصمت عبارة تصميم جياز آلي يحا89.6الفرق وقد حصمت عمي نسبة )
%( ، وعبارة تصميم مجموعة من 73المدير الفني ) يحاكي الذكاء اإلنساني ( عمي نسبة )

Robots  ( 78.3لتشكل فريق لكرة السمة قد حصمت عمي نسبة. )% 
إلي سعي كثير من الدول إلي تحسين الوعي الثقافي حول تقنية الذكاء الباحث يشير 

 مع نتائج دراسة  ىذه النتائجاإلصطناعي لتطوير الرياضة بفاعمية أكبر في وقت قصير ، وتتفق 
Zhuo Yang 2020 (08 )ودراسة Yushuai Song 2021 (07. ) 

في مجال الذكاء اإلصطناعي  أنو خالل السنوات القادمة سوف تحدث طفرة كبيرةالباحث يري 
مؤسس موقع التواصل اإلجتماعي العمالق  "مارؾ زوكربيرغ"وعالم البرمجيات ، ويؤكد عمي ذلك 

والتي سوف تحدث ضجة كبيرة بين شركات  "ميتافيرس"وتغيره إلسم الشركة األم إلي  "فيسبوؾ"
ون ويمارسون الرياضة داخل التكنولوجيا العمالقة حيث أنيا تقوم عمي فكرة أن المستخدمين سيعيش

ستخدام الواقع اإلفتراضي .   عالم إفتراضي من خالل تقنيات الواقع المعزز وا 
 : اإلستنتاجات 

في ضوء نتائج البحث وعينة البحث والمعالجات اإلحصائية توصؿ الباحث لإلستنتاجات 
 التالية :
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مدربين كرة السمة لدييم معرفة باألجيزة التكنولوجية مقبولة نوعا ما ، حيث حصل المحور  .8
% 73ككل عمي نسبة أىمية " المعرفة العممية بتكنولوجيا التدريب الرياضي" األول 

 . إلي حد ماوكان إتجاه العينة نحو إختبار 
ألدوات التكنولوجية حيث مدربين كرة السمة لدييم إتجاىات قوية نحو إستخدام األجيزة وا .3

ككل عمي نسبة " اإلتجاىات نحو إستخداـ األجيزة التكنولوجية " حصل المحور الثاني 
 . أوافؽ% وكان إتجاه العينة نحو إختبار 81أىمية 

مدربين كرة السمة يستخداموا األجيزة واألدوات التكنولوجية بنسبة متوسطة ، حيث حصل  .3
ككل ألجيزة التكنولوجية في مجاؿ التدريب الرياضي" " تنوع إستخداـ االمحور الثالث 

 .إلي حد ما% وكان إتجاه العينة نحو إختبار 78عمي نسبة أىمية 
مدربين كرة السمة لدييم إقتناع بدور تطبيقات النانوتكنولوجي في تطوير األداء الرياضي   .1

ي في مجاؿ " أىمية تطبيقات النانوتكنولوجبنسبة مقبولة ، حيث حصل المحور الرابع 
إلي % وكان إتجاه العينة نحو إختبار 78.3ككل عمي نسبة أىمية التدريب الرياضي " 

 .حد ما
مدربين كرة السمة ال يستخداموا تطبيقات النانوتكنولوجي  في مجال التدريب ، حيث  .5

" مدي إستخداـ تطبيقات النانوتكنولوجي في مجاؿ التدريب حصل المحور الخامس 
 . ال أوافؽ% وكان إتجاه العينة نحو إختبار 53ي نسبة أىمية ككل عمالرياضي " 

مدربين كرة السمة لدييم رؤي مستقبمية متطورة ويأممون في تغيير المستقبل لألفضل من  .6
خالل إستخدام تطبيقات الذكاء اإلصطناعي في الرياضة ، حيث حصل المحور السادس 

ككل عمي مجاؿ التدريب الرياضي"  "الروية المستقبمية لتطبيقات الذكاء اإلصطناعي في
 . أوافؽ% وكان إتجاه العينة نحو إختبار 88.3نسبة أىمية 

 : التوصيات 
في ضو ما أظيرتو نتائج البحث التي اعتمدت عمي طبيعة البحث والعينة واإلجراءات التي 

 تـ إتباعيا تمكف الباحث مف تحديد التوصيات التالية : 
من خالل تفعيل دور كل من اإلتحاد المصري لكرة السمة  زيادة الوعي الثقافي لممدربين .8

وكميات التربية الرياضية في تنظيم دورات تدريبية بعنوان المستجدات التكنولوجية في مجال 
 التدريب الرياضي .

إنشاء معمل رياضي متكامل يحتوي عمي أجيزة  تكنولوجية متطورة تقيس األداء الرياضي  .3
 لالعبين .
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ية بتقنيات متقدمة تحتوي عمي ممعب رقمي تفاعمي لتطوير أداء إنشاء صالة رياض .3
 الالعبين .

عمل بروتكوالت مع األندية واإلتحادات الرياضية المختمفة إلجراء القياسات عمي الالعبين  .1
. 

عمل بروتتكوالت بين اإلتحاد المصري لكرة السمة واإلتحاد الدولي لتوفير تطبيقات  .5
 سمة المصرية .النانوتكنولوجي لخدمة كرة ال

واحد  serverتفعيل دور اإلتحاد المصري لكرة السمة لجمع المعمومات والبيانات وربطيا بـ  .6
 يقوم بتوفير مجموعة من البيانات الضرورية لتطوير رياضة كرة السمة .

إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول تطبيقات النانوتكنولوجي والذكاء اإلصطناعي في  .7
 الرياضي .مجال التدريب 
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 المراجع 
 أوال : المراجع العربية 

إيياب محمد محمود  0
 إسماعيؿ

النانو تكنولوجي والذكاء اإلصطناعي في مجال فسيولوجيا  :
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 النانوتكنولوجي (النانوتكنولوجي ) مقدمة في فيم عالم  : صفات سالمة 6
 م.3119،الطبعة األولي ،الدار العربية لمعموم ناشرون ، 

طمحة حساـ الديف ، محمد  3
 فوزي ، محمد حممي

 تطبيقات ( –نظريات  –التعمم والتحكم الحركي ) مبادئ  :
 م .3119، الطبعة الثالثة ، مطبعة العمرانية ، الجيزة ، 

عبداهلل موسي , أحمد  4
 حبيب بالؿ

, الطبعة الذكاء اإلصطناعي )ثورة في تقنيات العصر( :
األولي ، القاىرة ، المجموىة العربية لمتدريب والنشر ، 

 م .3189
عبد العظيـ صالح إسماعيؿ  5

 خيراهلل
تأثير إستخدام بعض الوسائل التكنولوجية عمي بعض  :

، رسالة  المتغيرات البدنية والميارية لبراعم كرة السمة
مية التربية الرياضية لمبنين ، جامعة حموان ، دكتوراة ، ك

 م .3131
مصطفي زيداف ، جماؿ  6

 موسي
: 

 .3116، الطبعة الثالثة ، القاىرة ،  تعميم ناشي كرة السمة

 ثانيا : المراجع األجنبية
7 Artan R. Kryeziu : "Application of Basketball Game Models 

through Sports Technology", Sports 
Science and Human Health - Different 
Approaches, Novamber 2020. 

8 Bin Li and 
Xinyang Xu 

: "Application of Artificial Intelligence in 
Basketball Sport", Journal of Education, 
Health and Sport2021. 

9 Daniel Almeida 
Marinho and 

: "The Challenges of Technology in Sports", 
Universidade da Beira Interior, November 



 

209 
 

 م2026 أكتوبر  –( 6العدد ) –( 0019مجلد )

  :ijssa@pef.helwan.edu.eg        البريد االلكتروني : ijssa.journals.ekb.eg الموقع االلكتروني

Henrique Pereira 
Neiva 

2018. 

10 Dario 
G.Liebermann 
and Larry katz 

: "Experienced coaches Attitudes Towards 
Science and Technology" , International 
journal of computer science in sport , 
January 2005 . 

11 Dong Huo : "Evaluation of the value of basketball 
players based on wireless network and 
improved Bayesian algorithm", EURASIP 
Journal on Wireless Communications and 
Networking  2020. 

12 Ke Yang : "Application of Basketball Training System 
Based on Dynamic Intelligent Fog 
Computing Network". Mobile Information 
Systems, Sang-Bing Tsai, Published13 Aug 
2021. 

13 Mangiarotti M, 
Ferrise F, 
Graziosi S, et al 

: "A Wearable Device to Detect in Real-
Time Bimanual Gestures of Basketball 
Players during Training Sessions" [J]. 
Journal of Computing and Information ence 
in Engineering, 2019 

14 Marie Platteau : "The use of new technologies in 
basketball ", Master of Science in business 
Engineering, Academic year: 2016 – 2017. 

15 Robert Evans, 
Michael 
McNamee, Owen 
Guy 

: :" Ethics, Nanobiosensors and Elite Sport: 
The Need for a New Governance 
Framework ", Sci Eng Ethics (2017) 
23:1487–1505, 23 November 2016. 

https://jwcn-eurasipjournals.springeropen.com/articles/10.1186/s13638-020-01860-9#auth-Dong-Huo
https://jwcn-eurasipjournals.springeropen.com/
https://jwcn-eurasipjournals.springeropen.com/
https://jwcn-eurasipjournals.springeropen.com/


 

260 
 

 م2026 أكتوبر  –( 6العدد ) –( 0019مجلد )

  :ijssa@pef.helwan.edu.eg        البريد االلكتروني : ijssa.journals.ekb.eg الموقع االلكتروني

16 Young 
Yoon, Heesu 
Hwang,Yong 
junChoi, 
Minbeom 

: "Analyzing Basketball Movements and 
Pass Relationships Using Realtime Object 
Tracking Techniques Based on Deep 
Learning": Published in IEEE Access 30 
April 2019.  

17 Yushuai Song : "Basketball Technology Simulation 
Application Based on Virtual 
Reality", Mathematical Problems in 
Engineering, Sang-Bing Tsai, 1 Mar 2021. 

18 Zhuo Yang : "Research on Basketball Players' Training 
Strategy Based on Artificial Intelligence 
Technology ", Journal of Physics: 
Conference Series, 2020. 

 شبكة المعمومات الدوليةثالثا : 
19 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8

%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9
%D9%8A 

20 https://nano.ksu.edu.sa/ar 
21 https://www.nano.gov/nanotech-101/what/definition 

 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37086377229
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086377229
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086831528
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086831528
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086376432
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086376432
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086834432
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6287639
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://nano.ksu.edu.sa/ar
https://www.nano.gov/nanotech-101/what/definition

