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 ملخص البحث باللغة العربية
 الغوص لمدربي الصحية السلوكيات بعض على صحى إرشادي برنامج تأثير    

 *أ.د/ محمد سعد إسماعيل                                                         
 * د/ أحمد فؤاد العليمى                                                        

 / محمد نجيب                                     * الباحث                                                  
 

 
      .الغوص لمدربي الصحية السلوكيات بعض على صحى إرشادي برنامج تأثير  إلى البحث يهدف
 واحدة لمجموعة ىالبعد القبلى القياس تصميم بإستخدام  التجريبى المنهج الباحثبن استخدم
 مصر داخل من المحترفين الغواصين من عينة على الدراسة ُتطبَّق. البحث طبيعة لمالئمة
 باختيار الباحث قام سنة، ٢٢:  ٢ ٥ سن من الساحلية الشيخ شرم بمدينة سيناء جنوب بمحافظة

 البحث ةعين أفراد هم غواص( ٢2) بواقع ،( 83) قوامها وكان العمدية، بالطريقة البحث عينة
 العينة وخارج نفسه، البحث مجتمع من االستطالعية البحث عينة هم غواص( 2٢)و  األساسية
 ..عليهم االستطالعية الدراسة إلجراء األساسية

 وكانت التوصيات ما يلي : 
  

 االهتمام بالرعاية الصحية للغواصين -

ف البيئياااة الصاااحية االهتماااام بالتغ ياااة الساااليمة والصاااحة الشخصاااية للغواصاااين وتعاااديل الظااارو  -
 للوقاية من المشكالت واالخطار التى تواجههم.

ضاااارورة نشاااار الااااوعي الصااااحى بااااين الغواصااااين عاااان طريااااق حمااااالت مقننااااة تسااااتهدف جميااااع  -
الغواصين ، على أن يراعى فى  لك االهتمام بالتغ ية ونوع المالبس واألح ية والحالة النفسية 

 والمنزلية لهم .
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 الغوص لمدربي الصحية السلوكيات بعض على صحى يإرشاد برنامج تأثير    

 *أ.د/ محمد سعد إسماعيل                                                         
 * د/ أحمد فؤاد العليمى                                                        
 / محمد نجيب                                     لباحث* ا                                                  

 
 مقدمة ومشكلة البحث:

تحظى الرياضيات المائية بأنواعها المختلفة بإهتمام كبير من قبل العلماء لمواكبة التقنيات 
الحديثة والتطور التكنولوجى في المجاالت التطبيقية ألنشطة الغوص والمعدات المستخدمة وحدود 

المسموح الغوص إليها. ل لك كان من األهمية وضع الضوابط المناسبة وفق األسس  األعماق
العلمية من خالل رقابة ومتابعة الهيئات والمنظمات المتخصصة لعمليات التعلم والممارسة 

 .(54 :32) .للمحافظة على سالمة وحياة ممارسى نشاط الغوص
، وا  ا كان علينا تشجيع السلوك هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى أنماط معينة في السلوك

الصحي السليم، فيجب علينا فهم األسباب الكامنة وراء تلك التصرفات التي تؤدي إلى المرض 
واالعتالل. فالمعرفة بتلك األسباب والدوافع يسهل علينا مهمة اختيار األسلوب األمثل ال ي 

 (88:8٣نستخدمه في تعزيز وتشجيع السلوك السليم.)
رى أن يدرب الفرد على اتباع السلوك الصحى السليم حتى قبل أن تنضج أنه من الضرو 

مداركه الستيعاب األسباب التي تدعوه التباع ه ا السلوك، وحينما تنمو مداركه يمكن أن تقدم له 
 .(32 :30) .المعارف الصحية التى يبنى عليها السلوك الصحي في حياته الشخصية والعامة

م( إلى أن المجتمع المصري بحاجة ماسة 2٢٢٥د السالم )ول لك يشير أحمد محمد عب
للتوعية بقواعد السلوك الصحي ومعرفة الضار والنافع منه؛ حتى يسير وفقًا لدستور صحي سليم، 
فالنشاط اليومي لألفراد يتطلب سالمة النواحي الوظيفية ألجهزة الجسم؛ لتجنب أي قصور أو خلل 

تالي قدرته لالرتقاء بمستواه في جميع المجاالت، وال ى يؤثر على شخصية الفرد وسلوكه، وبال
يمكنه أن يصبح عائقًا لتحقيق دور الفرد في الحياة، فاإلنسان اليمكن أن يستمتع بالحياة إال بقدر 

 .(6 :6) ما يمتلك من صحة، وما يتبع من سلوك صحي للمحافظة على صحته
ن أرقى وأمتع وأسهل الرياضات على ويضيف الباحثون أنَّ بالرغم من أنَّ رياضة الغوص م

 .مستوى العالم ولكن الممارسة غير اآلمنة وعدم اتباع السلوكيات الصحية للغوص

 .بنهاجامعة  –كلية التربية الرياضية ب* أستاذ بيولوجيا الرياضة ووكيل شئون الدراسات العليا والبحوث 

 .بنهاجامعة  –كلية التربية الرياضية اضية بمدرس بقسم علوم الصحة الري* 

 إخصائي رياضي.* 
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      :أهمية البحث
تعتبر ه ه الدراسة تطبيقًا عمليا تهتم بتحسين السلوك الصحى للغواصين عن طريق تصميم 

 برنامج تصميم 
   :هدف البحث

مج تأهيلى صحى لتحسين السلوك الصحى للغواصين من يهدف البحث إلى تصميم برنا 
 : خالل التعرف على

 تحسين االتجاهات الصحية -  معرفة مستوى السلوك الصحي.-  
    تحسين المعارف والمعلومات الصحية والوعى الصحي   

   :فروض البحث
ح القياس البعدي توجد فروق دالة إحصائيًّا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصال .2

 .فى المتغيرات قيد البحث خالل
توجد فروق دالة إحصائيًّا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية األولى لصالح القياس  .٢

 .البعدى في الثقافة الصحية للعينة قيد البحث
لصالح القياس توجد فروق دالة إحصائيًّا بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية  .8

 .البعدي فى السلوك الصحي للغواصين قيد البحث
    إجراءات البحث:   

 منهج البحث:
المنهج التجريبى  بإستخدام تصميم القياس القبلى البعدى لمجموعة واحدة  بناستخدم الباحث      

  .لمالئمة طبيعة البحث
  :   مجتمع وعينة البحث

ن الغواصين المحترفين من داخل مصر بمحافظة جنوب سيناء ُتطبَّق الدراسة على عينة م       
قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة  ،سنة ٢٢:  ٢ ٥بمدينة شرم الشيخ الساحلية من سن 

( 2٢( غواص هم أفراد عينة البحث األساسية  و)٢2( ، بواقع )83العمدية، وكان قوامها )
البحث نفسه، وخارج العينة األساسية إلجراء  غواص هم عينة البحث االستطالعية من مجتمع

 .الدراسة االستطالعية عليهم
 .4/2٢/٢٣23عينة زمنية: ُتطبَّق الدراسة عمليًّا في شهر 
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عينة مكانية: ُتطبَّق الدراسة في مصر بمحافظة جنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ الساحلية 
 .داخل منطقة )نعمة بيي( و)سقالة الجيش(

 :لبحث في متغيرات السن والطول والوزنتجانس عينة ا
 (5جدول )

 تجانس عينة البحث في متغيرات السن والطول والوزن
 83ن=                                                                    

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط المتوسط المتغيرات
 ٣.٢٢- ٢.2 ٢3 ٢4.4٢ السن
 ٣.28٢ ٥.٢٢ 244 244.3٥ الطول
 ٣.2٥- 8.24 4٥ 4٥.٢٢ الوزن

بالنسابة لمتغيارات السان  8±( أن قيماة معامال االلتاواء انحصار باين قيماة ٥يتضح مان جادول)
مما يدل علاى تجاانس  ٣.28٢: ٣.٢٢ -والطول والوزن حيث انحصرت قيمة معامل االلتواء بين 

 العينة في المتغيرات قيد البحث.
بالنسبة لمتغيرات السن  8±أن قيمة معامل االلتواء انحصر بين قيمة ( ٥يتضح من جدول)

مما يدل على تجانس  ٣.28٢: ٣.٢٢ -والطول والوزن حيث انحصرت قيمة معامل االلتواء بين 
 .العينة في المتغيرات قيد البحث

  تحديد محتوى برنامج التأهيل الصحى
 المقدمة
 .اف ، معلومات عن البرمجية ، هدف البرنامج(ويشتمل على ) التقديم ، اإلعداد ، اإلشر  

 الجزء الرئيسى
وهو الجزء ال ى يشتمل على المعلومات التى يتحكم فى مشاهدتها باإلضافة إلى قدرته  

 : على الخروج من البرنامج كما يشاء ويشمل على
 . السلوك الصحى القوامى *
 . السلوك الصحى الغ ائى *
 . السلوك الصحى الوقائى *
 . لسلوك الصحى الرياضىا *
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 .  *السلوك الصحى الشخصى
 .  السلوك الصحى البيئى *
 . االختبار المعرفى للسلوك الصحى *
 خاتمة *

  مرحلة التصميم ووضع االساس العلمى والتقنى والتأهيلى للبرمجية 
وقد تم تحديد المادة العلمية لبرنامج التأهيل الصحى وتحديد هدف برامج التأهيل الصحى  

وترجمتها إلى أهداف عامة وأهداف سلوكية وك لك أسلوب العمل وأيضا تنظيم محتوى البرنامج 
 . التأهيلى الصحى بأستخدام الوسائط الفائقة

 مرحلة البرمجة
 *تصميم إطارات برمجية المعارف الصحية

تتكون إطارات برمجية المعارف الصحية من نص مكتوب أو لقطات فيديو أو صور  
 . ر متحركة أو قد تكون كل ه ه العناصر مجتمعة معا ومصحوبة بالصوتثابتة أو صو 

 *وضع إطارات برمجية المعارف الصحية
استخدم الباحث الوسائل المرئية والمكتوبة واللفظية عند صياغة إطارات برمجية المعارف  

 الصحية ، حيث إستخدمت الوسائل المرئية والسمعية فى كتابة محتوى اإلطارات من نصوص
 .معلوماتيه ، والصور واألشكال ،والفيديوهات

 أنواع إطارات برمجية المعارف الصحية *
ختلفت حسب موقعها وحسب الهدف المراد تحقيقه ، وتمثلت اإلطارات   تنوعت اإلطارات وا 

 المستخدمة فى اطارات )تمهيدى ،ارشادى ، تنمية معلومات، توجيهى ، اختبارى (
 ف الصحيةالتحكم فى برمجية المعار  *

استخدم الباحث التحكم االرشادى وهو حرية التحرك داخل البرمجية بحرية كاملة مع  
 .اعطاءالباحث النصائح واالرشادات للغواصين

 مرحلة التقويم *
  تقويم البرمجية بواسطة المحكمين *

 : حيث تم عرض البرمجية على بعض السادة الخبراء إلبداء رأيهم فى 
 . معارف الصحية للعينة قيد البحث من الغواصينمناسبة برمجية ال *
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 .مناسبة أسلوب العرض *
 .مناسبة محتوى البرمجية *

  .وقد إتفق جميع السادة الخبراء على صالحية برمجية المعارف الصحية للعينة قيد البحث
 مراحل تصميم االختبار المعرفى لقياس السلوك الصحى *
  س السلوك الصحيخطوات بناء االختبار المعرفي لقيا  
  المرحلة األولي *
 تحديد الهدف من االختبار *

  . قياس السلوك الصحي للغواصين بمحافظة العريش
 *تحديد األهداف المعرفية

يفياااد تحدياااد األهاااداف المعرفياااة فاااى تهيئاااة المعلااام وتوجيهاااه إلاااي األهاااداف التاااي يلتااازم بقياساااها فاااى 
علايهم االختباار مان حياث ثقاافتهم وأعماارهم وخباراتهم االختبار ومناسبتها للمتعلمين الا ين سايطبق 

وغيااار  لاااك مااان المعلوماااات التاااي تكاااون مرشااادًا للمعلااام مصااامم األسااائلة ، وتصاااا  األهاااداف الماااراد 
 قياساها فاى صاورة أنمااط معرفياة ،وياتم  لاك فاى ضاوء المساتويات الثالثاة األولاى مان تقسايم بلاوم

Bloom والتي تتضمن المعرفة والفهم والتطبيق. 
 تحليل المحتوى وتحديد المحاور *

تم تحديد المحاور الرئيسية المراد التحصيل فيها من خالل عمال مساح مرجعاي للمراجاع والدراساات 
  السابقة والمرتبطة

( محااور مقترحااة لبنااء االختبااار 2٣ثام قااام الباحاث بتصااميم اساتمارة اسااتطالع رأى الخباراء تضاام )
ء فى مجال علوم الصحة بكليات التربية الرياضية والصحة ( الخبرا2٣المعرفي وتم عرضها علي )

 : ( سنوات . و لك بهدف التعرف على2٣العامة بكليات الطب وخبرة ال تقل عن )
  مدي مناسبة المحاور المقترحة لبناء االختبار المعرفي لقياس السلوك الصحي -
 .تحديد النسبة المئوية لكل محور من المحاور المقترحة -
ضاافة  تحدياد - مادي كفاياة المحااور المقترحاة لبنااء االختباار المعرفاي للسالوك الصاحي المقتارح وا 

 .أي محاور أخرى يرونها مناسبة وك لك ح ف أي محور
 المرحلة الثانية

 :إعداد جدول المواصفات لإلختبار
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بناااءًا علااى تحلياال المحتااوى قااام الباحااث بإعااداد جاادول المواصاافات متضاامنًا موضااوعات المحتااوى 
  .األهداف التعليمية موضحًا األهمية النسبية لكل منهماو 

( خبااراء ماان أعضاااء هيئااة التاادريس المتخصصااين فااى مجااال 2٣ثاام قااام الباحااث بعرضااها علااي )
الصااحة بكليااات التربيااة الرياضااية والصااحة العامااة بكليااات الطااب و لااك إلبااداء الاارأي فااى المحاااور 

وك لك اقتاراح ماا يضااف إليهاا وماا يحا ف منهاا مان  واألهداف التعليمية المرغوب تحقيقها وقياسها
محاااور وأيضاااًا تحديااد األهمياااة النساابية لهااا ه المحااااور واألهااداف التعليمياااة فااى كااال بعااد مااان أبعااااد 

 . ( يوضح جدول مواصفات االختبار المعرفي للسلوك الصحي22االختبار وجدول رقم )
 :بناء أسئلة االختبار

ل صياغة األسئلة فى االختبارات المعرفية و لك مان خاالل قام الباحث بدراسة أنواع وأشكا 
المراجااع المتخصصااة والدراسااات السااابقة ماان حيااث أنواعهااا وشااروط كفايتهااا وعمليااة بنائهااا وتحديااد 

 : تعليماتها حيث أجمعت علي األنواع التالية
كماا حاددها الصاور  –الترتياب  -التكملاة –المزواجاة  –االختيار المتعدد  –أسئلة الصواب والخطأ 

م( وأسفرت النتائج عن تحديد طبيعاة 2٢٢٢كاًل من أمين أنور الخولى ومحمود عبد الفتاح عنان )
االختبااار ماان مفااردات الصااواب والخطااأ و لااك وفقااا آلراء الخبااراء والمتخصصااين لمناساابتها لطبيعااة 

 .عينة البحث
بية من حيث المعرفاة وضع الباحث عدة عبارات تحت كل محور تتناسب مع مفهومه وأهميته النس

 .والفهم والتطبيق وبشكل الصواب والخطأ
( سااؤال علااي مختلااف ٥٥كمااا صااا  الباحااث أساائلة االختبااار المعرفااى فااى صااورته المبدئيااة ماان )

   المحاور المختارة تبعًا للنسبة المئوية
  :المرحلة الثالثة

 : الدراسة االستطالعية األولى
( عبارة 43ي للسلوك الصحي وكان محتوى عباراته )قام الباحث بكتابة االختبار المعرف 

( غواص من مجتمع البحث وخارج عينة البحث 2٢وقام بتطبيقه علي عينة استطالعية قوامها )
 . بهدف التأكد من وضوح العبارات وحسن صياغتها ومالئمتها

وقد أسفرت الدراسة االستطالعية األولى عن دقة ووضوح العبارات وحسن صياغتها  
 .ئمتها ولم تترك أي مفردة بدون إجابةومال
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 :الدراسة االستطالعية الثانية
وتهدف الدراسة إلي إجراء واستخراج المعامالت العلمية لإلختبار تبعًا إليجاد معامل السهولة 

 .والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار
عينة البحث وتم  ( غواص من خارج2٢قام الباحث بتطبيق االختبار علي عينة قوامها )       

فيها تصحيح االختبار ووضع درجة واحدة لكل إجابة صحيحة للطالب و حساب معامل السهولة 
 .( عبارات ومالئمة باقى العبارات4والصعوبة والتميز والتي أسفرت عن ح ف )

 : الدراسة االستطالعية الثالثة
مع البحث وخارج عينة ( غواص من مجت2٢وطبقت ه ه الدراسة علي عينة استطالعية قوامها )

البحث األساسية بهدف إجراء واستخراج المعامالت العلمية لالختبار تبعًا إليجاد معامل الصدق 
تم حساب معامل ثبات االختبار بطريقة تطبيق ، والثبات لالختبار المعرفي لقياس السلوك الصحي

 .االختبار وتم إعادة تطبيقه
 : ونيةإعداد األختبار المعرفى فى صورة الكتر 

حيث قام الباحث بوضع األختبار المعرفى للسلوك الصحى فى صورة الكترونية )أختبار  
 .(quizcreator_full31) معرفى الكترونى( بواسطة برنامج

 : إعداد مفتاح التصحيح
بعد أن حدد الباحث طريقة اإلجابة علي أسئلة االختبار فى ورقة اإلجابة المرفقة و لك  

لتي تسبق العبارات صمم الباحث مفتاح التصحيح لالختبار بحيث يكون واضح تبعًا للتعليمات ا
  .وسهل االستخدام
 : القياسات القبلية

قام الباحث بإجراء القياسات القبلية على المجموعتين التجريبيتين قيد البحث فى الفترة ما       
  . م على مرحلتين٢2/8/٢٣2٢م إلى ٢4/8/٢٣2٢بين 

 :األساسية تطبيق دراسة البحث
م ٢3/4/٢٣2٢قام الباحث بتطبيق البرنامج التأهيلي على العينة قيد البحث خالل الفترة       
م بواقع ثالثة وحدات تأهيلية أسبوعيا لكل انحراف أيام ) االحد ، الثالثاء ، ٢3/4/٢٣2٢إلى 

 الخميس ( ولمدة ثالثة أشهر
 . 
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  ة:القياسات البعدي
قياسات البعدية على المجموعات التجريبية قيد البحث فى الفترة ما بين قام الباحث بإجراء ال      

م وتشمل القياسات البعدية اجراء االختبار المعرفى لقياس السلوك 8/4/٢٣2٢م إلى ٢٣2٢/2/4
الصحى للعينة قيد البحث ، وقد راعى الباحث أن يتم أداء القياسات واالختبارات بنفس الترتيب 

 . القياسات القبليةوالشروط التى تمت فى 
 Statistical Analysis  المعالجات اإلحصائية

o المتوسط الحسابي   Arithmetic Mean 
o الوسيط   Median 
o االنحراف المعيارى  Standard Deviation  
o معامل اإللتواء Skewness 
o اختبار"ت" لمعرفة الفروق Paired Samples t-test  
o نسبة التحسن %  The percentage of the absolute improvement  

 عرض ومناقشة النتائج:
            The Results Offer & Discussion عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

           

     Offer of The Results  عرض النتائج

ماان خااالل هاادف البحااث وفروضااه والبيانااات الخاصااة بعينااة البحااث األساسااية وتبويبهااا فااي        
 معالجتها إحصائيا ظهرت نتائج البحث كما يلي : جداول و 

 عرض النتائج اإلحصائية: 
 (41دول )ج

في محاور االختبار المعرفى للسلوك  والبعدىقيمة ت الفروق بين القياسين القبلي 
 قيد البحث الصحي والمجموع الكلي لالختبار المعرفى للعينة 

 62ن=                                                                                                     

 محاور االستبيان
الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلي

 قيمة ت متوسطين
 ع س ع س

 *9.15- 18.4- 0.78 8.30 1.55 4.12 السلوك الصحي القوامى 
 *2٥.٢- 4.59- 0.66 8.20 0.28 3.61 السلوك الصحي الغذائي 
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 *5.14- 4.17- 0.87 7.36 1.33 3.91 السلوك الصحي الوقائي 
 *4.14- 3.74- 0.86 7.99 0.99 4.25 السلوك الصحي الرياضي 
 *1.15- 3.77- 0.71 6.89 0.85 3.12 السلوك الصحي الشخصي 
 *9.8- 3.69- 0.48 5.86 0.98 2.17 السلوك الصحي البيئي 
 *5.59- ٢٢.2- 2.23 42.6 1.55 20.18 المجموع الكلي للمقياس

 40141= 24ودرجة حرية  0.5.قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

وكاناات قيمتهااا  8.9: 59.5 –انحصاارت بااين قيمااة ت المحسااوبة  أن( 24يوضااح جاادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

جميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي في ح القياس البعدى لصال والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

 (45جدول )
االختبار المعرفى للسلوك الصحي  في محاور والبعدىبين القياسين القبلي  نسب التحسن

 قيد البحثوالمجموع الكلي لالختبار المعرفى للعينة 
 62ن=                                                                                                     

 محاور االستبيان
نسب  القياس البعدى القياس القبلي

 ع س ع س التحسن
 133.2 0.78 8.30 1.55 4.12 السلوك الصحي القوامى 
 102.8 0.66 8.20 0.28 3.61 السلوك الصحي الغذائي 

 171.2 0.87 8.36 1.33 2.91 لصحي الوقائي السلوك ا
 84.51 0.86 7.99 0.99 4.25 السلوك الصحي الرياضي 
 139.89 0.71 6.89 0.85 3.12 السلوك الصحي الشخصي 
 69.53 0.48 5.86 0.98 2.17 السلوك الصحي البيئي 
 121.24 2.23 42.6 1.55 20.18 المجموع الكلي للمقياس

نسااب التحساان بااين القياسااين القبلااي والبعاادى فااي محاااور اسااتبيان االختبااار أن ( 2٥يوضااح جاادول )
 والتى انحصرت, لالختبار المعرفىوالمجموع الكلي المعرفى للسلوك الصحي 

 .%171.2: 69.53ما بين   



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    252  (   ( االول عددم(   ) ال 5252يو(  لعام ) ( شهر ) يون   52رقم المجلد )        
 
 

 

 
سلوك في محاور استبيان ال والبعدىبين القياسين القبلي  ( يوضح نسب التحسن1شكل )

 قيد البحث الصحي والمجموع الكلي للعينة 
 

    The result discussion and explanationمناقشة النتائج وتفسيرها 
جراءاتااه وحاادود العينااة المختااارة وخصائصااها ومااا توصاال       فااى ضااوء هاادف البحااث وفروضااه وا 

لباحاااث بمناقشاااة وتفساااير إلياااه الباحاااث ماااع االسترشااااد باااالمراجع العلمياااة والدراساااات الساااابقة ، قاااام ا
 النتائج التى تم الحصول عليها للتحقق من صحة فروض البحث .

 السلوك الصحى القوامى

ان هناااك فااروق دالااه احصااائيا بااين القياسااين القبلاااي ( 24وقااد أثبتاات النتااائج فااى جاادول ) 
ياة لصاالح القيااس البعادى عناد مساتوى معنو والبعدى فاي محااور اساتبيان السالوك الصاحي القاوامى 

( باانحراف معيااري 21.4( حيث سجل السلوك الصحى القوامى للعينة قيد البحث متوسط )٣.٣٥)
( باااانحراف معيااااري 01.8( فاااى القيااااس القبلاااي ، بينماااا فاااى القيااااس البعااادى كاااان متوساااط )111.)
 (.4.23-( وبلغ الفرق بين المتوسطين )81.0)

لغواصاااين العيناااة قياااد البحاااث وأوضاااحت قيماااة ت المحساااوبة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادى ل
وجود فروق دالة إحصائيا باين القيااس القبلاي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عناد مساتوى 111.-للعينة قياد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصاحى القاوامى )
 ( . ٣.٣٥معنوية )

وكاناات قيمتهااا  8.9: 59.5 –انحصاارت بااين قيمااة ت المحسااوبة  أن( 24يوضااح جاادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 
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جميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي في لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

 

( أن هناااك نساابة تحساان فااى مسااتوى الساالوك 4كل )( وشاا2٥وقااد أثبتاات النتااائج أيضااا فااى جاادول )
 (14...الصحى القوامى للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى حيث بلغت نسبة التحسن )

أن نسااب التحساان بااين القياسااين القبلااي والبعاادى فااي محاااور اسااتبيان ( 2٥يوضااح جاادول )و 
والتااى انحصاارت مااا بااين  , رفااىلالختبااار المعوالمجمااوع الكلااي االختبااار المعرفااى للساالوك الصااحي 

69.53 :171.2%. 
 ويفسر الباحث  لك التحسن إلى:

 تنمية المفاهيم االيجابية نحو القوام المعتدل  -
 أتباع العادات القوامية السليمة أثناء الغوص -
 أتباع واتخا  اإلجراءات الوقائية المختلفة -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو القوام .  -
 قوامية السليمة .أتباع السلوكيات ال -

( ، 88م()٢٣2٣) صالالح محمالد عبالد الباسالطواتفقت نتائج ه ا البحث مع نتائج كاال مان 
( ، ، علااى أن أساالوب 2٢م()٢٣٣3) أميالالرة محمالالود خطالالاب( ، 2٢م()٢٣٣٢) هشالالاأ أحمالالد فالالؤاد

عماال علااى التفاعاال النشااط بااين المااتعلم والبرنااامج يسااتطيع المااتعلم الوسااائط الفائقااة أو الهايبرميااديا ي
التوافاااق ماااع ماااادة البرناااامج تبعاااا لسااارعته ال اتياااة وقدراتاااه الخاصاااة وبااا لك تراعاااى الفاااروق الفردياااة 

 للمتعلمين .
أن أسالوب الوساائط الفائقاة فاى برناامج التأهيال الصاحي عملات علاى تحفياز  الباحثويرى 

ماااات الصاااحية والقوامياااة الساااليمة قبااال واثنااااء وبعاااد عملياااة الغاااوص وأدى الغاااواص وأمااادادة بالمعلو 
البرنامج التأهيلي إلى تحسين قدرته على التغ ية الراجعاة إضاافة إلاى تحساين المعلوماات والمفااهيم 

 القوامية أدت إلى تحسين السلوك القوامى لديه .
ير البراناامج التاأهيلى ويرجع الباحث ان التحسن فى السلوك الصحى القوامى يرجع الى تأث

 الصحى باستخدام الوسائط الفائقة عليه .
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 السلوك الصحى الغذائى
ان هناااك فااروق دالااه احصااائيا بااين القياسااين القبلاااي ( 24وقااد أثبتاات النتااائج فااى جاادول ) 

لصاالح القيااس البعادى عناد مساتوى معنوياة والبعدى في محااور اساتبيان السالوك الصاحي الغا ائى 
( باانحراف معيااري ..1.السلوك الصحى الغ ائى للعينة قيد البحث متوسط ) ( حيث سجل٣.٣٥)
( باااانحراف معيااااري 0148( فاااى القيااااس القبلاااي ، بينماااا فاااى القيااااس البعااادى كاااان متوساااط )8140)
 (.4.٥٢-( وبلغ الفرق بين المتوسطين )..81)

د البحاااث وأوضاااحت قيماااة ت المحساااوبة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادى للغواصاااين العيناااة قيااا
وجود فروق دالة إحصائيا باين القيااس القبلاي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عناد مساتوى 114.-للعينة قيد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصاحى الغا ائى )
 ( . ٣.٣٥معنوية )

قيمتهااا  وكاناات 8.9: 59.5 –انحصاارت بااين قيمااة ت المحسااوبة  أن( 24يوضااح جاادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

جميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي في لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

ة تحساان فااى مسااتوى الساالوك ( أن هناااك نسااب4( وشااكل )2٥وقااد أثبتاات النتااائج أيضااا فااى جاادول )
 (.8410.الصحى الغ ائى للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى حيث بلغت نسبة التحسن )

أن نسااب التحساان بااين القياسااين القبلااي والبعاادى فااي محاااور اسااتبيان ( 2٥يوضااح جاادول )و 
مااا بااين   والتااى انحصاارت, لالختبااار المعرفااىوالمجمااوع الكلااي االختبااار المعرفااى للساالوك الصااحي 

69.53 :171.2%. 
 ويفسر الباحث  لك التحسن إلى:

 تنمية المفاهيم االيجابية نحو الغ اء الصحى السليم.  -
 أتباع العادات الغ ائية السليمة والتنوع فى تناول الوجبات الغ ائية . -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو الغ اء . -
 أتباع السلوكيات الغ ائية السليمة السليمة . -
تعاد اى االغ ية المضرة بالجسممثل االفراط فاى تنااول الوجباات الساريعة واساتخدام المشاروبات االب -

 الكحلية والمنشطات .
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 االهتمام بالمواعيد المحددة لتناول الطعام فى اليوم العادى وقبل بداية الغوص وبعده. -
علايم م(أن الت٢٣٣٥) Widzinski & Lora لالورا،  ويندزينكسالىواتفقت ه ه الدراسة ماع 

باستخدام الوسائط الفائقة يساعد على تنمية الروح اإلبتكارى والتثقيف الصحي للتالمي  حيث تعمل 
الوسائط الفائقة على الربط بين الوسائل المتكاملة والشبكة التفاعلية المرئية لادى الغواصاين بصاورة 

 (288:  ٢2تمكنهم من إدارة المعلومات الواردة وتنمية قدراتهم . )
( ، 88م()٢٣2٣) صالالح محمالد عبالد الباسالطنتائج ه ا البحث مع نتائج كاال مان  واتفقت

( ، فى أن الوسائط الفائقة 2٢م()٢٣٣3) أميرة محمود خطاب( ، 2٢م()٢٣٣٢) هشاأ أحمد فؤاد
أو الهايبرميااديا لهااا دور فعااال فااى عمليااة التثقيااف الصااحي وتنميااة المعااارف والمفاااهيم الصااحية أو 

 المرتبطة بالصحة .
أن أسالوب الوساائط الفائقاة فاى برناامج التأهيال الصاحي عملات علاى تحفياز  الباحث يرىو 

الغااواص وأماادادة بالمعلومااات الصااحية والغ ائيااة السااليمة قباال وبعااد عمليااة الغااوص وأدى البرنااامج 
التأهيلي إلى تحسين قدرته علاى التغ ياة الراجعاة إضاافة إلاى تحساين المعلوماات والمفااهيم الغ ائياة 

 لى تحسين السلوك الصحى الغ ائى لديه .أدت إ
ويرجع الباحث ان التحسن فى السلوك الصحى الغ ائى يرجع الى تأثير البرانامج التاأهيلى 

 الصحى باستخدام الوسائط الفائقة عليه .
 السلوك الصحى الوقائى

ان هناااك فااروق دالااه احصااائيا بااين القياسااين القبلاااي ( 24وقااد أثبتاات النتااائج فااى جاادول ) 
لصاالح القيااس البعادى عناد مساتوى معنوياة الوقاائى  البعدى فاي محااور اساتبيان السالوك الصاحيو 
( باانحراف معيااري .11.( حيث سجل السلوك الصحى الوقائى للعينة قيد البحث متوساط )٣.٣٥)
( باااانحراف معيااااري ..1.( فاااى القيااااس القبلاااي ، بينماااا فاااى القيااااس البعااادى كاااان متوساااط )..1.)
 (.4.24الفرق بين المتوسطين )( وبلغ .810)

وأوضاااحت قيماااة ت المحساااوبة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادى للغواصاااين العيناااة قياااد البحاااث 
وجود فروق دالة إحصائيا باين القيااس القبلاي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عناد مساتوى 211.-للعينة قياد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصاحى الوقاائى )
 ( . ٣.٣٥معنوية )
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وكاناات قيمتهااا  8.9: 59.5 –انحصاارت بااين قيمااة ت المحسااوبة  أن( 24يوضااح جاادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

مجماوع الكلاي جميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والفي لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

( أن هناااك نساابة تحساان فااى مسااتوى الساالوك 4( وشااكل )2٥وقااد أثبتاات النتااائج أيضااا فااى جاادول )
 (.14...الصحى الوقائى للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى حيث بلغت نسبة التحسن )

عاادى فااي محاااور اسااتبيان أن نسااب التحساان بااين القياسااين القبلااي والب( 2٥يوضااح جاادول )و 
والتااى انحصاارت مااا بااين  , لالختبااار المعرفااىوالمجمااوع الكلااي االختبااار المعرفااى للساالوك الصااحي 
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 ويفسر الباحث  لك التحسن إلى:

 تنمية المفاهيم االيجابية نحو االجراءات الوقائية الالزمة  -
 وبعد الغوص  أتباع العادات واالساليب الوقائية السليمة قبل واثناء -
 أتباع واتخا  اإلجراءات الوقائية المختلفة -
 تنمية المفاهيم والمعلومات االساسية فى كل ما هو يسبب خطرا على الغواص .  -

هاا ا التحساان إلااى أن االتجاهااات نحااو ممارسااة الساالوك الصااحي جاااء ماان  الباحالالثويعاازى 
ماان خااالل النصااوص والااربط  تكاارار المعلومااات المختلفااة داخاال البرمجيااة التعليميااة والتااي ساامحت

اإلطارات بالوصول إلى المعلومات بسهولة والمشاركة الفعالاة مان جاناب الغاواص ومالئمتاه لميولاه 
ورغباتاااه و التناااوع فاااى إكسااااب الغاااواص المعلوماااة والخاااروج عااان الطااارق التقليدياااة أدى إلاااى غااارس 

 على سلوكه الصحي. االتجاهات الصحية االيجابية وزيادة المعارف الصحية لديه التى انعكست
( ، 88م()٢٣2٣) صالالح محمالد عبالد الباسالطواتفقت نتائج ه ا البحث مع نتائج كاال مان 

( ، ، علااى أن أساالوب 2٢م()٢٣٣3) أميالالرة محمالالود خطالالاب( ، 2٢م()٢٣٣٢) هشالالاأ أحمالالد فالالؤاد
لم الوسااائط الفائقااة أو الهايبرميااديا يعماال علااى التفاعاال النشااط بااين المااتعلم والبرنااامج يسااتطيع المااتع

التوافاااق ماااع ماااادة البرناااامج تبعاااا لسااارعته ال اتياااة وقدراتاااه الخاصاااة وبااا لك تراعاااى الفاااروق الفردياااة 
 للمتعلمين .
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أن أسالوب الوساائط الفائقاة فاى برناامج التأهيال الصاحي عملات علاى تحفياز  الباحثويرى 
ص وأدى الغاااواص وأمااادادة بالمعلوماااات الصاااحية والوقائياااة الساااليمة قبااال واثنااااء وبعاااد عملياااة الغاااو 

البرنامج التأهيلي إلى تحسين قدرته على التغ ية الراجعاة إضاافة إلاى تحساين المعلوماات والمفااهيم 
 القوامية أدت إلى تحسين السلوك الوقائى لديه .

ويرجع الباحث ان التحسن فى السلوك الصحى الوقائى يرجع الى تأثير البراناامج التاأهيلى 
 يه .الصحى باستخدام الوسائط الفائقة عل

 السلوك الصحى الرياضى
ان هناااك فااروق دالااه احصااائيا بااين القياسااين القبلاااي ( 24وقااد أثبتاات النتااائج فااى جاادول ) 

لصالح القياس البعادى عناد مساتوى معنوياة والبعدى في محاور استبيان السلوك الصحي الرياضى 
حراف ( بااااان2141( حيااااث سااااجل الساااالوك الصااااحى الرياضااااى للعينااااة قيااااد البحااااث متوسااااط )٣.٣٥)

( باااانحراف 111.( فاااى القيااااس القبلاااي ، بينماااا فاااى القيااااس البعااادى كاااان متوساااط )8111معيااااري )
 (.8.44-( وبلغ الفرق بين المتوسطين ).810معياري )

وأوضاااحت قيماااة ت المحساااوبة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادى للغواصاااين العيناااة قياااد البحاااث 
ى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى وجود فروق دالة إحصائيا باين القيااس القبلاي والبعاد

( عناد مساتوى 212.-للعينة قيد البحث حيث بلغت قيمة ت المحسوبة للسلوك الصاحى الرياضاى )
 ( . ٣.٣٥معنوية )

وكاناات قيمتهااا  8.9: 59.5 –انحصاارت بااين قيمااة ت المحسااوبة  أن( 24يوضااح جاادول )
مااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس م ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

جميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي في لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

( أن هناااك نساابة تحساان فااى مسااتوى الساالوك 4( وشااكل )2٥وقااد أثبتاات النتااائج أيضااا فااى جاادول )
لصاااااالح القيااااااس البعااااادى حياااااث بلغااااات نسااااابة التحسااااان  الصاااااحى الرياضاااااى للمجموعاااااة التجريبياااااة

(0211..) 
أن نسااب التحساان بااين القياسااين القبلااي والبعاادى فااي محاااور اسااتبيان ( 2٥يوضااح جاادول )و 

والتااى انحصاارت مااا بااين  , لالختبااار المعرفااىوالمجمااوع الكلااي االختبااار المعرفااى للساالوك الصااحي 
69.53 :171.2% 
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 ويفسر الباحث  لك التحسن إلى:
 ية المفاهيم االيجابية نحو االستمرار فى ممارسة التمرينات البدنية تنم -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو االهتمام بعملية االحماء الجيد قبل الغوص  -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو االهتمام المستمر بتنمية اللياقة البدنية .  -

 
( ، 88م()٢٣2٣) عبالد الباسالط صالالح محمالدواتفقت نتائج ه ا البحث مع نتائج كاال مان 

( ، ، علااى أن أساالوب 2٢م()٢٣٣3) أميالالرة محمالالود خطالالاب( ، 2٢م()٢٣٣٢) هشالالاأ أحمالالد فالالؤاد
الوسااائط الفائقااة أو الهايبرميااديا يعماال علااى التفاعاال النشااط بااين المااتعلم والبرنااامج يسااتطيع المااتعلم 

لك تراعاااى الفاااروق الفردياااة التوافاااق ماااع ماااادة البرناااامج تبعاااا لسااارعته ال اتياااة وقدراتاااه الخاصاااة وبااا 
 للمتعلمين .

أن أسالوب الوساائط الفائقاة فاى برناامج التأهيال الصاحي عملات علاى تحفياز  الباحثويرى 
الغااواص وأمااادادة بالمعلوماااات الصااحية والرياضاااية الساااليمة قبااال واثناااء وبعاااد عملياااة الغاااوص وأدى 

إلاى تحساين المعلوماات والمفااهيم البرنامج التأهيلي إلى تحسين قدرته على التغ ية الراجعاة إضاافة 
 القوامية أدت إلى تحسين السلوك الرياضى لديه .

ويرجااااع الباحااااث ان التحساااان فااااى الساااالوك الصااااحى الرياضااااى يرجااااع الااااى تااااأثير البرانااااامج 
 التأهيلى الصحى باستخدام الوسائط الفائقة عليه .

 السلوك الصحى الشخصى

وق دالااه احصااائيا بااين القياسااين القبلاااي ان هناااك فاار ( 24وقااد أثبتاات النتااائج فااى جاادول ) 
لصالح القياس البعدى عند مستوى معنوياة والبعدى في محاور استبيان السلوك الصحي الشخصى 

( باااانحراف 1.4.للعيناااة قياااد البحاااث متوساااط )الشخصاااى ( حياااث ساااجل السااالوك الصاااحى ٣.٣٥)
( باااانحراف 101.) ( فاااى القيااااس القبلاااي ، بينماااا فاااى القيااااس البعااادى كاااان متوساااط8101معيااااري )
 (.8.44-( وبلغ الفرق بين المتوسطين )..81معياري )

وأوضاااحت قيماااة ت المحساااوبة باااين القيااااس القبلاااي والبعااادى للغواصاااين العيناااة قياااد البحاااث 
وجود فروق دالة إحصائيا باين القيااس القبلاي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عند مستوى .11.-)الشخصى ة ت المحسوبة للسلوك الصحى للعينة قيد البحث حيث بلغت قيم
 ( . ٣.٣٥معنوية )
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وكاناات قيمتهااا  8.9: 59.5 –انحصاارت بااين قيمااة ت المحسااوبة  أن( 24يوضااح جاادول )
ممااا ياادل علااى وجااود فااروق بااين القياااس  ٣.٣٥اكباار ماان قيمااة ت الجدوليااة عنااد مسااتوى معنويااة 

ميع محااور اساتبيان السالوك الصاحي والمجماوع الكلاي جفي لصالح القياس البعدى  والبعدىالقبلي 
 لالستبيان للعينة قيد البحث.

( أن هناااك نساابة تحساان فااى مسااتوى الساالوك 4( وشااكل )2٥وقااد أثبتاات النتااائج أيضااا فااى جاادول )
للمجموعاااااة التجريبياااااة لصاااااالح القيااااااس البعااااادى حياااااث بلغااااات نسااااابة التحسااااان الشخصاااااى الصاااااحى 

(..1101.) 
سااب التحساان بااين القياسااين القبلااي والبعاادى فااي محاااور اسااتبيان أن ن( 2٥يوضااح جاادول )و 

والتااى انحصاارت مااا بااين  , لالختبااار المعرفااىوالمجمااوع الكلااي االختبااار المعرفااى للساالوك الصااحي 
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 ويفسر الباحث  لك التحسن إلى:
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو الصحة الشخصية  -
 أتباع العادات الصحية السليمة -
 الهتمام بالنظافة الشخصيةا -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو االهتمام بالنوم السليم من حيث التنظيم وعدد الساعات .  -
 تنمية المفاهيم االيجابية نحو الصحة البدنية والنفسية والعقلية واالجتماعية . -

 ( ،88م()٢٣2٣) صالالح محمالد عبالد الباسالطواتفقت نتائج ه ا البحث مع نتائج كاال مان 
( ، ، علااى أن أساالوب 2٢م()٢٣٣3) أميالالرة محمالالود خطالالاب( ، 2٢م()٢٣٣٢) هشالالاأ أحمالالد فالالؤاد

الوسااائط الفائقااة أو الهايبرميااديا يعماال علااى التفاعاال النشااط بااين المااتعلم والبرنااامج يسااتطيع المااتعلم 
التوافاااق ماااع ماااادة البرناااامج تبعاااا لسااارعته ال اتياااة وقدراتاااه الخاصاااة وبااا لك تراعاااى الفاااروق الفردياااة 

 لمتعلمين .ل
أن أسالوب الوساائط الفائقاة فاى برناامج التأهيال الصاحي عملات علاى تحفياز  الباحثويرى 

الغااواص وأماادادة بالمعلومااات الصااحية والشخصااية السااليمة واتباااع اللعااادات الصااحية السااليمة قباال 
ضاافة واثناء وبعد عملية الغوص وأدى البرنامج التأهيلي إلاى تحساين قدرتاه علاى التغ ياة الراجعاة إ

إلااى تحسااين المعلومااات ومفاااهيم الصااحة الشخصااية أدت إلااى تحسااين الساالوك الصااحى الشخصااى 
 لديه .
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ويرجاااع الباحاااث ان التحسااان فاااى السااالوك الصاااحى الشخصاااى يرجاااع الاااى تاااأثير البراناااامج 
 . التأهيلى الصحى باستخدام الوسائط الفائقة عليه

     Conclusion and Recommendationاالستنتاجات والتوصيات
    Conclusion االستنتاجات

 فااي ضااوء أهااداف البحاااث وفروضااه وفااى حااادود طبيعااة العينااة واساااتنادا علااى المعالجااات      

 :اإلحصائية للنتائج وتفسيرها توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية
 التأثير االيجابي لبرنامج التأهيال الصاحي باساتخدام الوساائط الفائقاة علاى العيناة قياد البحاث -

والمعااارف والمعلومااات واالتجاهااات الصااحية  الصااحى أدى إلااى حاادوث تحساان فااى الساالوك
 وتمثل  لك فى اآلتي :

 السلوك الصحى القوامى
توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية لصاالح القيااس 

( عناد 111.-حى القاوامى )البعدى للعيناة قياد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصا
(، ويعااازى الباحاااث هااا ا التحسااان فاااى السااالوك الصاااحى القاااوامى والمعاااارف ٣.٣٥مساااتوى معنوياااة )

والمعلومااات المتعلقااة بالصااحة القواميااة الااى البرنااامج التااأهيلى باسااتخدام الوسااائط الفائقااة للعينااة قيااد 
 البحث. 

 السلوك الصحى الغذائى
اس القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية لصاالح القيااس توجود فروق دالة إحصائيا بين القي

( عناد 114.-البعدى للعيناة قياد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصاحى الغا ائى )
( ، ويعااازى الباحاااث هااا ا التحساان فاااى السااالوك الصاااحى الغااا ائى والمعاااارف ٣.٣٥مسااتوى معنوياااة )

امج التااأهيلى باسااتخدام الوسااائط الفائقااة للعينااة قيااد والمعلومااات المتعلقااة بالصااحة الغ ائيااة الااى البرناا
 البحث.

 السلوك الصحى الوقائى
توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 

( عناد مساتوى 211.-للعينة قياد البحاث حياث بلغات قيماة ت المحساوبة للسالوك الصاحى الوقاائى )
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( ، ويعزى الباحث ه ا التحسن فى السلوك الصاحى الوقاائى والمعاارف والمعلوماات ٣.٣٥معنوية )
 المتعلقة بالصحة الوقائية الى البرنامج التأهيلى باستخدام الوسائط الفائقة للعينة قيد البحث

 السلوك الصحى الرياضى
الح القيااس البعادى توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصا
( عناد مساتوى 212.-للعينة قيد البحث حيث بلغت قيمة ت المحسوبة للسلوك الصاحى الرياضاى )

( ، ويعاااااازى الباحااااااث هاااااا ا التحساااااان فااااااى الساااااالوك الصااااااحى الرياضااااااى والمعااااااارف ٣.٣٥معنويااااااة )
لعيناة قياد والمعلومات المتعلقة بالصحة الرياضية الى البرناامج التاأهيلى باساتخدام الوساائط الفائقاة ل

 البحث.
 السلوك الصحى الشخصى

توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 
( عند مستوى .11.-)الشخصى للعينة قيد البحث حيث بلغت قيمة ت المحسوبة للسلوك الصحى 

الصاااااحى الشخصاااااى والمعاااااارف ( ، ويعااااازى الباحاااااث هااااا ا التحسااااان فاااااى السااااالوك ٣.٣٥معنوياااااة )
والمعلومات المتعلقة بالصحة الشخصية الى البرنامج التأهيلى باستخدام الوسائط الفائقاة للعيناة قياد 

 البحث.
 السلوك الصحى البيئى

توجود فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والبعادى للمجموعاة التجريبياة لصاالح القيااس البعادى 
( عناااد مساااتوى 011-)البيئااى قيماااة ت المحسااوبة للسااالوك الصاااحى  للعينااة قياااد البحاااث حيااث بلغااات

( ، ويعازى الباحاث ها ا التحسان فاى السالوك الصاحى البيئاى والمعاارف والمعلوماات ٣.٣٥معنوية )
 المتعلقة بالصحة البيئية الى البرنامج التأهيلى باستخدام الوسائط الفائقة للعينة قيد البحث.

 Recommendations    التوصيات
فى ضوء هادف البحاث وفروضاه وفاى حادود طبيعاة العيناة واعتماادا علاى البياناات والنتاائج        

 بالتوصيات التالية :  الباحث التى تم التوصل إليها ومن خالل مناقشتها وتفسيرها يوصى
 االهتمام بالرعاية الصحية للغواصين -

ظاروف البيئيااة الصااحية للوقايااة االهتماام بالتغ يااة السااليمة والصاحة الشخصااية للغواصااين وتعااديل ال -
 من المشكالت واالخطار التى تواجههم.
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ضرورة نشر الوعي الصحى بين الغواصين عن طريق حمالت مقنناة تساتهدف جمياع الغواصاين ،  -
 على أن يراعى فى  لك االهتمام بالتغ ية ونوع المالبس واألح ية والحالة النفسية والمنزلية لهم .
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