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 أنعابة ننبشئي اننفسيخ املنبعخ ثذالنخ املهبري االداء مبستىي انتنجؤ

 كىرونب جبئحخ ظم يف انزيبضي اننشبط عىدح ثعذ املضزة
 

 حسبنني احلسيني حممذ ثسمخ د/
 انجحث ومشكهخ ممذمخ

شيج العالع الخياضي تحػاًل كبيخًا في األياـ الساضية، بعجما وجج الخياضيػف 
قاء في مشازليع نتيجة تػقف األنذصة الخياضية حػؿ العالع أنفديع مجبخيغ عمى الب

)جائحة فيخوس كػرونا( ، ىحا الػضع أصبح واقعًا  19-جخاء تفذي فيخوس كػفيج
ججيجًا، تحػؿ فيو الخياضيػف مغ السالعب والداحات إلى العالع الحكي، يسارسػف 

 الخياضة داخل الغخؼ والسداحات السحجودة في مشازليع. فييا

الخغع مغ بجاية انفخاج أزمة اإلغالؽ  وتػقف الشذاط الخياضي بدبب  وعمى
فيخوس كػرونا، إال أف العالع لع يعج كسا كاف، ىحه الطخوؼ أثخت بذكل خاص عمى 
الالعبيغ، مع تػقف الجراسة والشذاط الخياضي واالمتشاع عغ لقاء األصجقاء 

 (16ة الالعبيغ . )ومسارسة أي مغ األنذصة، كل ىحه العػامل أثخت عمى نفدي
واإلنداف كائغ متكامل تؤثخ جسيع جػانبو عمى بعزيا البعس سمبا أو إيجابا، 
فاالضصخابات الشفدية التي قج يدببيا ضيػر الفيخوس والحجخ الرحي السشدلي، ما 
يجفعو إلى مسارسة العجيج مغ األنذصة الستشػعة في وقت الفخاغ اإلجباري بالسشدؿ، 

بات إلى درجة كبيخة مغ خالؿ تقجيع استخاتيجيات تكيف عامة وقج تقل ىحه االضصخا
 ( 27: 12لألفخاد. )

 يشطخ إليو وأصبح ويمعب الجانب الشفدي دورًا كبيخًا في االرتقاء بسدتػى األداء
 كأحج الستغيخات التي يجب العشاية بيا جشبًا إلى جشب مع الستصمبات السيارية 

 
 انشيد كفز جبمعخ– انزيبضي انتذريت ثمسم مذرس
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حيث أف التفػؽ الخياضي يتػقف عمى مجى استفادة الالعبيغ مغ  والخصصية
 قجراتيع الشفدية عمى نحػ ال يقل عغ االستفادة مغ قجراتيع الحخكية ، والسيارات

عمى تييئة قجراتيع الحخكية لتحقيق أقرى و أفزل أداء  الشفدية تداعج األفخاد
 (13: 303) رياضي

( إف تعخض الفخد لمعجيج مغ 6( )2020لعديد " )ويحكخ " جعفخ عبجا
السذكالت قج تؤثخ في صحتو الشفدية، التي تختمف في درجتيا وقػتيا باختالؼ 
بشائو الشفدي وتكػيشيا واتدامو بشطاـ مشاعي نفدي متكامل يحػؿ بيشو وبيغ تحػؿ 
ىحه السذكالت الشفدية إلى اضصخابات ثابتة، فالخياضي في أي مجتسع يعير 

ػشا وتػتخات يشعكذ تأثيخىا في صحتو الشفدية والجدسية؛ إذ إنو عشجما يتعخض ضغ
لزغػط مدتسخة ومتكخرة دوف وجػد قجرة لجيو تسكشو مغ مػاجية ىحه الرعػبات 
والزغػط فإف ذلظ يؤدي إلى ضعف الديصخة عمى انفعاالتو وترخفاتو وسمػكو، وىحا 

حلظ يتزح أىسية السشاعة الشفدية في قج يغخز لجيو العجيج مغ السذكالت الشفدية، وب
تحجيج مجى قجرة الفخد عمى التكيف مع الرعػبات والسػاقف الزاغصة التي تػاجو 

 الخياضييغ في حياتيع.
أف اإلنداف لجيو نطاـ مشاعة نفدية  Kagan " (2006( )22) ويخى "كيجاف

نطاـ السشاعة  وضيفتو حساية الفخد مغ اآلثار الدمبية الزغػط االنفعالية، عمى غخار
Dubey& Shahi (2011 )الحيػية في الجدع. ويؤكج ذلظ " دوبی وشاىی "  

( بأف الفخد لجيو نطاـ السشاعة الشفدية ىػ بسثابة وعاء يجسع السرادر الشفدية 19)
التي تعسل عمى حسايتو مغ السذاعخ والػججانيات الدمبية التي تختبط بالزغػط 

وغيخىا مغ األزمات واالضصخابات الشفدية التي قج  والقمق والتػتخ والغزب واإلنياؾ
 يا في حياتو.يػاج

( أف السشاعة الشفدية تذيخ إلى 2019ويذيخ "خالج أحسج، و فتحى ميجى )
قجرة الذخز عمى مػاجية األزمات والكخوب وتحسل الرعػبات ومقاومة ما يشتج 

أس والعجد شػبيا الغزب والعجاوة واالنتقاـ والي+عشيا مغ أفكار ومذاعخ ي
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واالنيدامية والتذاؤـ، كسا أف السشاعة الشفدية تسج الفخد بسشاعة إضافية تشذط أجيدة 
 (198: 7السشاعة الجدسية لجيو )

والسشاعة الشفدية ىي وحجة متكاممة ومتعجدة األبعاد مغ مرادر السخونة 
ر، الذخرية أو القجرات التكيفية التي تعصي مشاعة ضج الزغػط والتحصع واالنييا

: 24) وتحسى وتقػى عسمية التػافق وتعسل كجروع ومرجات لسشع األزمات الشفدية.
22( )9 :819 ) 

( أف السشاعة 2005) Wilson & Gilbertويخى " ويمدػف وجمبخت " 
الشفدية ىي نطاـ يقػـ عمى استخجاـ القجرات السعخفية التػافكية لمفخد لتحقيق 

غ شخيق مشع كل ما يبخر األحجاث الدمبية. مذاعخ جيجة وتحديغ الحالة السداجية، ع
(25 :38-40) 

كسػػػػػا أف السشاعػػػػػة الشفدػػػػػية نطػػػػػاـ وقػػػػػائي ارتقػػػػػائي لػػػػػو مكػنػػػػػات متكاممػػػػػة 
تدػػػاعج الفػػػخد عمػػػى تقػيػػػة وتعديػػػد عسميػػػات التفاعػػػل بيشػػػو وبػػػيغ الطػػػخوؼ البيئيػػػة 
الزػػػػاغصة، وىػػػػحا الشطػػػػاـ لػػػػيذ ميستػػػػو فقػػػػط مدػػػػاعجة الفػػػػخد عمػػػػى التعػػػػاير مػػػػع 

مدػػػػئػؿ أيزػػػػا عػػػػغ فعاليػػػػة وتكامػػػػل الذخرػػػػية والشسػػػػػ الػػػػحاتي الزػػػػغػط ولكشػػػػو 
 (104، 103: 23( )54:  2لمفخد بذكل متدامغ مع تصػرات البيئة )

 ىيػػػػػمغ " يػضػػػػح كػػػػال مػػػػغ ومػػػػغ خػػػػالؿ االشػػػػار السخجعػػػػي لمبحػػػػث
Hohmann " " المػػيذ " LamesM" ليتديػػاتخletzelter"   (2007 ) أف

الالعػػػػب لتحقيػػػػق  التػػػػي يسارسػػػػيابػػػػخامج التػػػػجريب البػػػػجني لألنذػػػػصة الخياضػػػػية 
لمخياضػػػي مػػػغ الشاحيػػػة الشفدػػػية والبجنيػػػة، والتػػػي بػػػجورىا  تشسيػػػة متػازنػػػة وشػػػاممة

تصػػػػيخ ورفػػػػع مدػػػتػى السيػػػارات الفشيػػػػة ألداء الػاجبػػػات الحخكيػػػػة  تػػػشعكذ عمػػػى
والػصػػػػػػؿ إلػػػػػى مدػػػػػتػيات عاليػػػػػة، خاصػػػػػة فػػػػػي الخياضػػػػػة التػػػػػي تتسيػػػػػد بصبيعػػػػػة 

  (105: 21. )خاصة
""عراـ زيجاف" وبالخجػع لمسخاجع والجراسات السخجعية  بقومغ خالؿ ما س 

(، " إيساف مرصفى عمى الذشػانى 10( )2015(، " عالء الذخيف" )9( )۳۱۰۲)
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(، " خالج السعافى، و فتحى 5( )2019(، " أيسغ عبجالعديد سالمة )3( )2019)
.,  Barbanell, L(، باربابيل 6( )2020(، " جعفخ عبجالعديد )7( )2019نرخ )

( Olah, A., Nagy, H.& Toth, K(، اوالة واخخوف 18( )2009)
تفذي ىحا الفيخوس ألىسية دور السشاعة الشفدية لجي األفخاد، ونطخا ل (23()2010)

واضصخار جسيع الشاس محمية ودولية لمسكػث في الحجخ السشدلي، وبدبب اإلجياد 
مخضى وأفخاد وأسخ  الشفدي الحي يدببو ىحا الفيخوس لمجسيع دوف استثشاء مغ

والعبيغ محجػزيغ في مشازليا، ومع تخفيف القيػد، والعػدة التجريجية لكل األنذصة، 
نفديا يؤىل الشاشئيغ ذىشيا  أخرائيحيث بات مغ الزخوري أف يزع كل جياز فشي 

لسا ىػ قادـ ومداعجتيع عمى استعادة حالتيع التي كانػا عمييا قبل الجائحة، وإال 
ر سمبية عجيجة حاؿ تخؾ األمػر عمى حاليا وعجـ التجخل لخفع سيكػف ىشاؾ أثا

الزغػشات عغ الشاشئيغ والسجربيغ، فالجسيع خائف عمى نفدو وعمى أىمو وذويو 
لمتشبؤ  "السخالصيغ لو. وبحلظ أصبحت الفخصة متاحة لمباحثة بالكياـ بإجخاء بحث 

اب  السزخب بعج عػدة األداء السياري بجاللة السشاعة الشفدية لشاشئي ألع بسدتػى 
األداء السياري  ، كسحاولة التشبؤ بسدتػى "الشذاط الخياضي في ضل جائحة كػرونا

لشاشئي ألعاب  السزخب لتقجيع صػرة واضحة لمسجربيغ في كيفية التعامل مع 
عمى خمفية درجاتيع عمى مكياس السشاعة الشفدية  الشاشئيغ داخل البخامج التجريبية

االصابات، وكحلظ إعادة التأىيل البجني والسياري والخصصي بيجؼ تجشب اإلجياد و 
 أسذ عمسية مقششة. لمشاشئيغ في عسمية التجريب عمى

  :انجحث أهذاف
 ييجؼ البحث إلى التعخؼ عمى: 

السزخب بعج  ألعابالسياري لشاشئي  األداء ومدتػى  العالقة بيغ السشاعة الشفدية .1
 عػدة الشذاط الخياضي في ضل جائحة كػرونا.



 

- 155 - 

 

ألعاب السزخب  شاشئيلالسياري بجاللة السشاعة الشفدية  األداء سدتػى ب التشبؤ .2
 بعج عػدة الشذاط الخياضي في ضل جائحة كػرونا

 :انجحث تسبؤالد
ىل تػجج فخؽ دالة احرائيا بيغ متػسصات درجات اختبارات مدتػي األداء  .1

لمسجسػعة التشذ(  -كخة الدخعة -السياري لشاشئ العاب السزخب )تشذ الصاولة
 العالية والسشخفزة في درجات مكياس السشاعة الشفدية"

األداء السياري لشاشئي ألعاب  ىل تػجج عالقة ما بيغ السشاعة الشفدية ومدتػى  .2
التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في  -كخة الدخعة -السزخب) تشذ الصاولة

 ضل جائحة كػرونا.
ألعاب  شاشئيللة السشاعة الشفدية األداء السياري بجال  سدتػى ىل يسكغ التشبؤ ب .3

التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في  -كخة الدخعة -السزخب) تشذ الصاولة
 .ضل جائحة كػرونا

  املستخذمخ املصطهحبد
  اننفسيخ: املنبعخ

مجسػع سسات الذخرية التي تجعل الفخد قادرة عمى تحسل تأثيخات  إنيا
ال يؤثخ عمى  نسطة السكتدبة مغ ذلظ ، والزغط الشفدي ، وعمى دمج الخبخ  اإلرىاؽ

يشتج مشاعة نفدية مزادة تحسي الفخد مغ التأثيخات  أنوالػضائف الفعالة لمفخد ، كسا 
 (17) البيئية الدمبية "

 :كىرونب (٩١-)كىفياذ فريوس
بسقاشعة ىػبػػي بالريغ،  ىػػ فػػيخوس تشفدػػي ججيػج ضيػخ فػي مجيشػة ووىاف 

غ باقي أنػاع فيخوسات كػرونا التػػي تشتذخ بيغ البذخ ويختمف ىحا الفيخوس ع
السعتادة كسػا أنػو يختمػف عػغ فيػخوس سػارس وفيخوس  البخد ندالت أعخاض وتدبب

 ( 26.)متالزمػة الذػػخؽ األوسػػط التشفدػػػية



 

- 151 - 

 

املزجعيخ انذراسبد  
(  بعشػاف "بشاء مكياس 3( )2019إيساف مرصفى عمى الذشػانى ) دراسة " -1

اعة الشفدية لمصالبات السرابات بكمية التخبية الخياضية بشات ىجؼ السش
البحث بشاء مكياس السشاعة الشفدية لمصالبات السرابات بالكمية السشيج 

( 34السدتخجـ السشيج الػصفي عيشة البحث تكػنت عيشة البحث مغ )
 ،شالبة مرابة أىع الشتائج بشاء مكياس السشاعة الشفدية لمصالبات السرابات

 وجػد فخوؽ دالة احرائيًا بيغ درجات اإلصابة لجي الصالبات السرابات.
( 2019خالج أحسج عبجالخحسغ السعافى، و فتحى ميجى دمحم نرخ ) دراسة " -2

الخرائز الديكػمتخية لسكياس السشاعة الشفدية ىجؼ  (  بعشػاف "7)
البحث تحجيج مدتػي السشاعة الشفدية لجي شالب الرف األوؿ الثانػي 

لتحقق مغ خرائرو الديكػمتخية السشيج السدتخجـ السشيج الػصفي وا
( شالب بالرف األوؿ الثانػي أىع 59عيشة البحث وتكػنت عيشتو مغ )

لصالب الرف األوؿ الثانػي، مكػف  الشتائج بشاء مكياس السشاعة الشفدية
 .( مفخدة ، كسا ارتفعت مؤشخات الرجؽ بيغ البشػد واألبعاد 54مغ ) 

مدتػى السشاعة  (  بعشػاف "6( )2020جعفخ عبجالعديد الحخايدة ) دراسة " -3
الشفدية وعالقتيا بالرحة الشفدية لجى الصمبة الخياضييغ في جامعة البمقاء 

مدتػى السشاعة الشفدية وعالقتيا بالرحة  التصبيكية ىجؼ البحث قياس
سشيج الشفدية لجى الصمبة الخياضييغ في جامعة البمقاء السشيج السدتخجـ ال

أىع الشتائج  وشالبة( شالب 75مغ ) عيشتوتكػنت و الػصفي عيشة البحث 
وجػد عالقة ارتباشية بيغ مدتػى السشاعة الشفدية والرحة الشفدية لجى 
الصمبة الخياضييغ، وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية في مدتػي السشاعة 

الجشذ الشفدية وعالقتيا بالرحة الشفدية لجى الصمبة الخياضييغ لستغيخ 
 .ولرالح الحكػر 

( Olah, A., Nagy, H.& Toth, Kدراسة اوالة وناجي وتػز  -4
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بعشػاف " دراسة لسقارنة تػقعات الحياة والسشاعة الشفدية في  (23()2010)
عجة ثقافات مختمفة وىجقت الي الػقػؼ عمي العالقة بيغ السشاعة الشفدية 

يشة البحث وتكػنت السشيج السدتخجـ السشيج الػصفي ع، وتػقعات الحياة
أىع الشتائج  دولة 12شاب مذارؾ مغ أكثخ مغ ( 3000مغ ) ة البحثعيش

 الثقافة أف ، العسخىشاؾ عالقة قػية بيغ الكفاءة السشاعية الشفدية ومتػسط 
 االستثسار مغ أكثخ الحياة إشالة في تداىع الشفدية السشاعة تغخس التي

 .السادي
: انجحث إجزاءاد  

انجحث: منهج  
لصبيعة  سشاسبتول، وذلظ الباحثة السشيج الػصفي )السدحي(تخجمت اس

 . أىجافو وتحقيقالبحث 
: انجحث جمتمع   

 -الدخعة وكخة -ألعاب السزخب  ) تشذ الصاولة ناشئييذسل مجتسع البحث 
( ناشئ ، 54عجد ) بإجساليدسػؽ( ،  -كفخالذيخبشػادي ) لمسقيجيغالتشذ( 

 .ـ 2020/ 2019السقيجيغ بالسػسع الخياضي  
انجحث: عينخ   
األسبسيخ انجحث عينخ  : 

سزخب مػزعة كالتالي ( ناشئ ألعاب ال43تذسل عيشة البحث عمى عجد )
( ناشئ  8كخة الدخعة، عجد ) ناشئ( 20تشذ الصاولة، عجد ) ( ناشئ15عجد)

دسػؽ(، السقيجيغ بالسػسع الخياضي   -التشذ، والسقيجيغ بشػادي ) كفخالذيخ
 .ـ 2020/ 2019
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  االستطالعيخ: انجحث عينخ
كخة  -( ناشئي ألعاب السزخب  ) تشذ الصاولة8اشتسمت عمى عجد ) 
دسػؽ( مغ مجتسع البحث وخارج  -التشذ( لمسقيجيغ بشػادي )كفخالذيخ -الدخعة

 ـ.2020/ 2019أفخاد العيشة األساسية لمعاـ الجراسي  
 ( 1ججوؿ )

لستغيخات األولية األساسية ومكياس التػصيف اإلحرائي لبيانات عيشة البحث  في ا
 43ف= لشاشئي ألعاب السزخب السشاعة الشفدية واالختبارات السيارية

 انًزغُراد

 وحذح

 

انقُب

 س

 انذالالد اإلحصبئُخ نهزىصُف

انًزىسظ 

 انحسبثٍ
 انىسُظ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

يعبيم 

انزفهط

 ح

يعبيم 

االنزىا

 ء

 0.38- 1.32 8.94 89.00 87.86 رجخد انًضرة أنعبةانًُبعخ انُفسُخ نُبشئٍ 

االخزجبراد 

انًهبرَخ 

 نُبشئٍ

رُس 

 انطبونخ

انضرثخ انًسزقًُخ ثىجه انًضرة 

 األيبيٍ
 1.38- 2.69 21.90 21.23 درجخ

-0.75 

انضرثخ انًسزقًُخ ثىجه انًضرة 

 انخهفٍ
 1.74 2.36 18.40 17.27 درجخ

-1.44 

يهبرح دفع انكرح ثىجه انًضرة 

 األيبيٍ
 0.86- 2.56 20.40 19.27 درجخ

-1.32 

يهبرح دفع انكرح ثىجه انًضرة 

 انخهفٍ
 1.08- 2.66 17.10 15.83 درجخ

-1.43 

انضرثخ انسبحقخ ثىجه انًضرة 

 األيبيٍ
 0.86- 2.56 22.80 21.67 درجخ

-1.32 

انضرثخ انسبحقخ ثىجه انًضرة 

 انخهفٍ
 1.24- 2.56 19.70 19.19 درجخ

-0.60 

االخزجبراد 

ًهبرَخ ان

نُبشئٍ  

كرح  

 انسرعخ

 0.38 0.55- 2.00 43.50 43.75 عذد/س انهعت ثًضرة واحذ ثبنُذ انًٍُُ

 0.06 0.28- 2.31 40.50 40.55 عذد/س انهعت ثًضرة واحذ ثبنُذ انُسرٌ

انهعت ثًضرثٍُ ثىجه انًضرة 

 األيبيٍ
 0.88- 2.01 47.00 47.05 عذد/س

0.07 

انهعت ثًضرثٍُ ثىجه انًضرة 

 نخهفٍا
 0.84- 2.05 42.70 42.78 عذد/س

0.12 

االخزجبراد 

انًهبرَخ 

 نُبشئٍ

 انزُس

 0.27 0.60- 1.67 9.10 9.25 درجخ انضرثخ انسبحقخ األيبيُخ دقخاخزجبر 

 0.39- 0.03- 1.69 37.22 37.00 درجخ االرسبل انًسزقُى ضرثخ دقخاخزجبر 

 0.49 0.56- 1.41 7.20 7.43 درجخ انضرثخ انطبئرح سرعخاخزجبر 
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( والخاص بتجانذ بيانات عيشة البحث في الستغيخات 1يتزح مغ ججوؿ ) 
واالختبارات  ألعاب السزخب األولية األساسية ومكياس السشاعة الشفدية لشاشئي

التشذ( لشاشئي  ألعاب السزخب، وأف  -كخة الدخعة -السيارية ) تشذ الصاولة
( حيث أف قيع معامل االلتػاء 0.49:  1.44-معامالت االلتػاء تتخاوح ما بيغ )

 مسا يؤكج تجانذ أفخاد مجسػعة البحث في الستغيخات. ،3±االعتجالية تتخاوح ما بيغ  
 

 : انجحث جمبالد
 التشذ( -كخة الدخعة -ألعاب السزخب  ) تشذ الصاولة ناشئيالسجاؿ البذخي : 

 دسػؽ( –السجاؿ السكاني : نادي )كفخالذيخ 
  ـ 2020/ 2019سػسع الخياضي  السجاؿ الدمشي : ال

: انجيبنبد مجع وسبئم             
مغ إعجاد الباحثة            :اواًل: مكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  ألعاب السزخب

 (6مخفق )
قامت الباحثة ببشاء مكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  ألعاب السزخب وذلظ 

عمى السكياس  درجاتيعظ مغ خالؿ لمتعخؼ عمى مدتػي السشاعة الشفدية لجييع وذل
 بسحاوره السختمفة ، وقج تع إتباع الخصػات التالية :

قامت الباحثة بإجخاء مدح شامل لمسخاجع العمسية والبحػث الستخررة كػ  -1
(، " إيساف 10( )2015(، " عالء الذخيف" )9( )۳۱۰۲""عراـ زيجاف" )

( 2019المة )(، " أيسغ عبجالعديد س3( )2019مرصفى عمى الذشػانى )
(، " جعفخ عبجالعديد 7( )2019(، " خالج السعافى، و فتحى نرخ )5)
(، اوالة واخخوف 2009( )18.,  )Barbanell, L(، باربابيل 6( )2020)

Olah, A., Nagy, H.& Toth, K( )2010()23 لمتػصل الى السحاور )
 والعبارات الخاصة بسكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  ألعاب السزخب.
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عجد مغ السحاور بشاء عمي السخاجع الدابق ذكخىا، وبحلظ  إلىتػصمت الباحثة  -2
( مغ الخبخاء 5( والتي تع عخضيا عمى عجد )3( محاور مخفق )6أمكغ تحجيج )

( لمتحقق مغ مجى 2الستخرريغ فى مجاؿ عمع الشفذ العاـ والخياضي مخفق )
لعاب السزخب، مشاسبة ىحه السحاور لسكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  أ

%( كأصغخ قيسة، 80( كأكبخ قيسة ، )100وتخاوحت الشدبة السئػية ما بيغ )
%( فأكثخ 80ندبة مػافقة ) عمىالباحثة بالسحاور التي حرمت  توقج ارتز

 مغ جسمة آراء الدادة الخبخاء. 
( محاور تع 6( محاور لمسكياس مغ أصل )6اتفقت اآلراء عمى تحجيج عجد ) -3

وحل  اإلبجاع -الخبخاء، وىحه السحاور ىي )الثقة بالشفذ عخضيا عمي الدادة
 -التفكيخ اإليجابي -ضبط الشفذ عمىالثبات االنفعالي والقجرة  -السذكالت

(، وبعج تحجيج السحاور 3التحجي والسثابخة ( مخفق )-السخونة الشفدية والتكيف
 تع تحجيج العبارات الالزمة لكل محػر.

تي تعبخ عغ كل محػر مغ السحاور والتي تع تع صياغة وتحجيج العبارات ال -4
تحجيجىا في ضػء الشدبة السئػية آلراء الخبخاء، وقج بمغ عجد العبارات لجسيع 

( مغ الخبخاء، وذلظ 5( عبارة ، وتع عخضيا عمى عجد )51محاور السكياس )
(، وتخاوحت 4ىحه العبارات لكياس تمظ السحاور مخفق ) مشاسبةلتحجيج مجى 
%( كأصغخ قيسة، وقج 60%( كأكبخ قيسة ، )100ية ما بيغ )الشدبة السئػ 

%( فأكثخ مغ 80ارتزت الباحثة بالعبارات التي حرمت عمي ندبة مػافقة )
 جسمة آراء الدادة الخبخاء .  

مكياس  إلىالخبخاء، وبحلظ تع التػصل  إليياتع استبعاد العبارات التي أشار  -5
 ( 5( عبارة مخفق )48ويتكػف مغ عجد )

تتسكغ الباحثة مغ  حتىعادة تػزيع عبارات السحاور الخاص بالسكياس تع إ -6
( يػضح 2(، وججوؿ )6عيشة البحث في صػرتو الشيائية مخفق ) عمىتصبيقو 

 محاور السكياس وعجد عبارات كل محػر .
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 (2ججوؿ )
 -محاور وعبارات مكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  ألعاب السزخب) تشذ الصاولة

 لتشذ(ا -كخة الدخعة

 انًحبور و

 عذد انعجبراد

 أرقبو انعجبراد
 ثعذ فجم

 عهًانعرض 

 انخجراء

 47، 43، 37، 31، 25، 19، 13، 7، 1 9 9 انثقخ ثبنُفس  .1

   44، 38، 32، 26، 20، 14، 8، 2 8 8 وحم انًشكالد اإلثذاع  .2

3.  
ضجظ  عهًانثجبد االَفعبنٍ وانقذرح 

 انُفس
8 7 3 ،9 ،15 ،21  ،27 ،33 ،39  

 45،  40، 34، 28، 22، 16، 10، 4 8 9 انزفكُر اإلَجبثٍ  .4

 48، 46،  41، 35، 29، 23، 17، 11، 5 9 9 انًروَخ انُفسُخ وانزكُف  .5

  42، 36، 30،  24،  18، 12، 6 7 8 انزحذٌ وانًثبثرح  .6

 ( عجبرح48انُهبئٍ ) 51 ( يحبور6)  اإلجًبنٍ

شاء السكياس، وذلظ بػضع جسيع العبارات تع استخجاـ ميداف ثالثي التقجيخ لب - 7
( لمعبارات، وتتخاوح 1، 2، 3ال( بجرجات ) –الى حج ما –فى قائسة تتجرج مغ )نعع

( درجة ، وتذيخ الجرجة السختفعة 144 إلى 48الجرجة الكمية لمسكياس ما بيغ)
 لمسكياس الى تستع الالعب بجرجة عالية مغ السشاعة الشفدية 

 

 خ:االستطالعي انذراسخ
ألعاب السزخب  ناشئيقامت الباحثة بإجخاء دراسة استصالعية عمى عيشة مغ 

 9/8/2020( ناشئيغ ومغ خارج عيشة البحث، وذلظ في الفتخة مغ 8بمغ قػاميا )
مجى  عمىوكاف اليجؼ مغ إجخاء الجراسة االستصالعية التعخؼ  19/8/2020حتى 

وضػح تعميساتو، وكحلظ التعخؼ فيع عيشة البحث لمعبارات التي يتزسشيا السكياس، و 
عمى الرعػبات السحتسل ضيػرىع أثشاء تصبيق السكياس لمعسل عمى تالفييا وكحلظ 

 أيجاد السعامالت العمسية لمسكياس.  
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 السعامالت العمسية لسكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  ألعاب السزخب:
 املميبس: صذق أوالً:

 ألعاباستصالعية مغ العبي قامت الباحثة بتصبيق السكياس عمى عيشة 
( ناشئيغ ، وقج أسفخت الشتائج عغ معامالت صجؽ عالية 8السزخب بمغ قػاميا )

لجسيع عبارات السكياس ، والجرجة الكمية لكل محػر عمى حجة ، وىحا ما يػضحو 
 ( . 4،  3ججوؿ ) 

 ( 3ججوؿ ) 
والعبارة  يوإللمسحػر الحي تشتسي  الكميمعامل االرتباط بيغ العبارة والسجسػع 

 والسجسػع الكمى لسحاور لسكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  ألعاب السزخب.
 8ف=

 انًحىر و

 انعجبرح

يع 

 انًحىر

انعجبرح يع 

 انًجًىع
 انًحىر و

 انعجبرح

يع 

 انًحىر

انعجبرح 

يع 

 انًجًىع

 انًحىر و

 انعجبرح

يع 

 انًحىر

انعجبرح 

يع 

 انًجًىع

1 

ل:
و
ال
ا

 
س

ُف
بن
 ث

قخ
نث

ا
 

0.88* 0.75* 8  0.83* 0.80* 1 

ف
كُ

نز
وا

خ 
سُ

ُف
ان
خ 

وَ
ًر

ان
 :

س 
بي

خ
ان

 

0.71* 0.77* 

2 0.69* 0.69* 1 

ش:
بن
نث

ا
 

س
ُف

ان
ظ 

ضج
 ً

عه
ح 

ذر
نق

وا
 ٍ

بن
فع

الَ
 ا
د

جب
نث

ا
 

0.78* 0.88* 
2 

0.79* 0.77* 

3 0.88* 0.73* 2 0.87* 0.84* 3 0.73* 0.71* 

4 0.77* 0.70* 3 0.74* 0.72* 4 0.80* 0.78* 

5 0.75* 0.69* 4 0.79* 0.81* 5 0.79* 0.70* 

6 0.80* 0.76* 5 0.76* *0.78 6 0.73* 0.87* 

6 0.75* 0.74* 6 0.77* 0.84* 7 0.80* 0.77* 

8 0.70* 0.68* 7 0.79* 0.87* 8 

رح
بث

ًث
ان
و
 ٌ

حذ
نز

 ا
: 

س
بد

س
ان

 

0.72* 0.74* 

9 0.76* 0.80* 1 0.78* 0.86* 9 0.80* 0.78* 

1 

:ٍ
بَ
نث

ا
 

ع
ذا

إلث
ا

 
د

ال
شك

نً
 ا
م
ح

و
 

0.86* 0.81* 2 

ع:
اث
نر

ا
 

ٍ
بث
ج

إلَ
 ا
ُر

فك
نز
ا

 

0.69* 0.81* 1 0.80* 0.72* 

2 0.79* 0.72* 3 0.76* 0.70* 2 0.75* 0.85* 

3 0.70* 0.76* 4 0.70* 0.73* 3 0.88* 0.74* 

4 0.78* 0.72* 5 0.71* 0.71* 4 0.78* 0.74* 

5 0.83* 0.75* 6 0.74* 0.84* 5 0.72* 0.78* 

6 0.75* 0.71* 7 0.89* 0.70* 6 0.73* 0.71* 
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7 0.79* 0.73* 8 0.75* 0.87* 7 0.77* 0.75* 

 0.666( = 0.05قيسة " ر " الججولية عشج مدتػى )
( أف معامالت االرتباط بيغ كل عبارة مغ العبارات مع 3ويتزح مغ ججوؿ )     

لكمية لو، حيث تخاوح معامل االرتباط ما بيغ السحػر الحى تشتسى الية والجرجة ا
( وىى معامالت ارتباط دالة إحرائيا مسا يذيخ الى صجؽ 0.89)  إلى( 0.67)

االتداؽ الجاخمي وكحلظ يتزح مغ نفذ الججوؿ أف معامالت االرتباط بيغ درجة كل 
( 0.88( الى  )0.68عبارة مغ عبارات السكياس والجرجة الكمية لو تخاوحت ما بيغ )

 وىى معامالت ارتباط دالة إحرائيًا مسا يذيخ الى االتداؽ الجاخمي لمسكياس 
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 (4ججوؿ )
 معامالت االرتباط بيغ مجسػع كل محػر مغ محاور السكياس والجرجة الكمية لو

 8ف= 
 قًُخ ر انًحىر و

 0.85 انثقخ ثبنُفس  -1

 0.71 وحم انًشكالد اإلثذاع  -2

 0.75 انُفس ضجظ عهًانثجبد االَفعبنٍ وانقذرح   -3

 0.83 انزفكُر اإلَجبثٍ  -4

 0.75 انًروَخ انُفسُخ وانزكُف  -5

 0.76 انزحذٌ وانًثبثرح  -6

 0.66( = 0.05قيسة " ر " الججولية عشج مدتػى )
( أف معامالت االرتباط بيغ مجسػع درجات كل محػر 4يتزح مغ ججوؿ رقع )

( وىى معامالت 0.85(  الى )0.71والجرجة الكمية لمسكياس تخاوحت ما بيغ )  
 ارتباط دالة إحرائيًا .

 

 : نكزونجبخ أنفب ثطزيمخ انثجبد حسبة طزيك عن املميبس ثجبد : ثبنيبً 
لكخونباخ ، والججوؿ التالي يػضح قيع معامالت الثبات  ألفاتع حداب الثبات بصخيقة 

( 5) ججوؿوالجرجة الكمية.  ألعاب السزخب لشاشئيلسحاور مكياس السشاعة الشفدية 
 ػضح ذلظي

 (5ججوؿ )
 8ف= لكخونباخ لعبارات محاور مكياس السشاعة الشفدية ألفامعامل 

 و
 انًحبور

 نكروَجبخ أنفبيعبيم 

 انًقُبس يحبور نعجبراد انًحىر

 0.82 انثقخ ثبنُفس  .1

0.76 

 0.69 وحم انًشكالد اإلثذاع  .2

 0.78 ضجظ انُفس عهًانثجبد االَفعبنٍ وانقذرح   .3

 0.83 ثٍانزفكُر اإلَجب  .4

 0.88 انًروَخ انُفسُخ وانزكُف  .5

 0.74 انزحذٌ وانًثبثرح  .6

لكخونباخ لسفخدات محاور مكياس  ألفا معامل( والخاص 5يتزح مغ ججوؿ )
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 0.74لكخونباخ لمسفخدات ما بيغ  ) ألفاالسشاعة الشفدية، حيث تخاوحت قيع معامل 
مسا يؤكج أف السحاور ( 0.76بمغ ) لمسكياس كخونباخ ألفا( ومعامل 0.88  إلى

متجاندة فيسا بيشيا وتتدع بالثبات وأنيا متكاممة تديع في بشاء مكياس السشاعة 
وأف أي ححؼ أو أضافة ألي مغ ىحه السحاور مغ السسكغ أف يؤثخ سمبيًا  الشفدية

 في بشاء السحاور
 

 :األسبسيخ انذراسخ
ارات االداء قامت الباحثة بتصبيق كل مغ مكياس السشاعة الشفدية و اختب 

/ 10الي  6( ناشئ يـػ 43السياري عمى عيشة البحث االساسية السكػنة مغ )
 ـ 9/2020

 : اإلحصبئيخ املعبجلبد
تع إجخاء السعالجات اإلحرائية باستخجاـ بخنامج الحدمة اإلحرائية لمعمػـ 

Statistical Package For Social Science (SPSS )االجتساعية:  
 حرائية السدتخجمة ىي : وكانت األساليب اإل

 الػسيط ● الستػسط ●
 معامل االلتػاء ● االنحخاؼ السعياري. ●
 معامل االرتباط البديط )بيخسػف( . ● التفمصح ●
 (ANOVAتحميل التبايغ ) ● لكخونباخ ألفامعامل  ●
 اختبار )ت( لمفخوؽ  ● معامل االنحجار ●
 LSDاختبار أقل فخؽ معشػي  ● الخصأ السعياري . ●
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 تبئج:انن ومنبلشخ عزض
في ضػء نتائج التحميل اإلحرائي وفي حجود الكياسات السدتخجمة ومغ خالؿ 

 أىجاؼ البحث استصاعت الباحثة عخض ومشاقذة الشتائج كسا يمي:
 والحي يشز عمي:   األوؿ اوال: عخض مشاقذة نتائج التداؤؿ

ي بيغ متػسصات درجات اختبارات مدتػي األداء السيار "ىل تػجج فخؽ دالة احرائيا 
لمسجسػعة العالية  التشذ( -كخة الدخعة -تشذ الصاولةالعاب السزخب ) لشاشئ

 "والسشخفزة في درجات مكياس السشاعة الشفدية
(6ججوؿ  )  

تشذ  لشاشئ السياري  األداءاختبارات مدتػي  فخوؽ بيغ متػسصات درجاتال داللة
 ديةفي درجات مكياس السشاعة الشفلمسجسػعة العالية والسشخفزة  الصاولة

 15ف=

 اخزجبراد يسزىٌ األداء انًهبرٌ
 وحذح

 انقُبس 

 انًُبعخ انُفسُخ
 فروق 

 انًزىسطبد
 (7يُخفضخ ) (8عبنُخ ) قًُخ )د(

 ع± س ع± س

نخ
و
طب

ان
س 

رُ
 

انضرثخ انًسزقًُخ ثىجه 

 األيبيٍانًضرة 
 7.08 4.64 1.35 18.76 1.20 23.40 درجخ

انضرثخ انًسزقًُخ ثىجه 

 فٍانًضرة انخه
 3.62 3.23 2.48 15.54 0.52 18.78 درجخ

يهبرح دفع انكرح ثىجه 

 األيبيٍانًضرة 
 6.31 4.30 1.72 16.97 0.83 21.28 درجخ

يهبرح دفع انكرح ثىجه 

 انًضرة انخهفٍ
 7.10 4.59 1.60 13.39 0.83 17.98 درجخ

انضرثخ انسبحقخ ثىجه 

 األيبيٍانًضرة 
 6.31 4.30 1.72 19.37 0.83 23.68 درجخ

انضرثخ انسبحقخ ثىجه 

 انًضرة انخهفٍ
 7.30 4.45 1.40 16.81 0.95 21.26 درجخ

 2.16.( =05قيسة ت الججولية عشج مدتػى معشػية )
( وجػػػػد فػػػخوؽ ذات داللػػػة احرػػػائية عشػػػج مدػػػتػى  6يتزػػػح مػػػغ جػػػجوؿ )

. فػػػي متغيػػػخ اختبػػػارات مدػػػتػي األداء السيػػػاري لشاشػػػئ تػػػشذ الصاولػػػة 05معشػيػػػة 
السجسػعػة عة العالية والسشخفزة في درجات مكياس السشاعػة الشفدػية لرػالح لمسجسػ 
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تخاوحػػت قيسػػة ت السحدػػػبة مػػا ، حيػػث العاليػػة فػػي درجػػات مكيػػاس السشاعػػة الشفدػػية 
 ( وىي أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية.7.30والي  3.62بيغ )

(7ججوؿ  )  
كخة  لشاشئ ياري الس األداءاختبارات مدتػي  فخوؽ بيغ متػسصات درجاتال داللة

 في درجات مكياس السشاعة الشفديةالدخعة لمسجسػعة العالية والسشخفزة 
 20ف=

 انًزغُراد
 وحذح

 انقُبس 

 فروق  انًُبعخ انُفسُخ

 انًزىسطبد

قًُخ 

 )د(
 (10يُخفضخ ) (10عبنُخ )

 ع± س ع± س

عخ
سر

ان
  

رح
ك

 

انهعت ثًضرة واحذ 

 ثبنُذ انًٍُُ
 6.78 3.30 0.74 42.10 1.35 45.40 عذد/س

انهعت ثًضرة واحذ 

 ثبنُذ انُسرٌ
 6.16 3.70 1.34 38.70 1.35 42.40 عذد/س

انهعت ثًضرثٍُ 

ثىجه انًضرة 

 األيبيٍ

 6.60 3.30 0.84 45.40 1.34 48.70 عذد/س

انهعت ثًضرثٍُ 

ثىجه انًضرة 

 انخهفٍ

 6.48 3.35 0.84 41.10 1.40 44.45 عذد/س

 2.10.( =05قيسة ت الججولية عشج مدتػى معشػية )
( وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية عشػج مدػتػى معشػيػة 7يتزح مغ ججوؿ )

لمسجسػعة العاليػة  كخة الدخعة. في متغيخ اختبارات مدتػي األداء السياري لشاشئ 05
فػػػي درجػػػات مكيػػػاس السجسػعػػػة العاليػػػة لرػػػالح  والسشخفزػػػة فػػػي السشاعػػػة الشفدػػػية

( 6.78والػػي  6.16تخاوحػػت قيسػػة ت السحدػػػبة مػػا بػػيغ )عػػة الشفدػػية ، حيػػث السشا
 وىي أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية.
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 (8ججوؿ  )
التشذ  لشاشئ السياري  األداءاختبارات مدتػي  فخوؽ بيغ متػسصات درجاتال داللة

 في درجات مكياس السشاعة الشفديةلمسجسػعة العالية والسشخفزة 
 8ف=

 انًزغُراد
 حذحو

 انقُبس 

 فروق  انًُبعخ انُفسُخ

 انًزىسطبد

 قًُخ )د(

 (4ال ًَزهكىٌ ) (4ًَزهكىٌ )

 ع± س ع± س

س
زُ

ان
 

انضرثخ  دقخاخزجبر 

 انسبحقخ األيبيُخ
 3.27 2.50 0.81 8.00 1.29 10.25 درجخ

 ضرثخ دقخاخزجبر 

 االرسبل انًسزقُى
 3.16 2.50 0.50 35.75 1.50 38.25 درجخ

انضرثخ  سرعخبر اخزج

 انطبئرح
 4.02 2.25 0.57 6.30 0.95 8.55 درجخ

 2.44.( =05قيسة ت الججولية عشج مدتػى معشػية )
( وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية عشػج مدػتػى معشػيػة 8يتزح مغ ججوؿ )

لمسجسػعػػة العاليػػة  التػػشذ. فػػي متغيػػخ اختبػػارات مدػػتػي األداء السيػػاري لشاشػػئ 05
فػػػي درجػػػات مكيػػػاس السجسػعػػػة العاليػػػة لرػػػالح  عػػػة الشفدػػػيةوالسشخفزػػػة فػػػي السشا

( 4.02والػػي  3.16تخاوحػػت قيسػػة ت السحدػػػبة مػػا بػػيغ )السشاعػػة الشفدػػية ، حيػػث 
 وىي أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية.

وجػػػد فػخوؽ دالػػة احرػػائيا بػػيغ متػسػػصات ( 8( )7) (6)يتزػح مػػغ جػػجوؿ 
كػخة  -تػشذ الصاولػة السزػخب ) العػاب درجات اختبارات مدتػي األداء السياري لشاشئ

لرػػػػالح العاليػػػػة والسشخفزػػػػة فػػػػي السشاعػػػػة الشفدػػػػية  اتلمسجسػعػػػػ التػػػػشذ( -سػػػػخعة
ذلػػظ  ةالباحثػػ وتخجػػع ، فػػي درجػػات مكيػػاس السشاعػػة الشفدػػية ، لعاليػػةالسجسػعػػات ا
التػػأثيخ اإليجػػػابي إلػػي مدػػتػي األداء السيػػاري لشاشػػئ العػػاب السزػػخب التحدػػغ فػػي 

تستػػع الشاشػػئ بالسشعػػة الشفدػػية كػػاف لػػحلظ مػػخدودًا كبيػػخ عمػػي  لمسشاعػػة الشفدػػية فكمسػػا
 مدتػي األداء السياري في رياضة العاب السزخب.
ـ( أف الخياضي الحي يتسيد  ۳۱۱۲وفي ىحا الدياؽ يذيخ " دمحم عالوي " )

بالثقة في الشفذ يترف بالثقة في قجراتو وميارتو ويكػف لجيو مفيـػ إيجابي عغ 
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اقعية متكبال الشقج مغ مجربو ، كسا يديل عميو إتخاذ القخار ذاتو ، و يتدع بالػ 
 (.۰۲۱: 14وخاصة في مػاقف السشافدة الرعبة )

( أف السشاعة الشفدية 9()۳۱۰۲ويتفق ذلظ مع ما أشار إليو "عراـ زيجاف" ) 
ىي "تداعج الفخد عمى التخمز مغ أسباب الزغػط الشفدية، واإلحباشات والتيجيجات 

مات الشفدية عغ شخيق التحريغ الشفدي بالتفكيخ اإليجابي وضبط والسخاشخ واألز 
االنفعاالت واإلبجاع في حل السذكالت وزيادة كفاءة الحات ونسػىا وتخكيد الجيج نحػ 

 اليجؼ وتحجي الطخوؼ وتغييخىا والتكيف مع البيئة".
( الى أف األفخاد الحيغ يستمكػف 8( )2014وتذيخ نتائج دراسة "روال رمزاف" )

طاـ مشاعي نفدي، يكػنػا أكثخ قجرة وصالبة ومخونة في مػاجية الزغػط الشفدية ن
الرعبة في اإلدراؾ، والتحجيات في حياتو اليػمية، وأف السشاعة الشفدية  واألحجاث

بػجػد السشاعة البيػلػجية جشبا الى جشب لمحفاظ عمى جدج  اإلندافمػجػدة لجى 
 ة الشفدية.مغ خالؿ قجرة نطاـ السشاع وروحوالفخد 

 

أىع نتائج  عمىالزػء  وإلقاءومغ خالؿ العخض الدابق ومشاقذة الشتائج 
"ىل  " عمىوالحي يشز  األوؿالتداؤؿ  عمىالجراسات والبحػث السخجعية تع االجابة 

تػجج فخؽ دالة احرائيا بيغ متػسصات درجات اختبارات مدتػي األداء السياري 
التشذ( لمسجسػعة العالية  -خة الدخعةك -لشاشئ العاب السزخب )تشذ الصاولة

 والسشخفزة في درجات مكياس السشاعة الشفدية"
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   عهي: ينص وانذي انثبني انتسبؤل نتبئج منبلشخ عزض :ثبنيب
ىل تػجج عالقة ما بيغ السشاعة الشفدية ومدتػى األداء السياري لشاشئي ألعاب  "

ة الشذاط الخياضي في ضل التشذ( بعج عػد -كخة الدخعة -السزخب) تشذ الصاولة
 ( 8( )11( )9، وذلظ مغ خالؿ ججوؿ )جائحة كػرونا

 (9ججوؿ )
األداء  ومدتػى مرفػفة االرتباط البديط بيغ درجات مكياس السشاعة الشفدية 

 السياري لشاشئي تشذ الصاولة
 15ف=

 يقُبس انًُبعخ انُفسُخ إجًبنٍ انًزغُراد

 0.77 األيبيٍانضرثخ انًسزقًُخ ثىجه انًضرة 

 0.75 انضرثخ انًسزقًُخ ثىجه انًضرة انخهفٍ

 0.80 األيبيٍيهبرح دفع انكرح ثىجه انًضرة 

 0.79 يهبرح دفع انكرح ثىجه انًضرة انخهفٍ

 0.77 األيبيٍانضرثخ انسبحقخ ثىجه انًضرة 

 0.78 انضرثخ انسبحقخ ثىجه انًضرة انخهفٍ

 0.79 يجًىع األداء انًهبرٌ نُبشئٍ  رُس انطبونخ

 0.497( = 0.05قيسة ر الججولية عشج مدتػى معشػية )
( مرفػفة االرتباط البديط بيغ درجات مكياس السشاعة 9يػضح ججوؿ)

األداء السياري لشاشئي  تشذ الصاولة، وقج تخاوحت قيع معامل  ومدتػى الشفدية 
 (، كسا يػضح  وجػد عالقة ارتباشية مػجبة دالة0.80إلى  0.75االرتباط ما بيغ )

تشذ  لشاشئياحرائيا بيغ اجسالي مكياس السشاعة الشفدية ومجسػع األداء السياري 
 .الصاولة
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 (10ججوؿ )
األداء  ومدتػى مرفػفة االرتباط البديط بيغ درجات مكياس السشاعة الشفدية 

 20ف= السياري لشاشئي  كخة الدخعة
 يقُبس انًُبعخ انُفسُخ إجًبنٍ انًزغُراد

 0.58 ذ انًٍُُانهعت ثًضرة واحذ ثبنُ

 0.63 انهعت ثًضرة واحذ ثبنُذ انُسرٌ        

 0.78  انهعت ثًضرثٍُ ثىجه انًضرة األيبيٍ

 0.75 انهعت ثًضرثٍُ ثىجه انًضرة انخهفٍ   

 0.70 يجًىع األداء انًهبرٌ نُبشئٍ  كرح انسرعخ

 0.43( = 0.05قيسة ر الججولية عشج مدتػى معشػية )
ة االرتباط البديط بيغ درجات متغيخات القجرات ( مرفػف 10يػضح ججوؿ) 

الحخكية ومكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  كخة الدخعة ، وقج تخاوحت قيع معامل 
( كسا يػضح  وجػد عالقة ارتباشية مػجبة دالة 0.70إلى  0.58االرتباط ما بيغ )

شئي  كخة احرائيا بيغ اجسالي مكياس السشاعة الشفدية ومجسػع األداء السياري لشا
 الدخعة.

 (11)ججوؿ
األداء  ومدتػى مرفػفة االرتباط البديط بيغ درجات مكياس السشاعة الشفدية 

 8ف= السياري لشاشئي التشذ االرضي
 يقُبس انًُبعخ انُفسُخ إجًبنٍ انًزغُراد

 0.83 انضرثخ انسبحقخ األيبيُخ دقخاخزجبر 

 0.72 االرسبل انًسزقُى ضرثخ دقخاخزجبر 

 0.87 انضرثخ انطبئرح عخسراخزجبر 

 0.83 يجًىع األداء انًهبرٌ نُبشئٍ  انزُس االرضٍ

 0.66= 0.05قيسة ر الججولية عشج مدتػى معشػية 
( مرفػفة االرتباط البديط بيغ درجات متغيخات القجرات  11يػضح ججوؿ) 

الحخكية ومكياس السشاعة الشفدية لجي لشاشئي  التشذ ، وقج تخاوحت قيع معامل 
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( كسا يػضح  وجػد عالقة ارتباشية مػجبة دالة 0.87إلى  0.72رتباط ما بيغ )اال 
احرائيا بيغ اجسالي مكياس السشاعة الشفدية ومجسػع األداء السياري لشاشئي  

 التشذ االرضي.
بيغ درجات  معامالت االرتباط البديط (11( )10( )9يتزح مغ خالؿ ججوؿ )

السياري لشاشئي  ألعاب السزخب وجػد  األداء ومدتػى مكياس السشاعة الشفدية 
األداء السياري،  ومدتػى بيغ السشاعة الشفدية  إحرائياعالقة ارتباشية مػجبة دالة 

أف الشاشئيغ الحيغ يتستعػف بقجر عالي مغ السشاعة الشفدية  ذلظ إليوتخجع الباحثة 
 عمىاضي أثشاء فتخة التػقف لجائحة كػرونا يكػنػا قادريغ  بعج عػدة الشذاط الخي

استعادة التػازف االنفعالي عبخ الشدعة الصبيعية لمبحث عغ شخيقة لكي يكػف الفخد 
قادروف عمى حل السذكالت واتخاذ القخارات الرائبة،  الطخوؼ، أصعبفي  اً سعيج

يشطخوف إلى األخصاء والعثخات والسعػقات باعتبارىا تحجيات يجب مػاجيتيا، وليدت 
جػانب الزعف والقرػر لجييع وال يشكخونيا،  اً جيج يشتبيػف محبصات يجب تجشبيا، 

ويخوف أنيا قابمة لمتغييخ والتحديغ، يجركػف جػانب القػة والتسيد لجييع ويدتستعػف 
بيا، يستمكػف ميارات جيجة في بشاء العالقات مع اآلخخيغ، ويدتصيعػف تحجيج جػانب 

جيػدىع وشاقاتيع حياتيع التي يسكشيع الديصخة عمييا والتحكع فييا، ويخكدوف 
 نحػىا.

السشاعة الشفدية الزعيفة أثشاء فتخة التػقف  أصحابونجج أف الشاشئيغ 
عػدة لسدتػي والكػرونا يكػنػا غيخ قادريغ بعج عػدة الشذاط الخياضي  لجائحة

السياري السصمػب حيث انيع يعانػف مغ حجوث خمل في معاييخ الحكع عمى األشياء 
الدعادة والستعة في الحياة، فقجاف الديصخة والتحكع في والسػاقف، وفقجاف الذعػر ب

واالستشداؼ الشفدي، االنغالؽ والجسػد الفكخي، االستدالـ لمفذل،  اإلنياؾالحات، 
 االنعدالية.

( أف أبخز ما يقػـ بو جياز 10( )2015وىحا ما أكجه "عالء الذخيف " )
جابتو ألثخ حجث ما، وحكيقة السشاعة الشفدية ىػ إضيار التبايغ بيغ تػقع الفخد الست
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استجابتو الحكيكية الفعمية عشج التعخض لمحجث، مسا يعسل عمى خفس حجة التػتخ 
بيغ الػاقع والفعل والتي مغ شأنيا أف ترل إلى عسمية التكيف مع الحجث ، حيث أف 
إدراؾ ىحه العسميات قج تػقف العسل السشاعي إذا ما عمع الفخد أف األثخ الدمبي لغ 

و يدوؿ ولكغ يقاـو مغ قبل االليات الشفدية السخررة إلصالح األثخ، وأنيع ييجأ أ
 يغيخوف معتقجاتيع لجعل أنفديع يذعخوف بذكل أفزل. 

( أف كفاءة الحات والقجرة 2004( )24" )Voitkaneكسا يذيخ "فػتکاني,
عمى حل السذكالت والتػجو نحػ اليجؼ إليجاد الحمػؿ وتػليج البجائل واألفكار تعج 
مغ أىع الدبل واآلليات واالستخاتيجيات لسػاجية الرعػبات االجتساعية والتكيفية 

 والزغػط الشفدية.
( أف األفخاد ذوي السشاعة 3( )2019كسا تؤكج دراسة " إيساف الذشػانى )

الشفدية العالية يتستعػف بخرائز وسسات عجيجة مثل القجرة عمى التفكيخ السشصقي 
قجرة عمى التحكع الحاتي و التجعيع الحاتي، مقاومة الفذل ، و إنتاج أفكار مشصكية، ال

و التعبيخ عغ الحات برػر إيجابية، التفكيخ اإليجابي و القجرة عمى حل السذكالت، 
مػاجية التحجيات بصخيقة إبجاعية، اإلحداس بالديصخة و التساسظ، نسػ و تصػر و 

قباؿ عمييا، اإللتداـ الجيشي، و اإليجابية لمحياة و اإل والشطخةتقجيخ الحات، التفاؤؿ 
بية، لثقة بالحات، التحخر مغ العرالقجرة عمى إدارة الغزب، السبادرة الحاتية و ا

 السخونة الذخرية و القجرات التكيفية، تخكيد الجيج نحػ اليجؼ. 
(، "دولمي وشاىي 4( )2019وىحا يتفق مع دراسة "أيساف الذشػاني" )

Dolly& Shahi ("۳۱۰۰()19 جػ ،) مبخGomber( "۳۱۱۲ ()حيث أكجوا 20ـ )
أف ذوي السشاعة الشفدية األقػى ىع أقل تأثيخا بالزغط الشفدي و القجرة عمى حل 
السذكالت والتخصيط والتفديخ اإليجابي لمسػاقف وتصبيق استخاتيجيات فعالة، وأيزا 

 عامل وقائي ضج اإلنياؾ الشفدي وتخفيف الزغػط الشفدية. 
أىع نتائج  عمىالزػء  وإلقاءابق ومشاقذة الشتائج ومغ خالؿ العخض الد

ىل  " عمىوالحي يشز  الثانيالتداؤؿ  عمىالجراسات والبحػث السخجعية تع االجابة 
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السياري لشاشئي  ألعاب  األداء ومدتػى تػجج عالقة ما بيغ السشاعة الشفدية 
في ضل التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي  -كخة الدخعة -السزخب) تشذ الصاولة

 جائحة كػرونا".  
   عهي: ينص وانذي انثبنث انتسبؤل نتبئج منبلشخ عزض :ثبنثب

ىل يسكغ التشبؤ بسدتػى األداء السياري بجاللة السشاعة الشفدية لشاشئي  "
التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في  -كخة الدخعة -ألعاب السزخب) تشذ الصاولة

 ( 14( )13( )12ؿ )، وذلظ مغ خالؿ ججو.ضل جائحة كػرونا
 (12ججوؿ )

األداء السياري لشاشئي   ومدتػى معامل االرتباط بيغ درجات مكياس السشاعة الشفدية 
 ألعاب السزخب

 انًزغُراد
يعبيم 

 االررجبط

يرثع يعبيم 

 االررجبط

يرثع 

 انًعذل

انخطأ فٍ 

 انزقذَر

  األداء ويسزىي انًُبعخ انُفسُخ

 فٍ رُس انطبونخ
0.79 0.63 0.60 9.58 

 انًُبعخ انُفسُخ 

 فٍ كرح انسرعخ األداء ويسزىي
0.70 0.48 0.46 5.51 

 انًُبعخ انُفسُخ 

 فٍ انزُس األداء ويسزىي
0.83 0.70 0.65 2.73 

ألعاب السزخب في  ناشئي( معامل االرتباط بيغ درجات 12يػضح ججوؿ)
، حيث أف  األداء السياري  مدتػى في اختبارات  و درجاتيعمكياس السشاعة الشفدية 

( أكبخ مغ قيسة )ر( الججولية مسا يجؿ 0.764قيسة )معامل االرتباط( السحدػبة )
بيغ درجات ناشئي تشذ الصاولة في  إحرائيادالة  مػجبةوجػد عالقة ارتباشية  عمى

 األداء السياري  مدتػى في اختبارات  و درجاتيعمكياس السشاعة الشفدية 
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 ( 13ججوؿ )
ألعاب  ناشئيلسعامل االنحجار الخصي البديط بيغ درجات ( ANOVAتحميل التبايغ )

 األداء السياري  مدتػى في اختبارات  و درجاتيعالسزخب في مكياس السشاعة الشفدية 

 انعُُخ درجبد انحرَخ انجُبٌ انًهبراد
يجًىع 

 انًرثعبد

يزىسظ 

 انًرثعبد
 ف

درجخ 

 انحرَخ

 رُس انطبونخ

 2008.67 ثٍُ انقُبس

15 

1 2008.67 

 91.87 13 1194.40 داخم انقُبس 0.00 21.86

  14 3203.07 انًجًىع انكهٍ

 كرح انسرعخ

 512.42 ثٍُ انقُبس

20 

1 512.42 

 30.40 18 547.12 داخم انقُبس 0.00 16.85

  19 1059.63 انًجًىع انكهٍ

 انزُس

 102.16 ثٍُ انقُبس

8 

1 102.15 

 7.45 6 44.71 داخم انقُبس 0.00 43.70

  7 146.87 انًجًىع انكهٍ

االنحجار الخصي البديط  معامل( ANOVA( تحميل التبايغ )13يػضح ججوؿ)
في  و درجاتيعألعاب السزخب في مكياس السشاعة الشفدية  ناشئيبيغ درجات 

( أكبخ مغ 18.28األداء السياري ، حيث أف قيسة )ؼ( السحدػبة ) مدتػى اختبارات 
 وجػد عالقة ارتباشية دالة احرائيا . عمىولية مسا يجؿ قيسة )ؼ( الجج

 (14ججوؿ )

تحميل االنحجار الخصي البديط لجرجات مكياس السشاعة الشفدية الشفدية لشاشئي  
األداء  مدتػى في اختبارات  و درجاتيعألعاب السزخب في مكياس السشاعة الشفدية 
 السياري 

 قًُخ )د( قًُخ ثُزب ٌانًعُبر  انخطأ ((Bانًعبيم انجبئً  انجُبٌ

 0.04 ـــ 24.40 0.93 انًقذار انثبثذ

 يقُبس انًُبعخ انُفسُخ

 فٍ رُس انطبونخ األداء ويسزىي
1.24 0.27 0.79 4.67 

 10.00 ـــ 12.63 123.63 انًقذار انثبثذ

 يقُبس انًُبعخ انُفسُخ

 فٍ كرح انسرعخ األداء ويسزىي
0.60 0.15 0.70 4.10 

 0.16 ـــ 15.16 2.35 انًقذار انثبثذ

فٍ  األداء ويسزىييقُبس انًُبعخ انُفسُخ 

 انزُس
0.62 0.17 0.83 3.70 
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بعج تػافخ الذخوط الشطخية إلجخاء معامل اإلنحجار مغ حيث مشصكية اإلشارات 
حيث حقق الجدء الثابت قيسة مػجبة أكبخ مغ الرفخ  االنحجاروقيسة معامالت 

لو قيسة مػجبة وتتخاوح ما بيغ )الرفخ والػاحج  االنحجارباإلضافة إلى أف معامل 
 الرحيح(.

الخصي البديط  االنحجار نسػذج( ممخز 14()13()12يػضح ججوؿ )
ويعخض الججوؿ مخبع معامل اإلرتباط أو معامل التحجيج   Enterبصخيقة 

Square  R و  في درجات مكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  ألعاب السزخب
كسا يػضح الججوؿ نتائج تحميل تبايغ   األداء السياري، مدتػى  في اختبارات درجاتيع

اإلنحجار الخصي البديط وجػد تأثيخ داؿ إحرائي لمستغيخ السدتقل، كسا يػضح 
البديط والتي تتسثل في قيسة السعامل البائى  االنحجارالججوؿ معامالت معادلة 

B    صياغة معادالت وقيسة )ؼ( وداللتيا وكحلظ قيسة السقجار الثابت ويسكغ
االنحجار الخصي البديط التي تعيغ عمى التشبؤ بجرجة الستغيخ التابع بسعمػمية درجات 

 الستغيخ السدتقل بالرػرة التالية:

y     الستغيخ التابع =A  السقجار الثابت =   B       معامل االنحجار =X  =
  الستغيخ السدتقل

Y=a+B1x1      

 السعادالت التالية: تدتخجـاري لشاشئي  ألعاب السزخب األداء السي بسدتػى  و التشبؤ
درجة ×  1.24)0.93مدتػي األداء السياري لشاشئي  تشذ الصاولة =  ●

  مكياس السشاعة الشفدية(

درجة ×  0.60)123.63مدتػي األداء السياري لشاشئي  كخة الدخعة = ●
  مكياس السشاعة الشفدية(

درجة مكياس ×  0.62) 2.35مدتػي األداء السياري لشاشئي  التشذ = ●
  السشاعة الشفدية(
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الخاص بتحميل االنحجار الخصي  (14( )13( )12يتزح مغ خالؿ ججوؿ )
مكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  ألعاب السزخب في مكياس السشاعة  درجاتالبديط 
 مػجبةاألداء السياري وجػد عالقة ارتباشية  مدتػى في اختبارات  و درجاتيعالشفدية 

تأثيخ داؿ  وجػداألداء السياري،  ومدتػى بيغ السشاعة الشفدية  إحرائيا دالة
السياري لشاشئي   األداء مدتػى  عمىلمستغيخ السدتقل )السشاعة الشفدية ( إحرائيا

 ناشئيالتشذ(، وتفدخ الباحثة أف  –كخة الدخعة  -ألعاب السزخب ) تشذ الصاولة
 األداء مدتػى في  أعمىة يكػف ألعاب السزخب الحيغ يتستعػف بالسشاعة الشفدي

وتػجييو إلى حدغ   يغصقل تفكيخ الشاشئ عمىالسياري مغ أقخانيع، حيث أنيا تعسل 
التعامل مع الزغػط والتػتخات في البيئة السميئة بالسذكالت، ويسكغ تشسية تػجو 
عقمي لجى الفخد يشذط السشاعة الشفدية لجيو ليكػف أكثخ قجرة عمى التعامل بكفاءة 

وتحجياتيا، وعمى تحجيج أىجاؼ واقعية، والدعي  وصعػباتياجخيات الحياة مع م
الجؤوب لتحكيقيا، وعمى التفكيخ بصخؽ إيجابية يتخمز بسسارستيا مغ قمقو 

 ونداعجه عمى حل مذكالتو ومسارسة حياتو بخوح ايجابية متفائمة.
التي ( 1( )2014نتائج دراسة "أحسج الذيخ" ) إليو أشارتويتفق ذلظ مع ما  

بيشت أف السشاعة الشفدية تتشبأ بالتكيف والتحريل األكاديسي لألفخاد حيث أنو كمسا 
مكياس السشاعة الشفدية تختفع درجاتيع شخديا في التحريل  عمىارتفع درجاتيع 

 .األكاديسي
( أف الفخد ذوي السشاعة الشفدية القػية 2017كسا يذيخ" محسػد البخاغيثي )

التحجيات بثبات و قػة، و يحػليا إلى فخص يسكغ  يدتصيع مػاجية الرعاب و
 وبالتالياالستفادة مشيا، فيػ يدتصيع التفكيخ بصخؽ إيجابية تتخصى العذخات. 

الشفدية تجعل األفخاد أكثخ قػة و إنتاجا فيي تعسل عمى تعطيع اإلمكانات  السشاعة
 (21: 15البذخية و تعديدىا. )

كل مغ "عسار عبج هللا وفخخي السػمشي )  كحلظ يجعع ىحه الشتيجة ما أشارا إليو
( مغ أف األفخاد الستسيدوف يدتخجمػف جسيع األساليب الستاحة في 11( )2014
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مػاجية أحجاث الحياة الزاغصة، فكمسا تعجدت وتشػعت أساليب مػاجية الزغػط 
كانت أكثخ نفعا وفائجة في الترجي والتغمب عمى الزغػط الشفدية التي تػاجييع، 

تبط بقجرتيع عمى التػضيف الستكامل لقجراتيع العقمية واالنفعالية، واالستجابة وىحا يخ 
بػسائل متػافقة، كسا أنيع يتسيدوف بقجرة عمى التحسل وضبط وتحقيق الحات 

 واالعتساد عمى الحات.
أىع نتائج  عمىالزػء  وإلقاءومغ خالؿ العخض الدابق ومشاقذة الشتائج 

والحي يشز عمي "  الثالثالتداؤؿ  عمىاالجابة  الجراسات والبحػث السخجعية تع
السياري بجاللة  األداءيسكغ استشباط معادلة رياضية لسعخفة الكيسة التشبؤية لسدتػي 

 -كخة الدخعة -ألعاب السزخب) تشذ الصاولة ناشئيالسشاعة الشفدية التى يتستع بيا 
 التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في ضل جائحة كػرونا ".  

 : ستنتبجبداال
كخة  -بشاء مكياس السشاعة الشفدية لشاشئي  ألعاب السزخب ) تشذ الصاولة .1

التشذ( بعج عػدة الشذاط الخياضي في ضل جائحة كػرونا الحي  -الدخعة
الثبات االنفعالي  -اإلبجاع وحل السذكالت -تزسغ ستة محاور )الثقة بالشفذ

-ونة الشفدية والتكيفالسخ  -التفكيخ اإليجابي -والقجرة عمى ضبط الشفذ
 التحجي والسثابخة (

تػجج فخؽ دالة احرائيا بيغ متػسصات درجات اختبارات مدتػي األداء السياري  .2
التشذ( لمسجسػعة العالية  -كخة الدخعة -لشاشئ العاب السزخب )تشذ الصاولة

لمسجسػعة العالية في لرالح  والسشخفزة في درجات مكياس السشاعة الشفدية
 السشاعة الشفدية درجات مكياس

وجػد عالقة ارتباشية مػجبة دالة إحرائيا بيغ السشاعة الشفدية ومدتػى األداء  .3
 التشذ(. -كخة الدخعة -السياري لشاشئي  ألعاب السزخب ) تشذ الصاولة
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سدتػي األداء السياري بجاللة السشاعة الشفدية التي يتستع بيا يسكغ التشبؤ ب .4
 التشذ( -كخة الدخعة -ةألعاب السزخب) تشذ الصاول ناشئي

 التػصيات : 
استخجاـ السكياس التي تع التػصل إلييا بالبحث كػسيمة لكياس السشاعة  .1

الشفدية لشاشئي  ألعاب السزخب بسختمف السخاحل العسخية بعج أجخاء وسائل 
 التقشيغ. 

االىتساـ كثيخًا باالرتقاء بالجانب الشفدي لتعػيس اآلثار الشفدية العائجة عمي  .2
مدتػي االداء السياري والتي سببيا فيخوس كػرونا عمي الالعبيغ  تجني

 والشاشئيغ وباقي أفخاد السجتسع
زيادة وعي القائسيغ عمى التجريب خاصة بعج عػدة الشذاط الخياضي بأىسية  .3

استخجاـ السقاييذ الحجيثة لمتعخؼ عمى السذكالت التي تػاجيو الشاشئيغ 
 وكيفية التغمب عمييا.

 : املزاجع 
 : انعزثيخ املزاجع : والً ا

(: مدتػيات السشاعة الشفدية لػجى خخيجػي دور رعايػة ۳۱۰٤أحسج الذيخ عمي )  .1
األيتػػاـ وعالقتيػػا بػػالتكيف األكػػاديسي والتحرػػيل الجراسػػي، السجمػػة األردنيػػة فػػي 

 {.۲۱ -۰۰(، ۰۱) 4العمـػ التخبػية، 
ػامػػل الرػػسػد (: "السشاعػػة الشفدػػية وعالقتيػػا بع2019أمػػاني عػػادؿ سػػعج عمػػي )  .2

أميػػػػػػات األشفػػػػػػاؿ ذوي اإلعاقػػػػػػة العقميػػػػػػة القػػػػػػابميغ  لػػػػػػجىاألسػػػػػػخي السجركػػػػػػة 
السجمػػػػة السرػػػػخية لمجراسػػػػات الشفدػػػػية، الجسعيػػػػة السرػػػػخية لمجراسػػػػات  لمػػػػتعمع."
  .104 - 51 :104ع  ,29مج  الشفدية

(: "بشػػػػاء مكيػػػػاس السشاعػػػػة الشفدػػػػية 2019إيسػػػػاف مرػػػػصفى عمػػػػى الذػػػػشػانى )  .3
كميػػة التخبيػػة الخياضػػية بشػػات." مجمػػة أسػػيػط لعمػػـػ وفشػػػف لمصالبػػات السرػػابات ب
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 - 168، 3, ج49التخبيػػة الخياضػػية، كميػػة التخبيػػة الخياضػػية، جامعػػة أسػػيػط ع
192 . 

فاعميػػة بخنػػامج ارشػػادي لتحدػػيغ  (: "2019إيسػػاف مرػػصفى عمػػي الذػػشػاني )  .4
العمسيػػة السجمػػة  السشاعػػة الشفدػػية لمصالبػػات السرػػابات بكميػػة التخبيػػة الخياضػػية،

لمتخبيػػة البجنيػػة وعمػػـػ الخياضػػة، كميػػة التخبيػػة الخياضػػية لمبشػػات، جامعػػة حمػػػاف، 
 (  1عجد )

(: " فاعمية بخنامج قػائع عمػى اإلرشػاد اإلنتقػائي 2019سالمة ) عبج العديدأيسغ   .5
لتقػيػػػة السشاعػػػة الشفدػػػية لػػػجى الصػػػالب الستعثػػػخيغ بالجامعػػػة." مجمػػػة اإلرشػػػاد 

 .118 - 69: 59الشفدي، جامعة عيغ شسذ عالشفدي،  مخكد اإلرشاد 
(: "مدػتػى السشاعػة الشفدػية وعالقتيػا بالرػحة 2020جعفخ عبػجالعديد الحخايػدة)  .6

العمػـػ  -دراسػات  الشفدية لجى الصمبة الخياضييغ فػي جامعػة البمقػاء التصبيكيػة،"
 - 118: 1, ع47مػػػج عسػػػادة البحػػػث العمسػػػي -التخبػيػػػة، الجامعػػػة األردنيػػػة 

127.  
(:"الخرػائز 2019الج أحسج عبجالخحسغ السعافى، و فتحى ميػجى دمحم نرػخ )خ  .7

مجمػػػة بحػػػػث التخبيػػػة الشػعيػػػة، كميػػػة  الدػػػيكػمتخية لسكيػػػاس السشاعػػػة الشفدػػػية،
 .206 - 195،  55جامعة السشرػرة ع التخبية الشػعية،

(: فعاليػػة بخنػػامج إرشػػادي لتػػجعيع نطػػاـ السشاعػػة 2014روال رمزػػاف الذػػخيف )  .8
ية وخفػػػس إضػػػصخابات مػػػا بعػػػج الرػػػجمة لػػػجى مخاىقػػػي األسػػػخ الستزػػػخرة الشفدػػػ

بالعػجواف األخيػػخ عمػػى غػدة، رسػػالة ماجدػػتيخ، كميػة التخبيػػة، الجامعػػة اإلسػػالمية، 
 غدة.

(: "السشاعػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػية مفيػميػػػػػػػػا وأبعادىػػػػػػػػا 2013عرػػػػػػػػاـ دمحم زيػػػػػػػػجاف )  .9
 - 811: 51جامعػػػة ششصػػػا، ع ،مجمػػػة كميػػػة التخبيػػػة، كميػػػة التخبيػػػة، وقياسػػػيا"

882.  
(: فعالية بخنامج ارشػادي قػائع عمػى خرػائز الذخرػية 2015عالء الذخيف )  .10
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السحجدة لحاتيا لتجعيع السشاعة الشفدية واثخه عمى خفس الذعػر بػاالغتخاب لػجى 
 شالب الجامعات الفمدصيشية، رسالة دكتػراه، جامعة السشرػرة، مرخ.

(: التػافػػق الشفدػػي وعالقتػػو 2014عسػػار عبػػج هللا الفخيحػػات ؛ فخػػخي السػػػمشي )  .11
بسيارات مػاجية الزغػط الشفدية لجى عيشػة مػغ الصمبػة الستفػػقيغ فػي محافطػة 

 -جامعػة الذػييج حسػة لخزػخ -عجمػف، مجمػة الجراسػات والبحػػث االجتساعيػة 
 ۳ -۳۲( جػاف، 16الػادي جامعة البمقاء التصبيكية، األردف، العجد )

ف األسػػخة مػػع الحجػػخ الرػػحي السشدلػػي فػػي (: "تكيػػ2020فػػاتغ أحسػػج الدػػكافي )  .12
، مجمػػة جيػػل العمػػـػ اإلندػػانية واالجتساعيػػة: مخكػػد جيػػل  زمػػغ فيػػخوس كػرونػػا "

 . 30 - 9، 63ع البحث العمسي
،دار 2التػػػجريب العقمػػػى فػػػى السجػػػاؿ الخياضػػػى ،ط :(2001دمحم العخبػػػى شػػػسعػف)  .13

 الفكخ العخبى ، القاىخة .
، مخكػد الكتػاب  ۷مػع الػشفذ الخياضػي "، طـ(: مػجخل فػي ع ۳۱۱۲دمحم عالًو )  .14

 لمشذخ ، القاىخة .
( : السشاعة الشفدية، قزايا معاصػخة فػي الرػحة 2017محسػد خميل البخاغيثي )  .15

 [ .46-2الشفدية، جامعة عيغ شسذ، ]
، صػػحيفة البيػػاف، دبػػي ، «كػرونػػا»( : الخياضػػة فػػي زمػػغ 2020ياسػػخ قاسػػع )  .16

-05-04-https://www.albayan.ae/sports/emirates/2020
1.3819565. 
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