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  عربي:ص خمل
الوعي الصحي والنفسي وبعض المهارات األساسية بكرة اليد في ظل جائحة كورونا لالعبي العالقة بين  التعرف على -1البحث يهدف 
الوعي الصحي والنفسي وبعض المهارات األساسية بكرة اليد، وذج نظري لمؤشربناء نمو  اليد الشباب في أندية محافظات العراق كرة

اء سيتم بن بان تتلخص  اما مشكلة البحث. باستخدام مفاهيم النمذجة بالمعادالت البنائية ، الختبار صحة العالقات بين متغيرات الدراسة
( لالعبي كرة اليد الشباب ، واستخدام مفاهيم النمذجة البنائية في 19-وعي الصحي والنفسي في ظل جائحة كورونا )كوفيد للنموذجاً نظرياً 

حدد الباحث . الوعي الصحي والصحة النفسية ووصف الذات البدنية صر النموذج لمؤشربناء صحة العالقات واكتشاف االرتباطات بين عنا
( العبا 200( والبالغ عددهم )2020-2019مجتمع البحث والمتمثل بالعبي كرة اليد الشباب للموسم ) تم تحديد  مجتمع و عينة بحثه

 ، المهارية(.عوامل هي) الوعي الصحياثنان من ال أفرزت عملية التحليل العاملي التوكيدي استخالص االستنتاجات( ناديا 14يمثلون)
 بالمعادلة البنائية للتاكد من صدق المقاييس واالختبارات. استعمال النمذجة -1- التوصيات .
 اعتماد االختبارات المستخلصة لغرض التعرف على الحالة الصحية لالعبي كرة اليد الشباب . -2
 االستفادة من العوامل المستخلصة في هذه الدراسة عند بناء المناهج المهارية -3

 ( المهارات االساسية  -الوعي الصحي والنفسي  – النمذجة البنائيةالكلمات المفتاحية )

 Abstract 
Constructive modeling of the relationship between health status, health and 

psychological awareness and some basic handball skills for young players under the 
Corona pandemic 

Researcher/ May, Ali’s Aziz.....University of Al-Qadisiyah - College of Physical 
Education and Sports Sciences 

Researcher/ Sadeq Jafaar Hassan.....University of Al-Qadisiyah - College of Physical 
Education and Sports Sciences 
The research aims to identify the relationship between health and psychological awareness 
and some basic handball skills in light of the Corona pandemic for young handball players in the 
clubs of the governorates of Iraq and to build a theoretical model for the health and psychological 
awareness index and some basic skills in handball, using the concepts of modeling with structural 
equations, to test the validity of relationships among the study variables As for the research 
problem, it is summarized that a theoretical model of health and psychological awareness will be 
built in light of the Corona pandemic (Covid-19) for young handball players, and the use of the 
concepts of structural modeling in building the health of relationships and discovering the 
correlations between the elements of the model for the health awareness index, mental health and 
physical self-description. The researcher identified a community and his research sample. The 
research community was identified, represented by young handball players for the season (2019-
2020), which numbered (200) players representing (14) clubs. Conclusions The confirmatory 
factor analysis process resulted in the extraction of two factors: health awareness, skill) 
Recommendations -1- Using structural equation modeling to verify the validity of the measures 
and tests. 

2- Adopting the tests extracted for the purpose of identifying the health status of young 
handball players.. ) 

Keywords (structural modeling - health and psychological awareness - basic skills 
 

 المقدمة:   -1 
وتأثيراتاال المختلفااة علااى البشاار ماان كافااة الجوانااب الصااحية والنفسااية « ١٩كوفيااد »مااا يماار باال العااالم ماان انتشااار جائحااة كورونااا         

واالقتصادية ....الخ،اذ تم تصنيفل من منظمة الصحة العالمية  كجائحة عالمية انتشرت بصورة سريعة وفي نطاق واسع وسريع التفشاي، وقاد 
التعامل مع هذه األزمة )كورونا( من دولة إلى دولة في شتى أرجاء العالم مما أثر على نمط الحياة اليومي لدى أفراد المجتماع  تفاوتت أساليب

لطاقة كافة ، إذ يمثل وباء كورونا احد أسوء الكوارث الطبيعية المسببة في تعطيل جميع القطاعات )االستثمار، السياحة ، التجارة ، الصحة ، ا
ة ،..... وغيرها( ، نتيجة التخاذ معظم دول العالم العديد من اإلجراءات االحترازية للحاد مان انتشاار هاذا الوبااء مماا أدى الاى تاأثر ، الرياض

القطاع الرياضي العالمي من تداعيات انتشاار فياروس كوروناا حياث بادأت مان خاالل )تأجيال بعاض المبارياات لابعض الادوريات األوربياة ، 
يات بدون جمهور.... الخ( ثم تطور األمر مع تصاعد حدة انتشار الفيروس إلاى )تعلياق النشااط الرياضاي فاي معظام دول وإقامة بعض المبار

م(، وتأجياال كااأس األماام 2020العااالم، وإيقاااف كاال المنافسااات المحميااة، وتأجياال دورة األلعاااب األولمبيااة الصاايفية الثانيااة والثالثااون طوكيااو)
م(لمادة عاام ، وتأجيال التصافيات المؤهلاة لكاأس األمام األفريقياة 2020م( لمدة عام ، وتأجيل كوبا أمريكا)2020)يورو  ربية لكرة القدم األو
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وجمهورية العراق كبااقي دول  م(....الخ( .2022م( ، وتأجيل التصفيات األسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر عام )2021)
وباألخص مع زيادة حدة انتشار الفيروس داخال حادود الدولاة وقياام السالطة باتخااذ العدياد مان اإلجاراءات العالم تأثرت بانتشار هذا الفيروس 

 االحترازية لمواجهة انتشاره تمثلت في)تعليق الدراساة ، وتعلياق النشااط الرياضاي ، وإغاالق األندياة الرياضاية ، وإغاالق األندياة الصاحية ،
وتعااد التربيااة الصااحية  تجااوال الشااامل والجزئااي....الخ(. تخفاايض أعااداد المااوظفين، وحظاار الوتعليااق رحااالت الطيااران، وغلااق األسااواق، و

 والتربية الرياضية وجهان لعملة واحدة ، والذي يجمعهماا التكامال فاي جواناب الشخصاية البدنياة والنفساية واالجتماعياة والعقلياة وساالمة تلا 
اصاابتل باأمراض العصار  الجوانب ، وتعد التربية الرياضية وسيلة لتحسين مستويات اللياقة البدنية وبالتالي زيادة صحة الفرد وتقليل احتمالية

بنااء المختلفة، لذل  نجد اهتماما كبيرا من الباحثين في إعداد برامج إنقاص الوزن ، وتطوير طرق القياس المرتبطاة بالسامنة ، التاي لقياساها و
عرات الحرارياة المتناولاة مستويات معيارية لها دور في تقييم الحالة الصحية والنمو لألفراد وتوجيل التغذية لاديهم مان حياث التاوازن باين السا

ويتضاامن الجانااب الصااحي جااانبين أساساايين هماااص الثقافااة الصااحية والتااي تتمثاال فااي اكتساااب المعااارف والمعلومااات الصااحية ،  والمسااتهلكة. 
ن صاحياً ، والوعي الصحي والذي يتمثل في ممارسة وتطبيق تل  المعارف والمعلومات في الواقع العملي  ، ويمكن لالعبين ان يكوناوا مثقفاي

وليس بالضرورة أن يكونوا واعاين صاحياً ، أن مفهاوم التثقياف والاوعي الصاحي يعناي تثقياف األفاراد واثاارة وعايهم لغارض تغييار سالوكهم 
ر وعاداتهم خاصة في حالة انتشار األمراض داخل المجتمع ، مثل ممارسة الرياضة والتغذية الصحية والعادات القوامية السليمة . وإن إستمرا

لظروف الصعبة والعنف المتزايد وعدم وضوح الصورة المستقبلية للبلد يجعل موضوع الصحة النفسية جديرا بالدراسة ، وأن البحاوث تتجال ا
بشااكل عااام الااى اسااتخدام طرائااق القياااس الكميااة والمناااهج االحصااائية لتصاانيف الظااواهر العلميااة وتحلياال العالقااات المتبادلااة علااى اساااس 

من الباحث جمع بيانات العدياد مان المتغيارات والبحاث عان العالقاات المتداخلاة فيماا بينهاا ، ومان هناا ظهارت اهمياة  موضوعي، مما يتطلب
ومن هنا تكمن أهمية البحث في وضع هذه الدراسة أماام       طرائق التحليل متعددة المتغيرات، ومنها النمذجة بالمعادلة البنائية                

والمختصين من المدربين والالعباين بكارة الياد ، وأن اساتخدام النمذجاة البنائياة للحالاة الصاحية والاوعي الصاحي والنفساي  العاملين والخبراء 
ة لالعبي كرة اليد )الشباب( والتي تقتضي في كثير من االحيان بناء النماذج المختلفة من اجل تسهيل دراستها والتعامل معهاا بدقاة وموضاوعي

التعرف على بعض الجوانب الصحية التي في حال االهتمام بها سوف تساعد في الوصول للمستوى المتطور في أداء ، وهذا سوف يساهم في 
ومةن هنةا تكمةن يهميةة البحةث فةي و ةع هةذة الدراسةة يمةا  العةاملين والخبةرا     ثتجلت اهميةة البحة الالعبين أثناء المنافسات الرياضية .

ة اليد ، وين استخدا  النمذجة البنائية للحالة الصحية والوعي الصحي والنفسةي  لالعبةي كةرة اليةد والمختصين من المدربين والالعبين بكر
)الشباب( والتي تقت ي في كثير من االحيان بنا  النماذج المختلفة من اجل تسهيل دراستها والتعامل معها بدقة ومو وعية ، وهذا سوف 

في حال االهتما  بها سوف تساعد في الوصةول للمسةتوا المترةور فةي يدا  الالعبةين يساه  في التعرف على بعض الجوانب الصحية التي 
 يثنا  المنافسات الريا ية .

 

 ـ مشكلة البحث :  2
مشكلة البحث مع إغالق األندية الرياضية وصاالت اللياقة البدنية لم يعد هنا  مجال لممارسة التمارين بشكل جماعي، بل يجب 

على التباعد االجتماعي إلبطاء انتشار فيروس كورونا، ويمكن أداء التمارين في المنزل، فضال عن اجراء على المرء حاليا الحرص 
تمرينات التنفس العميق بمختلف اشكالها ومدى عالقتها بفيروس كورونا وتأثيره على الجهاز التنفسي، وتكتسب الحالة الصحية والوعي 

تدريبات الرياضية ال تعني تنمية الصفات الجسمية وتكوين القابليات الحركية فحسب بل تعني الصحي والنفسي أهمية متزايدة فأن ممارسة ال
 . تحسين الصفات النفسية وصقل قوة المتدربين نفسيا وبدنياً، ومن خالل ما تقدم تكمن مشكلة بحثنا

 اهداف البحث :  1ـ2
األساسية بكرة اليد في ظل جائحة كورونا لالعبي كرة التعرف على الحالة الصحية والوعي الصحي والنفسي وبعض المهارات -1

 . اليد الشباب في أندية محافظات العراق
التوصل إلى شكل العالقات المباشرة وغير المباشرة بين متغيرات الدراسة )مؤشرات الحالة الصحية والوعي الصحي والنفسي -2

 .حصائي المقترحوبعض المهارات األساسية بكرة اليد( . كما يوضحها النموذج اإل
 

 :منهج البحث  -3
 مجتمع وعينة البحث: 3-1

وكما  ،( ناديا 14( العبا يمثلون)200( والبالغ عددهم )2020-2019) للموسماليد الشباب تم تحديد مجتمع البحث والمتمثل بالعبي كرة      
 (.1-3مبين في الجدول)
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 (1-3جدول )

 الدراسةيبين المجتمع 

 مجتمع الدراسة اس  النادي ت مجتمع الدراسة النادياس   ت

 20 الرميثة 8 14 ديالى 1

 15 نجف 9 7 القاس  2

 7 كربال  10 15 بلدية البصرة 3

 20 المدرسة التخصصية البصرة 11 8 الكوت 4

 20 المدرسة التخصصية  الكوت 12 2 نادي الجيش 5

 16 المدرسة التخصصية كربال  13 6 الشررة 6

 30 المدرسة التخصيصية السماوة 14 20 الدغارة 7

 200 المجموع الكلي

 
 

 تصمي  البحث: 3-2
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في اجراء هذه الدراسة لما يمتاز بل من توافر للبيانات والحقائق عن مشكلة الدراسة موضوع     

 الحالةالبحث، إضافة الى التفسير والوقوف على دالالتها، اما طبيعة الدراسة فهي دراسة تطبيقية ،اذ تم تطوير انموذج لقياس اثر العالقة بين 

 وذجنم وريص(، SEMالصحية والوعي الصحي والنفسي وبعض المهارات االساسية بكرة اليد، باستعمال النمذجة بالمعادالت البنائية )

 ددع يضاأ يقابلل لمستقلةا راتلمتغيا نم ددع ودجو لوح دورت تلبياناا نم دةمعق عةومجم لتحليل دميستخو راتلمتغيا ددمتع وذجنم سةدرالا

 فإنل ثلبحا راتمتغي ذجنما ءبنا ثللباح يتسنى حتىو متباينة تجادر قفو ضلبعا بعضها مع ةطتبرم جميعها ونتك لتابعةا راتلمتغيا نم

 ثللباح يطتع ألنها رات،لمتغيا ددةمتع ذجلنماا رالختبا  دمتستخ لتيا طرائقلا فضلأ نم دتع لتيوا لهيكليةا تالدللمعا جةذلنما دمسيستخ

 راتشؤم عةومجم خالل نم تجميعها مت لتيا تللبيانا وذجلنما مةءمال دىم ديدتح مع دةحوا فعةد راتلمتغيا هذهن بي لعالقةا رختباا مكانيةإ

 . (SEM) لهيكليةا ابقةطلما ودةج راتشؤم عليها قلطي

  المتغيرات المدروسةص 3-3

 الوعي الصحي والنفسي مع بعض المهارات االساسية بكرة اليد الحالة الصحية و تم تحديد متغيرات الدراسة ) مؤشرات

 موضوعة بحثل .  في (

 :جرا ات البحث ا 3-4
 -س الوعي الصحي:مقيا 3-4-1
لالعبي كرة  الوعي الصحيلغرض تحقيق أهداف البحث تطلبت الحاجة إلى بناء أداة تتصف بالصدق والثبات والموضوعية وذل  لقياس  

 ص  (118ص 1)في بناء االختبارات والمقاييس وكاالتي Allen & yenاليد حيث اعتمد الباحث لبناء المقياس الخطوات التي حددها كل من 
 أ ـ الحالة الصحية والوعي الصحي والنفسي في ضل جائحة كورونا .         

  تحديد مجاالت المقياس .ب ـ 
كتابة الفقرات وصياغتها وتوزيعها على كل مجال من مجاالت المقياس، حيث يعد هذا مهماً للصدق المنطقي وصدق تمثيل الفقرة ج ـ 

 للمجال. 
 تطبيق الفقرات المصاغة على تل  العينة . هــ ـ 

 اجراء تحليل للفقرات النتقاء افضلها. -ـو
 

 يوال: تحديد مجاالت مقياس الوعي الصحي :
 لتحديد مجالت الوعي الصحي قام الباحث بالخطوات االتيةص      

بعد االطالع على االدبيات النظرية والدراسات السابقة ومقاييس االوعي الصحي التي                                           اعدت  .1
ار مجموعة من المجاالت.وهي )التغذية، الصحة للرياضيين وغير الرياضيين ارتاى الباحث وباشراف بعض الخبراء والمختصين باختي

الشخصية، ممارسة النشاط الرياضي، القوام، االمراض المعدية، الصحة البيئية، صحة الفرد، الصحة من المخدرات والتدخين، األمان 
 واالسعافات األولية، الصحة العقلية والنفسية(.

( الراء السادة الخبراء والمختصين في العلوم 1ان استطالعي) الملحق بعد ان تم تعريف هذه  المجاالت وصفيا تم توجيل استبي  .2
بهدف تحديد المجاالت التي تمثل الوعي الصحي لالعبي كرة اليد ( خبيرا 20والبالغ عددهم ) الرياضية في بعض الجامعات العراقية

 الشباب.
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حسن التطابق( للتعرف على الفروق بين اراء الخبراء حول  لتحليل استجابات الخبراء والمختصين تم حساب النسبة المئوية ومربع كاي) .3
( خبيرا، واعتمدت الباحثة موافقة هذا 15%( فاكثر من الخبراء، أي بواقع ) 75كل مجال، وتم قبول المجاالت التي حظيت بنسبة )

(، اذ 0.05صالح الموافقين عند مستوى )العدد معيارا لصالحية المجال، الن الفرق بينل وبين غير الموافقين يكون ذو داللة احصائية ول
( مجال 5( وبذل  اصبح عدد المجالت النهائية )1( بدرجة حرية)3.84( وهي اكبر من القيمة الجدولية)5( المحسوبة )2تكون قيمة )كا

 ( .2-3وكما موضح في الجدول)
 (2-3جدول )

 
 
 

 التفاق السادة الخبرا  حول مجاالت مقياس الوعي الصحي النسب المئويةيبين 

 المجال ت
النسبة  الخبراء

 ية%ئوالم
( 2قيمة )كا
 المحسوبة

 النتيجة
 غير الموافقين الموافقون

 تعتمد 20 100 0 20 التغذية 1

 تعتمد 16.2 95 1 19 الصحة الشخصية 2

 تعتمد 5 75 5 15 ممارسة النشاط الرياضي 3

 تعتمد 16.2 95 1 19 القوام 4

 ال تعتمد 0.8 60 8 12 االمراض المعدية 5

 ال تعتمد 0.2 55 9 11 الصحة البيئية 6

 ال تعتمد 0.8 40 12 8 صحة الفرد 7

الصحة من المخدرات  8
 والتدخين

 ال تعتمد 0.2 45 11 9

 ال تعتمد 1.8 35 13 7 األمان واالسعافات األولية 9

 تعتمد 9.8 85 3 17 والنفسية الصحة العقلية 10

 
 إعداد الصيغة األولية لمقياس الوعي الصحي:ثانيا:

  -قام الباحث بإجراءات عدة وهي ص الوعي الصحي من اجل إعداد الصيغة األولية لمقياس
 : إعداد فقرات مقياس الوعي الصحي:1

 لقد اتبع الباحث الخطوات التالية في جمع الفقرات وصياغتهاص     
 والمجاالت االخرى. الدراسات واالدبيات السابقة التي تناولت الوعي الصحي في المجال الرياضي - أ
 مقابلة مجموعة من الخبراء والمختصين في العلوم الرياضية. - ب
 روعي في صياغة الفقرات التعريف المعتمد لكل مجال من مجاالت المقياس السبع. - ت
 تحديد عدد الفقرات: .2

( مجال التي يتضمنها المقياس العام ، اذ يجب ان  5( فقرة لقياس كل مجال من المجاالت البالغ عددها )20 -10الباحث ان تعد ) ارتاى     
 اليكون عدد الفقرات كثيرا فيشعر المستجيب بالتعب او الملل ومن ثم اليمكن ضمان صدق االستجابة وفي المقابل اليجب ان يكون العدد قليال

( فقرة.فضال عن الخبراء الذين استشارهم الباحث ايدوا ان  80قاييس الفرعية جميعها.وبذل  يصبح عدد فقرات المقياس العام )فال يغطي الم
هذا العدد مناسبا في المقاييس المتعددة المجاالت،.وهكذا تم وضع فقرات تغطي المقاييس الفرعية للمقياس كلها وتوزعت الفقرات على كل 

 صمقياس فرعي كما يلي
 .( فقرة19بواقع ) التغذيةمجال -ا
 ( فقرة.17بواقع )  الصحة الشخصيةمجال -ب
 .فقرة( 20بواقع ) ممارسة النشاط الرياضيمجال -ت
 ( فقرة.14عالي بواقع )  مجال القوام-ث
 ( فقرة.10بواقع ) مجال الصحة العقلية والنفسية -ج
 
 .تحديد اسلوب واسس صياغة الفقرات:3

 اخذ الباحث عددا من االمور التي يجب مراعاتها عند صياغة الفقرات وهيص       
 ( 263ص 2)  أن ال  تكون الفقـرة غامضة وان يكون معناها واضحاً ومحددا-1
 ( 97ص 3 ة )تالئم الفقرة طبيعة أفراد العين أن-2
 (  225ص 4ة )ن تقيس الفقرة احد مكونات الدراسا -3

 (336ص  5 م )المتكل أن تصاغ الفقرة بضمير-4 
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 (351ص  6 ي )تجنب الصياغة باسلوب نفي النف-5
 (456ص  7ر )ي االستجابة وفقا لميزان التقدياختيار المفردة التي تقبل التدريج ف-6
ولهذه  االختيار من بين عدة بدائل لها اوزان مختلفة ( في بناء المقياس، وهو اسلوب شبيل باسلوب Likertاعتمدت الباحثة طريقة ليكرت)-7

 (407ص  8ا )الطريقة مميزات عديدة منه
 يتطلب جهداً ووقتاً قليالً أي سهل االستعمال.-1
 يتميز بالمرونة لكثرة البدائل لكل فقرة. -2
 يقلل من درجة التخمين وعامل الصدفة. -3
 (539ص 9ن )تمتعل بصدق وثبات عاليي-4
 مقياسا متجانسا.توفر -5
 تسمح باكبر تباين بين االفراد.-6
 ( 343ص  10ل )مستجيب ان يؤشر درجة مشاعره وشدتتسمح لل-7

 ثالثا: التحليل المنرقي للفقرات:
لتي يعد التحليل المنطقي ضروريا النل يؤشر مدى تمثيل الفقرة للمجال التي اعدت لقياسل ،فضال عن ان الفقرة الجيدة في صياغتها وا     

واستنادا الى ذل ، عرض التعريف الوصفي لكل مجال وفقرات  ( 171ص 11ا )برفع قوتها التميزية ومعامل صدقهترتبط بالمجال تساهم 
، بشدة موافق( فقرة موزعة على المجاالت المقترحة ، فضال عن بدائل االجابة المقترحة بصيغة) 80المقياس بصورتها االولية والبالغة )

 ،على مجموعة من الخبراء والمختصين( 1،2،3،4،5تالية) ( واعطيت هذه البدائل الدرجات الغير موافق بشدة، غير موافق، محايد، موافق
، لتقدير مدى صالحيتها كما تبدو ظاهريا في قياس المجال التي اعدت لقياسل، فضال عن اجراء مايرونل مناسبا من في العلوم الرياضية

وحذف واضافة على الفقرات والمجال الذي تنتمي اليها.اما بدائل االجابة فقد ابدى جميع المحكمين موافقتهم تعديالت واعادة صياغة ودمج 
( لغرض تحديد صالحية كل فقرة حيث "يشير مفهوم صالحية الفقرات إلي 2على عددها ومضمونها. وتم تحليل الفقرات باستخدام قيمة )كا

رجات المقياس، من حيث مناسبتها ومعناها وفائدتها، وهي تحقيق لصدق المقياس أي معناها جمع د "االستدالالت الخاصة التي تخرج بها من
 (234ص 13)األدلة التي تؤيد مثل هذه االستدالالت"

داللة ( وعند مستوى 1( تحت درجة حرية)3.84( المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )2وبهذا فان الفقرات التي كانت فيها قيم ) كا
%( فأكثر من مجموع 75، وهم يشكلون نسبة) لفقرة( خبير فأكثر لصالحية ا15( ولصالح اإلجابة )تصلح( إذ اعتمد الباحث موافقة)0.05)

( 59 بلغ ) تها( خبيراً ،حيث اصبح عدد الفقرات التي حصلت على موافقة السادة الخبراء والمختصين على صالحي20الخبراء البالغ عددهم)
( فقرات لعدم 21 ( فقرة،  فيما بلغ عدد الفقرات التي لم تحصل على موافقة السادة الخبراء)80( من أصل )4ملحق )ا في الكمفقرة 

، 10، 8، 5 و) مجال الصحة الشخصية( من 14، 12، 11، 3، 2)         وفقرة مجال التغذيةمن ( 15، 11، 7، 6، 2)صالحيتها وهي 
مجال الصحة العقلية والنفسية، ( من 7، 5وفقرة ) ، مجال القوام( من 10، 9، 3، 2وفقرة ) الرياضي مجال ممارسة النشاط( من  14، 13

 ( 3-3وكما مبين في الجدول) 
 (3-3جدول )

 
  الوعي الصحي(ألرا  الخبرا  حول صالحية فقرات مقياس 2يبين نتائج اختبار) كا

النسبة  عدد الخبرا  ارقا  الفقرات المجال ت
 المئوية

(  2قيمة)كا
 المحسوبة

 نوع الداللة

 غير الموافقين الموافقون

 تعتمد 20 100 0 20 17، 16، 14، 9، 5 التغذية 1

 تعتمد 12.8 90 2 18  19، 18، 12، 10,8

 تعتمد 9.8 85 3 17  13، 4، 3، 1

 ال تعتمد 1.8 65 7 13 15، 11، 7، 6، 2

الصحة  2
 الشخصية

 

 تعتمد 16.2 95 1 19 17، 15، 13، 9، 7، 1

 تعتمد 12.8 90 2 18 16، 10، 8، 6، 5، 4

 تعتمدال 0.8 60 8 12 14، 12، 11، 3، 2

ممارسة  3
النشار 

 الريا ي

2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،9 ،12 ،
15 ،16 ،18  

 تعتمد 16.2 95 1 19

 تعتمد 12.8 90 2 18  20، 19، 17، 11، 1

 ال تعتمد 1.8 65 7 13 14، 13، 10، 8، 5

 تعتمد 16.2 95 1 19  14، 12، 11، 8، 6، 5 القوا  4

 تعتمد 12.8 90 2 18 13، 7، 4، 1

 ال تعتمد 7.2 20 16 4 10، 9، 3، 2

 تعتمد 16.2 95 1 19 10، 8، 2، 1الصحة  5
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العقلية 
 والنفسية

 تعتمد 9.8 85 3 17 9، 6، 4، 3

 التعتمد 1.8 35 13 7 7، 5

 
 
 

 التجربة الرئيسية: 3-5

 التجربة الرئيسةص 

( العبا بكرة اليد للشباب 200على عينة البحث البالغ عددها ) 15/5/2021ولغاية  22/3/2021تم إجراء التجربة الرئيسية للفترة من      

 عدة فريق العمل المساعد وطبقت أدوات الدراسة  بإشراف الباحث وبمسا

. 

 (4-4جدول)
 الطبيعي للبيانات التي سجلها العبي كرة اليد الشباب العبي كرة اليد الشباب على االختبارات المرشحة للتحليل بعد التحسينيبين التوزيع 

  Min االختبارات الرمز
 الحداالدنى

Max  الحد
 األعلى

االلتواء  
skew 

c.r. Kurtosi
s التفلطح 

c.r. 

N10 1.226- 0.425- 0.103- 0.018- 27 1 العبارات األخرى 
N5 1.301- 0.451- 0.147- 0.025- 32 0 القلق 
N4 3.481- 1.206- 1.808- 0.313- 37 1 االكتئاب 
N3 2.301- 0.797- 1.482- 0.257- 27 1 الحساسية التفاعلية 
N2 1.587- 0.55- 0.837- 0.145- 31 1 الوسواس القهري 
N1 3.258- 1.128- 0.618- 0.107- 30 3 االعراض الجسمانية 
O5 0.204- 0.071- 0.146- 0.025- 40 14 الصحة النفسية 
O4 2.742- 0.95- 0.024- 0.004- 50 26 القوام 
O3 0.172 0.06 3.705- 0.642- 74 28 ممارسة النشاط الرياضي 
O1 1.873- 0.649- 0.089- 0.015- 70 41 التغذية 
A3 (قياس التمثيل الغذائي خالل الراحةRMR) 1422.14 1710.62 -0.106 -0.613 -1.053 -3.041 
A2  (قياس الوزن المثاليIBW ) 52.25 72.5 0.31 1.788 -0.366 -1.057 

M4 
الركض مع طبطبة الكرة في خط مستقيم وباتجاه 

 3.017- 1.045- 2.025 0.351 13.1 7.7 م 30قطري في ملعب كرة اليد ولمسافة 

M3 
معلقين سم( 50×سم50التهديف على مربعين )

 2.422- 0.839- 2.477 0.429 6 3 م 6على الزوايا العليا للهدف من مسافة 

M2 

التمرير على مستطيل مرسوم على الحائط 
سم  215سم ( وعلى ارتفاع  200×سم50بابعاد)

عن االرض ومسك الكرة بالقفز بعد ارتدادها من 
م عن  2الحائط .ويؤدي الالعب التمرير على بعد 

 1.464- 0.507- 0.041 0.007 20 13 ثانية 30الحائط ولفترة 

M1 
ثانية من  30اداء المناولة على الحائط ولمدة 

 3.031- 1.05- 2.257- 0.391- 17 11 م.4مسافة 
Multivariate      4.955 1.46 
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 -:  التي درسها الباحثاالساسية  المهارات 

 ي ـ المناولة .

 ب ـ االستال  . 

 ج ـ الربربة . 

 التصويب . د ـ

 

 

 النتائج: -4

عرض نتائج النمذجة بالمعادلة البنائية )التحليل العاملي التوكيدي( النموذج العالقات بين مؤشرات الحالة الصحية والوعي الصحي 1 -4
 والنفسي والمهارات األساسية بكرة اليد وتحليلها ومناقشتها:

تم تطبيق التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية ، للتحقق من مدى مطابقة االنموذج النظري )انموذج البناء( للبيانات المتجمعة       
من التجارب العملية )انموذج القياس( الذي تم استخالصه نتيجة تطبيق االختبارات المرشحه، وذلك بهدف تقويم صدق االنموذج 

 ج البناء( من  مؤشرات حسن المطابقة مع  )انموذج القياس(.    النظري)انموذ
 ( والذي يتطلب:SEM( في التحليل العاملي التوكيدي الذي يستعمل المعادلة   البنائية)AMOSوقد استخدم برنامج اموس)      

 الدراسة:االلتزام بمؤشرات )معايير( الجودة المتفق عليها وتفسير قيمتها لتقويم جودة انموذج  -أ
 ( :Absolute Fit Indexاوال:مؤشرات الجودة المطلقة )

: 12)هي عبارة عن مقاييس تستخدم كمؤشر أساسي للتعرف على كيف تمثل بيانات عينة البحث بيانات االنموذج المقترح)انموذج البناء(
دى مدد يحو فهب، مناسر غيب أم سة  مناسدارلوذج انمن كادد أن ال يحو فه، سةدارلوذج ال نموجة قبدد دريحر الختباذا اه.و (115

 مة :دلمستخرات االختبان ام، وسةدارلوع اضوفي مث لبحم ايتن سة فلدارلوذج ال نموقبم يتم ل، واذا سة دارلوذج ال نموقب
 :  Chi-Square test(x2-2مؤشر اختبار مربع كاي )كا -1
 :Goodness of Fit Index (GFIابقة) طلمن احسر شؤم -2
 :Adjusted Goodness of Fit Index (AGFIل) دلمعاابقة طلمن احسر شؤم -3
 Root mean square residual (RMR: )جذر متوسط مربعات البواقي  -4
 راب:القتاأ طخط سوبيعي لمترلتذر الجا -5

                      )Approximation (RMSEA Root Mean Square Error of 
 ( Incremental Fit Indexثانيا: مؤشرات الجودة المتزايدة )النسبية( )  

 لتالية :رات االختبان ايتضموسة بشكل كامل دارلوذج ال نموقبد يادى ازدمدد  لتحليل يحذا اهو 
 Comparative Fit Index (CFI)رن لمقااابقة طلمر اشؤم -1
 Normed fit index (NFI )ري لمعيااابقة طلمر اشؤم  -2
  Index (TLI Tucker-Lewisر توكر لويس )شؤم -3

و هر شؤلمذا اهن مدف له، واسة بشكل كاملدارلوذج ال نموفي قبزم لحر اشؤلتحليل يمثل مذا اه: و Parsimonious Fit Indexثالثا: 
 (X2/df < 2لتحليل )ذا امة في هدلمستخرات االختبان امومناسبا وذج لنمن اكاإذا ما د يدتح
 : (  179:  12)(الذي سوف تكشف عنه النتائج األولية وفقاM1تحسين االنموذج )الموديل( األول)يتم  -ب
 (.0.05( بالنسبة لكل عبارة اقل من )T-معنوية التحليل العاملي التوكيدي باستعمال اختبار)ت -1
 بار.( لكل اخت0.05ان تكون المعلمة المعيارية المقدرة )التشبع على العامل ( التقل عن) -2

 وقد أظهرت النتائج متطلبات التحليل العاملي التوكيدي كما يأتي:
 االلتزام بمؤشرات )معايير( الجودة المتفق عليها وتفسير قيمتها لتقويم جودة انموذج الدراسة: -أ



  

 8 

ة ان مؤشرات الجودة المطلقة ( عدم مالئمة االنموذج مالئمة مقبولة للبيانات فبالرغم من ارتفاع قيم مؤشر المالئم4-4يبين الجدول)     
(Absolute Fit Index وهي تمثل دليل القبول المطلق الذي يحدد الدرجة لقبول العامل او اطار الدراسة بحيث اليحدد ان كان العامل او )

الدراسة فلن يتم البحث اطار الدراسة مناسب او غير مناسب، جيد اوسيء، هو فقط يحدد مدى القبول بحيث اذا لم يتم القبول للعامل او اطار 
 في موضوع مناسبة او غير مناسبة هذه العوامل واهم ما يستعمل في هذه المؤشرات األدوات التالية:

 ( وهي غير مقبولة0.90( وهي مساوية )0.90وكانت قيمته) GFIابقة))طلمن احس-1
 ( وهي قيمة مقبولة0.08) ( وهي اصغر من0.05وكانت قيمته) RMSEAراب) )القتاأ طخط سوبيعي لمترلتذر الجا-2

سة بشكل دارلوذج ال نموقبد يادى ازدمدد  لتحليل يحذا اه( و Incremental Fit Indexاما مؤشرات الجودة المتزايدة )النسبية( )       
 لتالية :رات االختبان ايتضموكامل 

 مقبولة( وهي غير 0.95( وهي اصغر من )0.63( وكانت قيمته)CFIرن )لمقااابقة طلمر اشؤم -1
 ( وهي غير مقبولة0.90( وهي اصغر من )0.35( وكانت قيمته)NFIري )لمعيااابقة طلمر اشؤم  -2
 ( وهي غير مقبولة0.90( وهي اصغر من )0.57ر توكر لويس )وكانت قيمته)شؤم -3

ر شؤلمذا اهن مدف له، واكاملسة بشكل دارلوذج ال نموفي قبزم لحر اشؤلتحليل يمثل مذا اه( وParsimonious Fit Indexاما )      
( 2( وهي اصغر من )1.325( وكانت قيمته)X2/df < 2لتحليل )ذا امة في هدلمستخرات االختبان امومناسبا وذج لنمن اكاإذا ما د يدتحو ه

( كلما X2/df < 2) (، وكلما تحققت نتائج افضل لتحليل1( وتزيد عن )2وهي قيمة مقبولة ، اذ ان افضل النتائج لهذا المؤشر التي تقل عن )
تمكنا من الحصول على نتيجة افضل من مستوى الداللة الذي يساعد في قبول النتائج وتعميمها على عينة الدراسة ويجب ان يكون مستوى 

 ( وبذلك اليمكن تعميم النتائج على عينة الدراسة.0.01(، وفي  هذا االنموذج ظهرت قيمة مستوى الداللة)0.05الداللة اكبر من )
وكانت  RMSEAراب               ) )القتاأ طخط سوبيعي لمترلتذر الجولكن من اهم القراءات التي البد ان تتحقق هي قيمة ا     

( وهي قيمة مقبولة ، اذ انها تساعد في تقييم مدى قبول ونجاح االنموذج وقربه من االنموذج الحقيقي او 0.08( وهي اصغر من )0.05قيمته)
 كلما زاد االنموذج المفروض من التقرب من االنموذج المتكامل. RMSEAل للفرضية، اذ انه كلما قل حجم ) )االنموذج المتكام

(، اذ كانت مؤشرات األدوات 4-4وقد أظهرت النتائج بعد التحسين تغير جميع المؤشرات وقد اشرت تغير ملحوظ وكما مبين في الجدول)     
 التالية:

 ( وهي قيمة مقبولة0.90( وهي اكبر من )0.91يمته)وكانت ق GFIابقة))طلمن احس-1
 ( وهي قيمة مقبولة0.08( وهي اصغر من )0.034وكانت قيمته) RMSEAراب) )القتاأ طخط سوبيعي لمترلتذر الجا-2

سة بشكل دارلاوذج ل نموقبد يادى ازدمدد  لتحليل يحذا اه( و Incremental Fit Indexاما مؤشرات الجودة المتزايدة )النسبية( )       
 لتالية :رات االختبان ايتضموكامل 

 ( وهي قيمة مقبولة0.95( وهي اكبر من )0.985( وكانت قيمته)CFIرن )لمقااابقة طلمر اشؤم -4
 ( وهي غير مقبولة0.90( وهي اصغر من )0.41( وكانت قيمته)NFIري )لمعيااابقة طلمر اشؤم  -5
 ( وهي قيمة مقبولة0.90اكبر من ) ( وهي0.946ر توكر لويس )وكانت قيمته)شؤم -6

ر شؤلمذا اهن مدف له، واسة بشكل كاملدارلوذج ال نموفي قبزم لحر اشؤلتحليل يمثل مذا اه( وParsimonious Fit Indexاما )      
( 2هي اصغر من )( و 1.173( وكانت قيمته)X2/df < 2لتحليل )ذا امة في هدلمستخرات االختبان امومناسبا وذج لنمن اكاإذا ما د يدتحو ه

( كلما X2/df < 2(، وكلما تحققت نتائج افضل لتحليل) 1( وتزيد عن )2وهي قيمة مقبولة ، اذ ان افضل النتائج لهذا المؤشر التي تقل عن )
ستوى تمكنا من الحصول على نتيجة افضل من مستوى الداللة الذي يساعد في قبول النتائج وتعميمها على عينة الدراسة ويجب ان يكون م

 ( وبذلك يمكن تعميم النتائج على عينة الدراسة.0.099(، وفي  هذا االنموذج ظهرت قيمة مستوى الداللة)0.05الداللة اكبر من )
وكانت  RMSEAراب               ) )القتاأ طخط سوبيعي لمترلتذر الجولكن من اهم القراءات التي البد ان تتحقق هي قيمة ا     
( وهي قيمة مقبولة ، اذ انها تساعد في تقييم مدى قبول ونجاح االنموذج وقربه من االنموذج الحقيقي 0.08غر من )( وهي اص0.034قيمته)

 كلما زاد االنموذج المفروض من التقرب من االنموذج المتكامل. RMSEAاو االنموذج المتكامل للفرضية، اذ انه كلما قل حجم ) )
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 توجد مالءمة إحصائية بين االنموذج المقترح للعالقات بين متغيرات الدراسة وبيانات العبي كرة مما يعني رفض الفرضية الصفرية )ال     
 .اليد الشباب  كما تعكسها مؤشرات المالءمة اإلحصائية (وبذلك تم اختبار الفرض االول.

 
 االستنتاجات : -5

 توصل الى االستنتاجات االتية :من خالل عرض النتائج ومناقشتها واستعمال الباحث للوسائل االحصائية 
أفرزت عملية التحليل العاملي التوكيدي استخالص اربعة عوامل هي)المؤشرات الصحية، الوعي الصحي، الصحة  -1

 النفسية، المهارية(.
كانت جميع العوامل المستخلصة مستقلة في قياسها للعوامل التي تمثلها مما يؤشر وجود عدة اختبارات تمثل العوامل   -2

 تخلصة .المس
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