فاعلية املرونة النفسية على هرموني الروبامني والسريوتلني واملستوى الرقمي
للسباحني الناشئني بدولة الكويت
* أ.د/عادل حممد عبداملنعم مكي
** أمحد عباس غلوم الصاحل

المقدمة ومشكلة البحث:

أص ب اإلهتمامبباإلإل ات ببنهنإلهووضعببرإلمم ببتإلر ب هممإلهواببن عقإلوةموببا هيإلهو ة ب إلمهووضع ب إل
فإل ةىإلوضسإلهومكاو إلمهألمم إلوم تإلرب هممإلهوابن عقإلهوربنورإلمهوموبا لإلمهو،

بر إل ب إل

أنإلك ببذإلم ببناإلهو واصب ب إلأصب ب يإلمو ممب ب إلمافامةب ب إلمإل مك ببنإل ض ببا إل او ببقإلموو بباإلو ع بباقإل

هو اوببقإلهر ،ب إلم كببمنإلهووببن إلهووو بائرإلمببنإلمببناإلهومو مم ب إلهومافامة ب إلمببمإلافببمعنإلهو

ببقإل

هو ان إل ةىإلاةر إلما ة ايإلهألنهءإلهونلإل ما عهإلمتإل فعا هإلهو ن هيإلهوارإلامكوهإلمبنإلممه وب إل

م،اة ببفإلهوممها ببفإلهوا ببرإل ا ب ب مإلوو بباإلأنو بباءإلمما ع بباهإلوةوت ببا إلهو عا ببرإلعب بمهءإلأفاو ببيإلم ببناإل
هوممهافإلرنو إلأمإلموا ع إلأمإلوضع .
أنإلهو ن ب ببنإلمب ببنإلهأل،صب ببائ نإلهووضع ب ب نإلمهومب ببن ي نإلهو عا ب ب نإلأص ب ب إلمهإلهألنإلأفن ب ب إل إل

ن هفب باأإل يمم ب ب إل ام ببذإلهوصب ب

ماوم او ب بباإلو ب ببناإلهو

هو عا

هوص
ام

إلهو ة ب ب إلكم بباإلهمامب بمهإلراص ببم إلإلهورب ب هممإلهوان عر ب ب إلوا مع م بباإل

رب ب ب نإلهو عا ب ب ب نإلوم اموب ب ب إلهومص ب ببم إلوب ب ب نهءإلهوض ب ببائ إل ب ببىإلهوموا ع ب ببايإل إل

.إل(3إل 62:إل )26إل

إلإلم ت إل"مايإل  6002Mattإل"إل ورإلأنإلمضومإلإلإلهوم مو إلهووضع إلانإل م إل ىإلم ا إل
إلهووضع إل ةى إل ع إل"كم ا هز إل  6002Cobasaإل" إلمهواى إلكاوي إلاون

اإلومانهإلارنمإل،ر ةإلهو غم إل ةىإلأوواإل او إل

إلص

إل ورإل إل

إلوناإلهوغاور إلهو مىإلمنإل

هوواس.إل(22إل )62:إل

*إلأعاانإلهتنه ةإلهو عا

**إلهو ا

إلممك ذإلكة إلهوا ي إلهو عا

إلوتئمنإلهون هعايإلهو ة اإلمهو م -إل ام إلأعمهن.

إل عإلإلهوان عقإلهو عا رإل–إلكة إلهوا ي إلهو عا

إل–إل ام إلهعمهن.
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معر ن إل"منوامن إل إل  "6002Middeltonإلأمم إلهو مهوق إلهو ة إلهوم ا

هو عا ى إلهوضائ إل إلم إلأتا إل هور إلهوص
إلأ ةىإلهومعام ايإلهو عا

إلهو ة إلمأمم إل ما فوا إلو

إل األنهءإل

ق إلوةمصم إل ورإل

(إل22إلإل29-26:إل  .)22إل

ن Simon Middleton et al.إل"6009إل وبرإلأووباإل
معب اإل"عب ممنإلم بنوامنإلمو،ب م إل

أاصببىإلمعبباماإلوضعببرإل ر ببرإلأمإلما ببم إلوعببا تإلهومصببم إل و ببهإل إلممببىإلافعببقإلهو عا ب نإل
ان ةإل ةىإلهوا مذإلم ا و إل موا ع وإلإلأنواءإلهواوا سإلهو عا برإلأمإلهوابن عقإلأمإلأعبةمقإلهو باةإل إل

منوكإلمنإل،

إلا مع إلهوا ك زإلمهون إلمهون ايإلا يإل غطإل(.إل22إل:إل )602إل

مع ا"إلم منإلو ضىإل عو نإل( 6002إلإل)"إلأنإلهتو ازإلهو عا رإل منذإلاارة إلهوان عقإل

م صن إل إلهوع ى إلمهوفضاح إلو م إلمعاما إلم ن إلمن إلهواضمق إلمهتما از إل إلمعا نن إلمن إل،

إل

هواوا سإلمتإلأ ،عنإلأمإلاوا سإلهو

قإلمتإلنهاهإل اوم ا و إل األنهءإلهوعار  ...ومإلرنوكإلم امو إل

انا إلو م إلاض ن إلمام ز إلهألنهء إل

ة إل ةى إلص م إلهوممهاف إل إل ىإل

أ إل ن إلهوامكن إلمهوع

مء إلنوك إل إن إلهتو از إلهو عا ر إل منذ إل عا نهن إل إلل إلو م إل وا إلان إلمن إلمعام ايإل

همما از.إل(2إل )26:إل
أنإلهمو ازإلهو عا رإلممإلهموازهإلإل ىإلهوان عقإلموماإلكاويإلن

إلم نن إلمن إلهواضمقإل ما لإل إلمناإل

ا ة ماي إلهومن ق إلكنه ت إلوةع ى إلمهوفضاح إلو م إلمن

هوموا عاي إلمه نة إل ن إلهأل ،اإل إل ر إلااا ت إل

هوص اإل رإلرن إل اااهإلر نإلهوموا عايإلهون
إلإلإلإلإلإلإلإلإلمنإل،

إل،ر ةإلهو ا

إل رإلو

إلص مياهإلماوض نإلكا إل

إلمو ت إلمعا اإل إل ةى إلهو
إل()2:2()2:22إلإل إل

إلهوع ا إل

اإل إل 6020إلم اى إل 6022إلوفموه إلم ق إلنمور إلوةع ا

إلهوهإل

نإل
ق إل ان إلهوامهز إل

إلهو ن نإلمنإلهو مميإلمونإل

إلرنمو إلهوفمعي إل م ن إلأوه إلمواكإل

اصم إلمه ا إل ر إلأنمهي إلهو اس إلمهأل ا إلهو ةم إلونوك إل ور إلا اي إلوة
هومم معإل إلمانإلارةم يإل ك ةإلهو

إل رإلنمنإلهو ا

إلمنإل،

إلم

إل ر إلمنهإل

اهإلوةض مق إلهووائة إل

ر إلمعام اي إلهألنهء إلر ن إلهومعام اي إلهو اوم إلمهومعام اي إلهوفمعا إلمموا إلا ق إل ر إلنمنإل
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هو ا

إلعؤه إل ن إلأع اق إلمنا إلهوض مة إلمهوار إلان إلافمن إلوا

إله ا ا إلم ر وا إل وى إل مإل

هوماغ هيإلهوارإلاؤن إل رإلهألنهءإلمهوارإلانإل كمنإلموواإلو صإلهوموا هيإلهووضع إل.
ب ب إلهو ا ب ب إلأنإلهو

إل ات ببا إل و ببىإلم

هواوا ع إل انةإلرن ايإل اورإلممإل اين مهإل
ممببنإل ،ب

رب ب نإلهومص ببوض نإلنمو بباإل ببؤنمهإلهومع ببا ايإل

غم إلهواوا سإلأمإل ر

إلمأمم إلهوموا عاي.إل إل

إلهت ب عإل ةببىإلهوتب ك إلهو اوم ب إلوةم ةممببايإل(هموا وببي)إل إلم ب إلهو ا ب إل

اة إلإلهون هعايإلهوارإلاوامويإلهوم مو إلهووضع إل رإلهوم ا إلهو عا رإل ام إلم ىإلم ا إلهوع ا إل
،اصب إل إلم ببىإلمببنهإلهوصببننإل تب إل موغبباإلإل Fulgham,إل()6009إل وببىإلأنإله ةببقإلهون هعببايإل

هواببرإلأ عببيإل ببرإلم ببا إلاببن عقإلهوموببا هيإلهووضع ب إلهااص ب يإل ةببىإلهوم ا و ب إلر ب نإلهومممببمي نإل
م

إلهوممممي نإل عا

اإل إلمهوا

إل ةىإلأمبإلإلهو مهمبذإلهوابرإلا ب إلهمو بازإلهو عا برإل إلمهنإل

هون هعببايإلهواببرإلهمامببيإل ك ض ب إل عببا،نهإلإلما ر ب إلهوموببا هيإلهووضع ب إلهواببرإلا كببسإلهوص ب

إل

هو ة إلا ار إلاة ة إل نهإل رإلهوم ا إلهو عا ر.إل(إل29إلإل6:إل) إل
أهداف البحث:
ون

إلمنه إلهو

إل ور إلهوا

إل ةى إل ا ة إلهوم مو إلهووضع إل ةى إلم ممورإل

هو م ام نإلمهوع ماة نإلمهومعاماإلهو امرإلوةع ا نإلهوواتئ نإلرنمو إلهوفمعي.
مصطلحات البحث :
المرونة النفسية Resilience
غم ايإلمإلهومصا قإلمنإل
مرإلان ةإلهوت،صإل ةىإلا مذإلهو إل

إل نم إلمتافذإل

هعب ب ببا،نإلإلهو ا ب ب ب إلهومب ب ببوومإلهوا عرب ب ببرإلنمإلهوم مب ب ببم ا ن)إلهو ب ب ببا

إل–إلهوا عر ب ب ب (إل

وضع  )22:1(.إل

اعب ببا،نهإلإلهو ب بباسإلهو رةب ببرإلمهو ب ببنلإلمنوب ببكإلوم ب ب إلاب ببين إلهوم مو ب ب إلهووضع ب ب إل ةب ببىإلإلمعب بباماإل
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م م ب ب ببمورإلهو م ب ب ببام نإلمهوعب ب ب ب ماة نإلمهومع ب ب بباماإلهو ام ب ب ببرإلوةعب ب ب ب ا نإلهووات ب ب ببئ نإلموم ءما ب ب ببهإل

و ر

إلهون هع إل .إل

إلمنإلع ا رإلهوصن إلروانلإلهو يرإلهوفمعار إلمنإلعن( 29إل:إل

اإلإله،ا ا إل و إلهو

)22إلعو إلمنإلهوم ن نإل اما انإلهوفمعاى إلوةع ا إلمكانإل ننإلهوع ا نإل 69إلع ا اإل إلماإلإل

ه،ا ا إلهوم مم إلهومام زةإلمووإلإلوافمن إل و إلهو
م مم ا ن إلمافا ئا ن} ا

إلمكاويإل 29إلع ا اإل إلماإلإلا ع موإلإل وىإل

إل– إلا عر { إلرمهات إل( إل 2إل) إلع ا ن إل ر إلكذ إلم مم إل إلماإلإل

ا ر إلهور واممإلهوان عرر(ان ع ايإلهوم مو إلهووضع )إل ةىإلهوم مم إلهوا عر إل،

هوان عررإلو اإلإل .6021إل

إلهوممعإلإل

( )1أنإل كمنإلهوع ا نإلمنإلهوم ن نإل اما انإلهوفمعاىإلوةع ا إل.

( )2أنإل كمنإلمواكإلا اوسإلر نإلأ هنإلهو و إل رإلماغ هيإلهون هع }هوعنإل–إلهو م إل
–إلهومزنإل–إلهومنقإلهو عمإل–إلهومنقإلهو ممنلإل–إلزمنإلع ا إل200إلإلصن {.

( )3أنإل كمنإل م تإلأ هنإلهو و إلما ا ي نإل رإلهومعاماإل.

( )4أنإل كمنإل م تإلأ هنإلهو و إلمنإلهوع ا نإلهوموا م نإل رإلهوان عقإل.
جدول ( ) 1
المتوسط والوسيط واالنحراف المعياري وااللتواء في القياس القبلي
لدراسة التجانس في عينة البحث (نإل=إل )29إل

المتغيرات

وحدة
القياس

المتوسط
الحسابي

الوسيط

االنحراف
المعياري

االلتواء

السن

سنة

135141

1351

95100

951.1

الطول

سم

1245061
111

121

45121

95094 -
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الوزن

الوثب العريض

كجم

1.5461

سم

4051

سم

الوثب العمودي

ث

زمن  199م سباحة صدر
هرمون الروبامين

مل مول

هرمون السيترولين

39

4591.

95311 -

12.5236

122

115611

11562

113561

119596

619542

مل مول

1.5.1

35624

 9549195301

05046
15419

699591

 9590.95413

4521

95613

4561

ا ب ب بباإلمب ب ببنإل ب ب ببنم إل()2إلأنإلم امب ب ببذإلهمواب ب ب إلبمهءإلو م ب ب ببتإلهوماغ ب ب ب هيإلا ب ب ببنإلهو ب ب ب إل
م ص ب ب ببم ةإلم ب ب بباإلرب ب ب ب نإل(إل-إل00203إلإل إلإل00922إل)إلإلمم ب ب بباإل ب ب ببن إل ة ب ب ببىإل،ة ب ب ببمإلهو وب ب ب ب إلم ب ب ببنإل
إل .إل

مقإلهوامزعتإلهوغ إله انهورإلما اوسإلهو و إل رإلهوماغ هيإلا نإلهو
جدول ()6

داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات البحث

(السن -الطول– الوزن – الوثب العريض– الوثب العمودي–زمن سباحة 199م صدر)
لدراسة تكافؤ مجموعتي البحث في القياس القبلي (ن= )13إل
التجريبية

وحدة

المتغيرات

الضابطة

القياس

س

±ع

س

±ع

فس

الداللة

هوعن إل

عو إل

 2902إل

 00926إل

 290222إل

 00922إل

 00022-إل

إلنهو إل

هو م إل
هومزنإل إل

عإل إل

 229إل

 30203إل

 2230122إل

 30323إل

 00293إل

إلنهو إل

ك إل إل

 220612إل

 90926إل

 220622إل

 90093إل

 00061إل

إلنهو إل

هومنقإلهو عم إل

عإل إل

 2220229إل

 20221إل

 2220222إل

 260222إل

 00293إل

إلنهو إل

هومنقإلهو ممنل إل

عإل إل

 320222إل

 60222إل

 320961إل

 20622إل

 00293إل

إلنهو إل

200إلإلإلصن إل

إل

 12062إل

 20023إل

 12021إل

 20222إل

-إل 0002إل

إلنهو إل

 602062إل

 0061إل

 602036إل

 3062إل

 0021إل

إلنهو إل

 231062إل

 0029إل

 232032إل

 3022إل

 0062إل

إلنهو إل

مذإلمم إل إل
إل
م ممنإلهو م ام نإل إل
م ممنإلهوع ا مو ن إل

مذإلمم إل

ا م إليإلهو نمو إل ونإلمعاماإلم وم إل0002إل=إل 00622إل

ا اإلمنإل نم إل()6إلأوهإلمإلام نإل مق إلنهيإلنمو إل صائ إلر ن إلهوم مم ا نإل

هوا عر إلمهو ا

هو ممنل إلمزمن إلع ا

افا ؤإلم مم ارإلهو

إلوماغ هي إلهوعن إلمهو إلم إلمهومزن إلمهومنق إلهو عم إلمن إلهون اي إلمهومنقإل
إل 200إلما إلصن إلمم ممن إلهو م ام ن إلمهوع ماة ن إلمما إل ن إل ةىإل
إل .إل
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االختبارات المستخدمة :
( )2ا اسإلهو م إل اعا،نهإلإل وازإلهو عاام إل اوعوا ما إل.
( )6ا اسإلهومزنإل اعا،نهإلإلم زهنإل ررإل اوف ةم هإلإل.

( )3ه،ا ا إلهومنقإلهو عمإلمنإلهون ايإلو اسإلمعا إلهومنقإلهو عمإل اوعوا ما إل
(ا اسإلهو ن ةإلهو

ة إلوة ة نإل رإلهومنقإلهو عمإلمنإلهون اي).

( )9ه،ا ا إلهومنقإلهو ممنلإلوعا ويإلمنإلهون ايإلو اسإلمعا إلهومنقإلهو ممنلإل
اوعوا ما إل(إلا اسإلهو ن ةإلهو

ة إلوة ة نإل رإلهومنقإلهو ممنلإلأل ةىإل)إل.

( )2ا اسإلزمنإلع ا إل200إلما إلصن إل اوناو إل.

( )2إلهوا ة ذإلهوم مةرإلوو ممورإلم ممورإلهو م ام نإلمهوع ماة ن

األجهزة واألدوات :

( )2ماإلإلع ا إل.
( )6عا إل ا إل.

( )3وازإل عاام إلو اسإلهو م إل(إلعإلإل)إل.
( )9م زهنإل ررإلو اسإلهومزنإل(إلك إلإل)إل.
( )2أت

إلا اسإل(إلما إل)إل.

( )2ات إلوا ن نإل

مايإلهومنقإل.

( )2صوان إلهومنقإل(إله اضا ايإلم،اةض إل)إل.
( )1م ا نإلعمعن إل.

( )2من ايإلمة قإلك ةإلهو نإلإل.
( )20كام هإل ن مإل(إلJVCإل-إلGR-D721Eإل)إل.

( )22كام هإلاصمع إل ام إل(إلDigitalإل)إل(إلCanonإل-إلPC 1231إل)إل .إل

القياس القبلي :
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ااإلإلهو ا

هومعا،نم إلا نإلهو

إلرإ هءإلهو اسإلهو رةرإلمنإل،

إلا ر نإلمنوكإلون هع إلن ايإلهم،ا ا هيإل

إل إل كانإلهوا ر إلهألم إل مإلإلهوممه إلإل 60إل/إل 2إل/إل6021إلإلإلمهوا ر إل

هوناورإل مإلإلهوممه إل62إل/إل2إل/إل6021إلإلإلإلإل نم إل(إل9إل:إل3إل)إل .إل
مهتامذإلهو اسإلهو رةرإل ةىإل:إل إل

( )1ا اسإلهو م إل اعا،نهإلإل وازإلهو عاام إلو اسإلهو م إل اوعوا ما إل.
اسإلهومزنإل اوف ةم هإلإل.
إل
( )2ا اسإلهومزنإل اعا،نهإلإلم زهنإل ررإلو

( )3ه،ا ا إلهومنقإلهو عمإلمنإلهون ايإلو اسإلمعا إلهومنقإلهو عمإل اوعوا ما إلإلإلإلإلإل
(إلا اسإلهو ن ةإلهو

ة إلوة ة نإل رإلهومنقإلهو عمإلمنإلهون ايإل)إل.

( )4ه،ا ا إلهومنقإلهو ممنلإلوعا ويإلمنإلهون ايإلو اسإلمعا إلهومنقإلهو ممنلإل
ة إلوة ة نإل رإلهومنقإلهو ممنلإلأل ةىإل)إل.

اوعوا ما إل(إلا اسإلهو ن ةإلهو

( )5ا اسإلزمنإلع ا إل200إلما إلصن إل.

( )6هوا ة ذإلهوم مةرإلوو ممورإلم ممورإلهو م ام نإلمهوع ماة ن .إل

البرنامج المقترح للمرونة النفسية

الدراسة األساسية  :إل

الهدف من تمرينات المرونة النفسية  :إل

 اوم إلهو ن ة إل ةى إلهفاعاق إلا ك ز إلهموا اا إل ن إل ع إلر وامم إلوام عواي
هوم مو إلهووضع إلإلإل(إلهو

 ا،ض م إلن
(هو

ةرإل إلهو ةىإل إلهواصم اإل)إل إل

إلهواما إل ن إل ع إلر وامم إلوام عواي إلهوم مو إلهووضع إل

ةرإل إلهو ةرإل إلهواصم لإل)إلإلوناإلموا،قإلهوع ا إلو ام إل ةمهنإل .إل

أسس وضع تمرينات المرونة النفسية:إل إل

 أن إلاامتى إلام عوايإلهمعا ،اء (هو
واتئرإلهوع ا



إل .إل

ةرإل إلهو ةرإل إلهواصم ل إل) إلمت إل،صائصإل

م ه اةإل امذإلهرمنإلمهوع م إلأنواءإلاوض نإلهوم نةإل .إل

 هواومعإل رإلهعا،نهإلإلهألنمهيإلهومعا،نم إل رإلام عوايإلهوم مو إلهووضع .إل إل
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 هوامهزنإلر نإلام عوايإلهوم مو إلهووضع إل رإلكذإلم نةإلان عر إل .إل

 م ه اةإلم ام إلهوا قإلما،ص صإل ا هيإلر و إلاص ةإلوة ه إلمهوم مو إلهووضع إلأنواءإل
هوم نهيإلهوان عر إل.إلإل إل

مكونات تمرينات المرونة النفسية :إل

ممىإل :إل

اتامذ إلام عواي إلهوم مو إلهووضع إل ةى إلم مم إلمن إلهأل ان إلمهوم ام إلهألعاع إل

 هومترإلهو رءإل ةىإل وازإلهوع إلهوما كإل .إل

ةرإل–إلهو ةرإلمهواصم لإل) .إل

 ام عوايإلهوم مو إلهووضع إل(هو
 ام عوايإلهواوضسإل .إل

المدة الزمنية لتمرينات المرونة النفسية:إلإل إل

إلاإل إلاوض ن إلام عواي إلهوم مو إلهووضع إلومنة إل( )1إلأعار ت إلممى إلهومنة إلهوفة إلوام عوايإل

هوم مو إلهووضع إلرمهات إلن
()20إلنا

إلم نهي إل ر إلهألعرمع إل م ممع إل( )69إلم نة إلان عر إلم م ن إل

إلوفذإلم نةإلان عر إل .إل

محاور وأبعاد تمرينات المرونة النفسية:إل إل

اايعسإلام عوايإلهمعا ،اء هوم ا

إل ةىإلإل :إل

هوم م إلهألم إل:إلام عوايإلهوم مو إلهووضع إلمعا منإلهأل انإلوما إل :إل

هو نإلهألم إل:إلهتعا ،اءإلهو

ةرإل(هوا اارى)إل .إل

هو نإلهوناورإل:إلهتعا ،اءإلهو ةرإل اعا،نهإلإل(إلهوم ىإل األ كا إلهوعةر إل)إل .إل

هو نإلهوناو إل:إلهتعا ،اءإلهواصم لإل .إل

هوم م إلهوناوىإل:إلام عوايإلهواوضس .إل
محتوى تمرينات االسترخاء  :إل

المحور األول  :تمرينات اإلسترخاء  :إل

البعد األول  :تمرينات اإلسترخاء العضلي إل
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منذ إلمنه إلهو ن إلأ ن إلهأل ان إل ر إلام عواي إلهتعا ،اء إلمان إلاإل إلهعا،نهإل إلهو ا ن إل

هتعا ،اءإلهوا ااررإلهوان ع رإل Progressire Relexationإلكي نإلأومهعإلهعا ،اءإلهو
واوض نإلمنهإلهو نإلمهوارإلاا منإلأنهءإلعةعة إلمنإلهمو ا ايإلهو

أا إلأوه إل ون

هتعا ،اءإلهو

إلهوى إلهوام ز إلر ن إلهتو ام إلمهمو عا إلهو

ة إل ا واإلهعا ،اءإلااإلإل

ةر إلكمن،ذ إلوةمصم إل وىإل

ةىإلهو م إل إلمتإلم ه اةإلأنإل اإلإلهوو ذإلمنإلم مم إل

اإلإلهتعا ،اءإل رإل م تإلهوم مم ايإلهو

ة إلوة عإل .إل

إلمهتعا ،اء إلهوا اارر إلمم إلا ااق إلهمو ام إلمن إلم مم إل

غ ىإل م تإلهوم مم ايإلهو

ةىإل

ة إل وىإلأ ،اإل اىإل
ة إلأل ،ا إل اىإل

ة إل ىإلهو عإلإل .إل إل

البعد الثاني  :اإلسترخاء العقلي  :إل

هعا،نهإل إلهو ا ن إلهتعا ،اء إلهو ةر إل اعا،نهإل إل( إلهوم ى إل األ كا إلهوعةر إل) إل ار إل

أ نإلهأل انإلهوامو ن إل رإلهور واممإلهوم ا حإلماناإلإلهعا،نهإلإلأعةمقإلهوا كإلإل رإلهواوضسإلواوض نإل
منه إلهو ن إل إل ا ا ا إلأن إلموا ة إلهواوضس إلهو م إلهوص ا إلمى إلهومضااح إلهو ئ عر إلمفاعاقإل
هتعا ،اء إلهو ةر إلمهوا

إلمن إلهواما إلمهو ة إلمان إلأ امن إلنوك إل ةى إلأنهء إلم مم إلمنإل

ان ع ايإلهواوضسإل .إل

البعد الثالث  :اإلسترخاء التصورى :
أ امنإل ةىإلم مم إلمنإلهواصم هيإلهوارإلا امنإل ةىإل ا إلهأل كا إلهوعةر إلمم تإل

م مم إلمنإلهو ا هيإلهت ار إل .إل

المحور الثانى  :تمرينات التنفس :
هتامةي إل ةى إلم مم إلمن إلام عواي إلهواوضس إلهوار إلا امن إل ةى إلهواوضس إلهو ور إل

هواوضس إلهوصن ا إلهواوضس إلهوع

ر إل س إلهووضس إلمهون ت إلمت إلأ،ن إل ا هي إل ه

ام عنإلمو ،إل .إل

تجربة البحث :
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ااإل إلهو ا

إلرا ر إلا ي إلهو

إل ر إل ماإل إلهوع ا

إلممن اي إلمة ق إلك ة إلهو نإلإل

روانلإل و اإلهو عا رإلمه نلإلصاميإلهوة اا إلهورنو إل و اإل إلمكانإلزمنإلا ر إلهور واممإل

هوان عررإل(إل 3إل)إلأتو إلرمهاتإل(إل 26إل)إلأعرمعإل إل(إل 3إل)إلم نهيإلان عر إل رإلهألعرمعإلهومه نإل إل
منوكإله ا ا هإلمنإل مإلإلهوعريإلهوممه إل 6إل/إل 2إل/إل 6002إلإلإل وىإل مإلإلهأل نإلهوممه إل 6إل/إل 2إل/إل

6002إلإلإلم

إل اإلإل(إل2إل) .إل

القياس البعدي :
ااإلإلهو ا

إلإلمهتامذإل
إلرإ هءإلهو اسإلهو نلإل مإلإلهأل ي اءإلهوممه إل2إل/إل2إل/إل 6002إل

هو اسإلهو نلإل ةىإل:إل إل

( )1ه،ا ا إلهومنقإلهو عمإلمنإلهون ايإلو اسإلمعا إلهومنقإلهو عمإل اوعوا ما إل
ة إلوة ة نإل رإلهومنقإلهو عمإلمنإلهون اي).

(ا اسإلهو ن ةإلهو

( )2ه،ا ا إلهومنقإلهو ممنلإلوعا ويإلمنإلهون ايإلو اسإلمعا إلهومنقإلهو ممنلإل
اوعوا ما إل(ا اسإلهو ن ةإلهو

ة إلوة ة نإل رإلهومنقإلهو ممنلإلأل ةى).

( )3ا اسإلزمنإلع ا إل200إلما إلصن إل .إل

المعامالت اإلحصائية المستخدمة :

 هومامعطإلهو عاررإل. -هومع طإل.

 همو ه إلهوم ا لإل. هموامهءإل. -ه،ا ا

T.testإلإل.

 -هوا ،طإلمهأل منةإلهور او إل.إل

جدول ( ) 3 – 1

داللة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة
لمتغير الوثب العريض من الثبات (ن = )13

الوثب

قبلي

بعدي
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فس

ت

الداللة
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العريض

س

±ع

س

±ع

هوا عر إل

 2220229إل

 20221إل

 2120961إل

 20191إل

 220229-إل

 20692-إل

نهو إل

إل

 2220222إل

 260222إل

 2290961إل

 20220إل

 20122-إل

 20222-إل

نهو إل

هو ا

وع إلهوا عن إل

هوا عر إل

200226إل ٪إل

إل

90022إل ٪إل

هو ا

ا م إليإلهو نمو إل ونإلمعاماإلم وم إل0002إل=إل 00622إل

ا اإلمنإل نم إل(إل2إل-إل9إل)إلم منإل مقإلنهيإلنمو إل صائ إلر نإلهو اسإلهو رةرإل

مهو نل إلوةم مم ا ن إلهوا عر إلمهو ا

إلوماغ إلهومنق إلهو عم إلمن إلهون اي إلوصاواإل

هو اسإلهو نلإلميةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهو ا
هوا عنإلوةم مم إلهوا عر إل200226إل٪إل .إل

إل 90022إل ٪إل إلر وماإلرةغيإلوع إل

إل
إل
إل

جدول ( ) 3 - 6

داللة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة
لمتغير الوثب العمودي (ن = )13
قبلي

الوثب

العمودي

س

بعدي

±ع

س

±ع

فس

ت

الداللة

هوا عر إل

 320222إل  60222إل

 29إل

 90229إل

 290962-إل  200229-إل

نهو إل

إل

 320961إل  20622إل

 920296إل

 30362إل

 30122-إل

نهو إل

هو ا
وع إل

هوا عن إل

 20229-إل

هوا عر إل

320923إل ٪إل

إل

220061إل ٪إل

هو ا

ا م إليإلهو نمو إل ونإلمعاماإلم وم إل0002إل=إل 00622إل
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ا ب ب ب بباإلمب ب ب ببنإل ب ب ب ببنم إل(إل6إل-إل9إل)إلم ب ب ب ببمنإل ب ب ب ب مقإلنهيإلنمو ب ب ب ب إل صب ب ب ببائ إلر ب ب ب ب نإل
إلوماغ ب ب ب إلهومنب ب ببقإلهو مب ب ببمنلإل

هو ب ب بباسإلهو رةب ب ببرإلمهو ب ب ببنلإلوةم مب ب ببم ا نإلهوا عر ب ب ب إلمهو ب ب ببا

وص ب ب بباواإلهو ب ب بباسإلهو ب ب ببنلإلميةغ ب ب ببيإلوعب ب ب ب إلهوا ع ب ب ببنإلوةم مم ب ب ب ب إلهو ب ب ببا
ر وماإلرةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهوا عر إل320923إل.٪إل إل

إل220061إل ٪إل

جدول ( ) 3 – 4

داللة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة
لمتغير زمن سباحة  199متر صدر (ن =  )13إل

قبلي

 199م

بعدي

فس

ت

الداللة

 20213إل

نهو إل

 20122إل

نهو إل

صدر

س

±ع

س

±ع

هوا عر إل

 12062إل

 20023إل

 100222إل

 20266إل

 20022إل

إل

 12021إل

 00222إل

 190221إل

 20120إل

 20066إل

هو ا
وع إل

هوا عن إل

هوا عر إل

-إل20222إل ٪إل

إل

-إل20222إل ٪إل

هو ا

ا م إليإلهو نمو إل ونإلمعاماإلم وم إل0002إل=إل 00622إل
ا اإلمنإل نم إل(إل3إل-إل9إل)إلم منإل مقإلنهيإلنمو إل صائ إلر نإلهو اسإلهو رةرإل
مهو نل إلوةم مم ا ن إلهوا عر إلمهو ا

إلوماغ إلزمن إلع ا

هو اسإلهو نلإلميةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهو ا

هوا عنإلوةم مم إلهوا عر إل20222إل.٪إلإل إل

إل 200إلإل إلصن إلوصاواإل

إل 20222إل٪إل إلر وماإلرةغيإلوع إل

إلمهو ب ب ب ببا
إلنموب ب ب ب ب إلهوضب ب ب ب ب مقإل ب ب ب ببرإلهو ب ب ب بباسإلهو ب ب ب ببنلإلرب ب ب ب ب نإلهوم م ب ب ب ببم ا نإلهوا عر ب ب ب ب ب إلرإلماغ هيإلهو

 .إل

إلإل إل

جدول ( ) 3 - 3

داللة الفروق في القياس البعدي بين المجموعتين التجريبية الضابطة
في متغير الوثب العريض من الثبات (ن =  )13إل

هوماغ إل

م نة إل
هو اس إل

هوا عر إل
س إل

هو ا
س إل

±ع إل
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إل

إل
±ع إل

س إل

ي إل

هونمو إل
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هومنق إل

عإل إل

هو عم إل

 20191إل

 2120961إل

 2022إل

 2290961إل

 22إل

 3023إل

نهو إل

ا م إليإلهو نمو إل ونإلمعاماإلم وم إل0002إل=إل 00622إل

ا اإلمنإل نم إل(إل9إل-إل9إل)إلم منإل مقإلنهيإلنمو إل صائ إل رإلهو اسإلهو نلإل
إلوماغ إلهومنقإلهو عمإلمنإلهون ايإلوصاواإلهوم مم إل

ر نإلهوم مم ا نإلهوا عر إلمهو ا

هوا عر إل .إل

جدول ( ) 3 - 1

داللة الفروق في القياس البعدي بين المجموعتين التجريبية و الضابطة
في متغير الوثب العمودي (ن = )13

التجريبية

وحدة

المتغير
هومنق إل
هو ممنل إل

الضابطة

القياس

س

±ع

س

±ع

عإل إل

 29إل

 90229إل

 920296إل

 30362إل

فس

ت

الداللة

 20121إل

 20323إل

نهو إل

ا م إليإلهو نمو إل ونإلمعاماإلم وم إل0002إل=إل 00622إل

ا اإلمنإل نم إل(إل2إل-إل)9إلم منإل مقإلنهيإلنمو إل صائ إل رإلهو اسإلهو نلإل
إلوماغ إلهومنقإلهو ممنلإلوصاواإلهوم مم إلهوا عر إل .إل

ر نإلهوم مم ا نإلهوا عر إلمهو ا

جدول ( ) 3 - 2

داللة الفروق في القياس البعدي بين المجموعتين التجريبية و الضابطة
في متغير زمن سباحة ( )199متر صدر (ن =  )13إل

المتغير
200إل إل
صن إل

وحدة

القياس
إل

الضابطة

التجريبية
س

±ع

س

±ع

 100222إل

 20266إل

 190221إل

 2012إل

ا م إليإلهو نمو إل ونإلمعاماإلم وم إل0002إل=إل 00622إل
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فس

ت

الداللة

 30212-إل

 20222-إل

نهو إل
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ا اإلمنإل نم إل(إل2إل-إل9إل)إلم منإل مقإلنهيإلنمو إل صائ إل رإلهو اسإلهو نلإل
إلوماغ إلزمن إلع ا

ر ن إلهوم مم ا ن إلهوا عر إلمهو ا

إل( )200إلما إلصن إلوصاواإل

هوم مم إلهوا عر إل .إل
جدول ( ) 3 – .

داللة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة
لمتغير هرمون الروبامين (ن = )13

قبلي

الوثب

بعدي

فس

ت

الداللة

 2022إل

نهو إل

 6026إل

نهو إل

العريض

س

±ع

س

±ع

هوا عر إل

 602062إل

 0061إل

 6220263إل

 3062إل

 210923إل

إل

 602036إل

 6026إل

 666022إل

 6022إل

 22033إل

هو ا

وع إلهوا عن إل

هوا عر إل

 %69029إل

إل

 %2021إل

هو ا

ا م إليإلهو نمو إل ونإلمعاماإلم وم إل0002إل=إل 00622إل

ا اإلمنإل نم إل(إل2إل-إل9إل)إلم منإل مقإلنهيإلنمو إل صائ إلر نإلهو اسإلهو رةرإل

مهو نلإلوةم مم ا نإلهوا عر إلمهو ا

ميةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهو ا
هوا عر إل69029إل٪إل .إل

إلوماغ إلم ممن إلهو م ام نإلوصاواإلهو اسإلهو نلإل
إل 2021إل ٪إل إلر وماإلرةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إل

جدول ( ) 3 - 1

داللة الفروق بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعتين التجريبية و الضابطة
لمتغير هرمون السيترولين (ن = )13

قبلي

الوثب

بعدي

العمودي

س

هوا عر إل

 231062إل

 0029إل

إل

 232032إل

 3022إل

هو ا
وع إل

هوا عن إل

±ع

فس

ت

الداللة

 222062إل

 0022إل

 63000إل

 2026إل

نهو إل

 299036إل

 0022إل

 1023إل

 3033إل

نهو إل

±ع

س

هوا عر إل
هو ا

 %290622إل
 %2021إل

إل
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ا م إليإلهو نمو إل ونإلمعاماإلم وم إل0002إل=إل 00622إل

ا اإلمنإل نم إل(إل6إل-إل9إل)إلم منإل مقإلنهيإلنمو إل صائ إلر نإلهو اسإلهو رةرإل

مهو نلإلوةم مم ا نإلهوا عر إلمهو ا

ميةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهو ا

هوا عر إل.٪290622إل إل

إلوماغ إلم ممنإلهوع ا مو نإلوصاواإلهو اسإلهو نلإل
إل 2021إل ٪إلر وماإلرةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إل

مناقشة وتفسير نتائج البحث :

 -إل اعا همإلم

ايإلهو نهم إل اإلإل(إل 2إل -إل 9إل)إل إل(إل 9إل -إل 9إل)إلمكنوكإلهألتكا إلهور او إل

اإلإل(إل2إل-إل)9إل إل(إل9إل-إل9إل)إلإل ا اإلماإل ةرإل :إل

وماغ

وةم مم

ام ن إل مق إلر ن إلهو اع ن إلهو رةر إلم إلهو نل إلوةم مم ا ن إلهوا عر إلم إلهو ا

إل

إلهومنق إلهو عم إلمن إلهون اي إلوصاوا إلهو اس إلهو نل إل ن إلرةغي إلوع إلهوا عنإل
إلهو ا

إل ٪90022إل إل إلر وما إلرةغي إلوع إلهوا عن إلوةم مم

إلهوا عر إل

 ٪200226إل إلممنه إل م ا إلم إلمن إل مق إل ر إلهو اس إلهو نل إل( إلوع إلهوا عن إل) إلر نإل
هوم مم ا نإلهوا عر إلمإلهو ا

إلوصاواإلهوم مم إلهوا عر إل(إلهوم مم إلهوارإلهعا،نميإل

ان ع ايإلهوم مو إلهووضع )إلإل إل
هو ن ةإلهو

ممنه إل

ت إل وى إلأن إلر وامم إل إلان ع اي إلهوم مو إلهووضع إلهوم ا ح إلأن إل ار ا إل ةىإل

ة إلوة ة ن إلمنوكإل نإل ع إلا ن نإلهوون إلما ،ة إلممعا نإلهوان ع ايإلهو ة إل

وه.

 -إلم اعا همإلم

ايإلهو نهم إل اإلإل(إل 6إل -إل 9إل)إل إل(إل 2إل 9-إل)إلمكنوكإلهألتكا إلهور او إل

إل اإلإل(إل6إل-إل9إل)إل إل(إل2إل-إل9إل)إلإل ا اإلماإل ةرإل :إل

إلإلام ن إل مق إلر ن إلهو اع ن إلهو رةر إلم إلهو نل إلوةم مم ا ن إلهوا عر إلم إلهو ا

إل

وماغ إلهومنق إلهو ممنل إلمن إلهون اي إلوصاوا إلهو اس إلهو نل إل ن إلرةغي إلوع إلهوا عنإل
وةم مم

إلهو ا

إل ٪220061إل إل إلر وما إلرةغي إلوع إلهوا عن إلوةم مم

إلهوا عر إل

٪320923إل إلممنهإل م اإلم إلمنإل مق إل رإلهو اسإلهو نلإل(إلوع إلهوا عنإل)إلوةم مم ا نإل
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إلوصاوا إلهوم مم إلهوا عر إل)هوم مم إلهوار إلهعا،نمي إلان ع ايإل

هوا عر إلم إلهو ا

هوم مو إلهووضع إل( .إل
ممنهإل

تإل وىإلأنإلام عوايإلهوم مو إلهووضع إلهومعا،نم إل رإلهما ااإلهو أعرإلإلأن يإل

ار اإل ةىإلهو ن ةإلهو

ة إلوة ة ن إل إلم إلمعا إلهومنقإلهو ممنل إلمن إلهون ايإلونا إلع ا رإل

هوم مم إلهوا عر إل)هوم مم إلهوارإلهعا،نميإلان ع ايإلهوم مو إلهووضع ) إلممنهإل اض إلمتإل
ماإلأتا يإل و هإلواائمإلهون هعايإلهوعا إل يتا يإل إلهوىإلهوا ك زإل رإلهمنهءإل عوإلإل تكذإلكر إل
رإلا ع نإلهو ن هيإلهورنو إلمهوموا ع إل

 -إلم اعا هم إلم

ايإلهو نهم إل اإلإل(إل 3إل -إل 9إل)إل إل(إل 2إل -إل 9إل)إل إلمكنوكإلهألتكا إلهور او إل

إل اإلإل(إل3إل-إل9إل)إل إل(إل2إل-إل9إل)إلإل ا اإلماإل ةرإل :إل

ام ن إل مق إلر ن إلهو اع ن إلهو رةر إلم إلهو نل إلوةم مم ا ن إلهوا عر إلم إلهو ا

وماغ إلزمن إلع ا
وةم مم إلهو ا

إل

إل 200إلما إلصن إلوصاوا إلهو اس إلهو نل إل ن إلرةغي إلوع إلهوا عنإل

إل20222إل ٪إلر وماإلرةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهوا عر إل20222إل٪إلإل

ممنه إل م ا إلم إلمن إل مق إل ر إلهو اس إلهو نل إل(وع إلهوا عن) إلر ن إلهوم مم ا ن إلهوا عر إل

إلمهو ا

هووضع  .إل
هو ن ةإلهو

إلوصاوا إلهوم مم

ممنه إل

إلهوا عر إل(هوم مم

إلهوار إلهعا،نمي إلان ع اي إلهوم مو إل

ت إل وى إلأن إلر وامم إل إلان ع اي إلهوم مو إلهووضع إلهوم ا ح إلأن إل ار ا إل ةىإل

ة إلوة ة ن إلم اوااورإلا عنإلزمنإلإلع ا إل200إلما إلصن إلوع ا رإلهوم مم إل

هوا عر إل}هوم مم إلهوارإلهعا،نميإلان ع ايإلهوم مو إلهووضع إل{إل إلممنهإل اض إلمتإلماإلأتا يإل
و ه إلواائم إلهون هعاي إلهوعا

إل يتا ي إل إلن هع إلمهئذ إل رن إلهو ا لإل إل 6000إل وى إلم من إلاين إل

اررإلوام عوايإلهومنقإلهو م إل ةىإلهو

عا

إلهوعضةرإلو

يإلهوع ا ن إلمزمنإلهورنءإل رإل

إلهوز ف إل ةى إلهو ن إل إلمكنوك إلن هع إل واق إل عما ذ إل 6000إلهوار إلأم

ان ع ايإل(هومنقإلهو م )إلمت إلا ك زإلهموا ااإلاؤنلإل وىإلإلاوم إلهو ن ةإلهو
ؤن إله ار اإل ةىإلزمنإل نإلهوض ذإلممعا إلهو

مإلن هع إلن واإلع نإل 6002إلهوارإلأم

ي إلأنإل

ة إلوة ة نإلمماإل

هنإلمزمنإل62إلإلإلع ا إلز فإل ةىإلهو و إل إل

يإلأنإلهور واممإلهوم ا حإلوهإلاين إله اررإل رإلزعانةإل
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وع إلهوا عن إلوة ن ة إلهو

ة إلوة ة ن إل ن إلهوم مم إلهو ا

إلمكنوك إل ر إلزعانة إلمعا إل

نهنإلهو ةى إلأ

ذإلمأفن إلاين هإلمنإلان ع ايإل

هورنءإلما ع نإلزمنإلهألنهءإل رإلع ا إلهو و إل إلمن هع إل
أنإلهعا،نهإلإلان ع ايإلهورة مما ك إلهومصا

هألن ا إل ةى إلاوم إلهو ن ة إلهو

ة إلمهوع

إلو

ىإلنك عاإل6002إلإلهوارإلأم

يإل

إلمكنوك إلا ع ن إلهومعاما إلهو امر إلوع ا رإل

هوض هت إلمن هع إلن وا إلهومامور إل 6009إل إلهوار إلأم

ي إلأن إلهعا،نهإل إلهوز اوف إلهأل ان إل

إل( إلهوموم ن إل) إل ر إلر همم إلهوان عق إل عا ن إل ةى إلزعانة إلوع إلهوا عن إل ر إلهوم مو إلمهو ن ةإل
ة إلوة ة نإلمكنوكإلا ع نإلهومعاماإلهو امرإلوةع ا نإلهوواتئ نإل رإلع ا إلهونموض نإل إل

هو

مكنوك إلنإلهع إلمص ضى إل ه ر إل 6002إلهوار إلأم

ي إلأن إل إلهعا،نهإل إلان ع اي إلهورة مما كإل

ؤن إله ار ا إل ةى إلهو مة إلهموض ا ع إلم اوااور إل ةى إلموا ة إلهورنء إلمن إلأعضذ إلوع ا ر إلهوز فإل
ةىإلهو و إلم ةىإلزمنإل62إلإلع ا إلز فإل ةىإلهو و إل.إلإلإل إل
إلص إلهوض

ممنهإل

نإلهألم إلمهوناورإل :إل

 ام نإل مقإلنهو إل صائ اإلر نإلهو اسإلهو رةرإلمهو اسإلهو نلإلوة ن ةإلهوهو امرإلوصاواإلهو اسإلهو نلإلوةم مم إلهو ا
-

إل.

نإل مق إلنهو إل صائ اإلر نإلهو اسإلهو رةرإلمهو اسإلهو نلإلوة ن ةإلهو

هو امرإلوصاواإلهو اسإلهو نلإلوةم مم إلهوا عر إل.
 -إلم اعا هم إلم

ة إلمهومعاماإل
ة إلمهومعاماإل

ايإلهو نهم إل اإلإلهو نهم إل(إل 9إل -إل 9إل)إل إل(إل 2إل -إل 9إل)إل إل(إل 2إل -إل 9إل)إل

مكنوكإلهألتكا إلهور او إل اإلإل(إل9إل-إل9إل)إل إل(إل2إل-إل9إل)إل إل(إل2إل-إل9إل)إل ا اإلماإل ةرإل:
إل

هو

ام ن إل مق إلر ن إلهو اس إلهو نل إلوةم مم ا ن إلهو ا

إلم إلهوا عر إلوماغ هيإل

إلإل(إلهومنقإلهو عمإلمنإلهون ايإل–إلهومنقإلهو ممنلإل-إلزمنإلع ا إل200إلما إلصن إل)إلإل

وصاواإلهوم مم إلهوا عر إل كاويإلا م إل(إلي إل– إل T-testإل)إلوماغ إلهومنقإلهو عمإلمنإل

هون ايإل()3023إلموماغ إلهومنقإلهو ممنلإل()20323إلموماغ إلزمنإلع ا إل200إلما إلصن إل

إل(إل-إل)20222إل .إل
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ما ت إلهو ا ن إلمنا إلهوواائم إل وى إلهعا،نهإل إلوام عواي إلهمعا ،اء إلماين ما إلهم اررإل
إلهألنهء إل(إلا،ض مإلن

ةىإلهون ا

إلهواما إل– إلا ك زإلهموا اة) إلمهوارإلأن يإله ار اإل ةىإل
.إل

ا ع نإلمعاماإلأنهءإلع ا إل20إلما إلز فإلوناإل و إلهو
إل

إلإلإلإلإلإل إلم ت إل،اون إل رن إلهو هزق إلهوع ن إل(6002إل) إلأن إل إلام ن إل
إلمام عواي إلهمعا ،اء إل

هو عا

إل

ا إل ن إلر ن إلهوان ع ايإل

إلازعن إلان ع اي إلهمعا ،اء إل ر إلهومصم إلوةع اح إل وىإل

م ة إلهموع ار إل رإلهألنهءإلمتإلهوا ك زإلوةمصم إل وىإلأ

ذإلأنهءإلممكن )1:2(.إل

إل م ا إل نم إل( )1إلهوض مق إل ر إلوعق إلهوا عن إلر ن إلهو اع ن إلهو رةى إلمهو ناإل
إلهألنهء إل(إلا ك زإلهموا ااإلما،ض مإلن

مون ا

إلهواما إل)إلوناإلموا،قإلهوع ا إلو ام إل

ةمهنإلميةغيإلوع إلهوا عنإل ىإلا ك زإلهموا ااإل()%32020إل إلكماإلرةغيإلوع إلهوا عنإل ىإل

ن

إلهواما إل( )%.92022إلر وماإلرةغيإلوع إلهوا عنإل رإلمعاماإلع ا إل 20إلما إلز فإل

( .)%32063إل

إلمع تإلهو ا

ىإلهون ا

ع ا إلهوز

إلمناإلهوواائمإل وىإلهواين إلهم ارىإلوام عوايإلهمعا ،اءإلمهومعا،نم إل

إلهألنهء إل(إلا ك زإلهموا ااإلما،ض مإلن

فإل .إل

إل

إلار زإلأمم إلام عوايإلهوم مو إلهووضع إل اووع إلوةض نإل ىإل وواإلافع هإلامةإلهت هنةإل

مهوصر إلمهوا ك ز إلمهفاعاق إلهوموا
مهواما إلهومهاتإل ة
إل

إلهو عن إلمهووضع إلمأ

ا إل،ضم إلهو غط إلهو صرىإل

هإل(62إل:إل)622إل إل

إل وى إلأن إلان ع اي إلهمعا ،اء هوان ع ى إلا

مهوت م إل او

إلهواما إل) إلماين ماإل ةىإلمعاماإلأنهءإل

ا إلوموا

إلهفاعاق إلموا ة إلهوا،ةص إلمن إلهواما إل

إلهو عإل إلهوم،اةض إل إلكما إلأن إلموا ة إلهواوضس إلهوعوذ إلاؤنا إل وىإل

هفاعاق إلموا ة إلهمعا ،اء إلوة عا

ن إل إلكما إلأتا إل وى إلأن إلهوان عق إلهمعا ،ائى إل عامإلإل إل

رنم هأ إل ار ا إل ى إلا مع إلهألنهء إلهورنوى إلممن إلنإل إلا مع إلهألنهء إلهو عا ى إلهألم إلهوناإل إل
عا ن إل ةى إلأنهء إلهوموا هي إل تكذ إلهوع ارى إلما ن إل إلهمعا ا اي إلهونمو إل ةى إلو مإل إل

عة إلإل(:3إل 622إل .)322إل
إل
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إلأنإلهمعا ،اءإل ؤناإل وىإل،ضمإلاين إلهمعا ا إل وىإلهو غطإلهو صرىإلمهومعا نةإل

ةىإلهومصم إل وىإلهومعاماإلهألمنذإلمنإلهواما إلمموتإلا هفإلإلهو غطإلهو صرىإلرمهع إلهو مذإل
إلمنإلهمعا ،اءإلهو م إل

ةىإلهومصم إل وىإلمعاماإلمو،ضمإلمنإلهواما إلمهومصم إل وىإلن

مماإل ذإل واإلمعاماإلهواما إل إلكماإل قإلاوم إلهوموا هيإلهووضع إل و اإل وىإل وقإلمتإلاوم إل

هألنهء إلهوموا ل إل إلمأن إلمما ع إلان ع اي إلهمعا ،اء إلا مذ إل ةى إلا ع ن إلمعاما إلهألنهءإل

هوموا لإلإلمزعانةإلم

إلهو

قإلوةموا ةإلهواىإل ؤن واإل(إل22إل:إل22إل)إل .إل

ممنهإل م اإلص إلهوض مإلهوناو إل:

ام نإل مقإلنهو إل صائ اإل رإلهو اسإلهو نلإلوة ن ةإلهو

هوم مم ا نإلهو ا

ة إلمهومعاماإلهو امرإلر نإل

إلمهوا عر إلوصاواإلهوم مم إلهوا عر .إلإلإل إل

ا اإلمنإل نم إل(إل6إل-إل9إل)إلم منإل مقإلنهيإلنمو إل صائ إلر نإلهو اسإلهو رةرإل

مهو نلإلوةم مم ا نإلهوا عر إلمهو ا

ميةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهو ا

إلوماغ إلم ممنإلهوع ا مو نإلوصاواإلهو اسإلهو نلإل
إل 2021إل ٪إلر وماإلرةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إل

هوا عر إل.٪290622إل إل

نإلهموازهإلإل مما ع إلهواما عنإلهورنو إل اووع إلوةفن عنإلموا إل كانإل كمنإلا ه هإلص ا.إل

مم اإلوم هفزإلم ها إلهألم همإلمهوماا إلموواإل()CDCإلهألم ك إل إنإلهووتا إلهورنورإلهوموا إلإل
مكنإلأنإل ةذإلمنإل،

إلهتصا إل يم همإل،

مهوع ان إلمأم همإلهو ةقإلمهألم إلهونمم  .إل
مم اإلو

ة إلمنذإلم مإلهوعك لإلمنإلهوومعإلهوناور إل

إلوت إلارذإلعوا نإلوض ع إل ررإلا أعهإلهور م عم إلأوفعكعالإل رإلك ه ازإل

ئ سإلاعإلإلأم همإلهوعك لإلمهوغننإلهوصماءإلمهوعمو إل رإلهوم ونإلهوم ورإلوةعك لإلمأم همإل

هو واز إلهوو مر إلمهوفةى إل( )NIDDKإل م إلهوعرق إل ر إلأن إلهو مهواي إلهوعم و إلا اور إلمنإل
ص م إل رإلمما ع إلهووتا إلهورنورإل-إل نإلم نإلأنإلمواكإل ه اإلر نإلو صإلهونم ام نإلمو صإل

هووتا إلهورنورإلوناإلهوضئ هن )22(.إل

أماإلهونم ام ن إل إوهإل ات ا إل وىإلنوك إل ؤن إل ةىإلك ض إلا عكإلهوت،ص إل

مإلام نإلألإلصة إلمه

إل

إلونم إلهوع مامو نإل رإلهو ك .إلم مكنإلأنإل كمنإلوو صإلهونم ام نإل
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اين إلكر إل ةىإلوم
ه

إل اةإلهوت،ص إلمماإل ؤن إل ة هإل عن اأ إلمنمو إلاأ.إلمع ا طإلهو ن نإلمنإل
إلمنإلهونم ام ن.إلكماإلاإلإل يطإل اميإل ر إل

ه ايإلهوص إلهو ة إل معام ايإلمو،ض

أ ،ا إل ماإل رإلنوكإلم مإل ا كوعمن إل او،ضامإلمعاماإلهونم ام ن .إل

ممواك إلأنو إلم نمنة إل ةى إلأن إلهوو اإل إلهوغنهئر إلمومط إلهو اة إل مكن إلأن إل ؤن ه إل ةىإل

معام ايإلهونم ام نإلهونلإل مإلإلهوت،صإلرإوتائهإلمعو ةهإل رإلأ اءإلهو عإل.إلانإلاعا نإل مإل
ايإل رإلا،ض فإلهأل هم إلموفنإل قإل ةىإلهوت،صإلنهئماأإلهوا ن إل

هألنم إلم مإلهو

وىإلهو ر قإلأممأإل نهإلكانإلاة اأإل تينإلمعام ايإلهونم ام ن .إل

ممنهإل م اإلص إلهوض مإلهو ه تإل:

ام نإل مق إلنهو إل صائ اإل رإلهو اسإلهو نلإلم ممورإلهو م ام نإلمهوع ماة نإلر نإل

هوم مم ا نإلهو ا

إلمهوا عر إلوصاواإلهوم مم إلهوا عر

االستخالصات والتوصيات :

استخالصات البحث :

 .2رةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهوا عر إل(هوم مم إلهوارإلهعا،نميإلان ع ايإل
هوم مو إلهووضع ) إل 200226إل ٪إل ر إلماغ إلهومنق إلهو عم إلمن إلهون اي إلر وماإل
رةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهو ا

إل90022إل٪إل.

 .6رةغي إلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهوا عر إل(إلهوم مم إلهوارإلهعا،نميإلان ع اي

هوم مو إلهووضع )إل320923إل٪إل رإلماغ هومنقإلهو ممنلإلمنإلهون ايإلر وماإلرةغيإل
وع إلهوا عنإلوةم مم إلهو ا

إل220061إل٪إل.

 .3رةغي إلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهوا عر إل(هوم مم إلهوارإلهعا،نميإلان ع اي
هوم مو إلهووضع )إل -إل 20222إل ٪إل رإلماغ إلزمنإلع ا إل 200إلما إلر وماإلرةغيإل
وع إلهوا عنإلوةم مم إلهو ا

إلإل–إل20222إل٪إلإل.إل

 .9رةغي إلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهوا عر إل(إلهوم مم إلهوارإلهعا،نميإلان ع اي

هوم مو إلهووضع )إل-إل%69029إلإل رإلماغ إلم ممنإلإلهو م ام نإلر وماإلرةغيإلوع إل
هوا عنإلوةم مم إلهو ا

إلإل–إل%2021
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 .2إلإلرةغي إلوع إلهوا عن إلوةم مم

إلهوا عر إل( إلهوم مم

إلهوار إلهعا،نميإل

ان ع ايإلهوم مو إلهووضع )إل-إل%290622إلإل رإلماغ إلم ممنإلهوع ا مو نإلر وماإل

رةغيإلوع إلهوا عنإلوةم مم إلهو ا

توصيات البحث :

إلإل–إل .%2021إل

 .2هعا،نهإل إلر وامم إلهوم مو إلهووضع إلهوم ا ح إلوا مع إلهو ن ة إلهو
هوصن إل

ة إلوة ة ن إلوع ا رإل

ةىإلهومعاماإلهو امرإلوزمنإلع ا إل200إلما إلصن .
إل
إلأوهإل ؤن إله ار اإل

 .6هعا،نهإل إله،ا ا ل إلهومنق إلهو عم إلمن إلهون اي إلمهومنق إلهو ممنل إلوةع ا ن إلكمؤت إل
وا مع إلهو ن ةإلهو

ة إل اما ام نإلهأل رإلمهو أعرإل .إل

 .3هعا،نهإلإلر واممإلهوم مو إلهووضع إل ةىإلهوع ا ايإلهأل ،اإل.
 .9هعا،نهإلإلر واممإلهووضع إل رإلهوم ه ذإلهوعو إلهوم،اةض إل.
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المراجـــــــع
المراجع العربية:
-2أ من إل رن إلهومو إل إل اتا إل(6022إل) إلهوص
هو ة اإل عاوهإلما عا إل

إلهو ة إلونا إلم رى إلهومعام اي إلهو عا

إلموتم ةإل كة إلهوا ي إلهو عا

إل إل ام هإل و اإل.

-6أ منإلم منإلم من إلاام إلم منإلم ممنإل(6001إل)إل:إلهوعمايإلهونه
ونا إلم رى إلهوم فم إلمهومصا

هورنو إلمهو عا

إل

إلمنه

إلهمو ازإل

إل(ن هع إلم ا و ) إل إلهوم ة إلهو ةم إلوةا ي إل

إل ننإل( )22إلكة إلهوا ي إلهو عا

إل إل ام إلكض إلهوت خإل إل

-3أعام إلكامذإل هاقإل(6022إل)إل:إلهون إلإلهووضعىإلوةواتئإل(هومن ق إل–هأل اء)إل إلنه إلهوضك إل
هو يىإل هو ام ةإل.
-9إلأماوىإلم نإل ر هم إل(إل6001إلإل):إلهوص

إلهو عا

إلهووضع إلمهوعمايإلهونه

إلم ااواإل

رواائم إل مو إلهو موم ع إلوة م از إلهت ا ى إل 6001إلكة إلهوا ي إلهو عا

وةرو ن إل ام إل ةمهنإلإل هوم ة إلهو ةم إلوةا ي إلهورنو إلمهو عا
-2أمذ إل ةى إل،ة ذ إل عن( إل6002إل) :إلهوص

إل ننإل(.)23

إلهووضع إلم ااوا إل ممه و إلهو غم إلوناإل

ع ا ى إلهومعا اي إلهو ص ة إل إلكة إلهوا ي إلهو عا
هوم ة إلهو ةم إلوةا ي إلهورنو إلمهو عا

إل

إلوةرو ن إل ام إل ةمهنإلإل

إل ننإل( .)20إل

-2م من إلهو يى إلتم إلمن إل( :)6002إلهوان عق إلهو ةى إل ى إلهوم ا إلهو عا ى إل إلنه إلهوضك إل
هو يىإل هو ام ةإل.إلإلإلإلإلإلإلإلإل
-2م من إلهو يى إلتم من(6002إل) :إلهوص

إلهو ة إلمهتو ازهي إلهو عا

هو ةمىإلهوعوماإل عإلإل ةإلإلهووضسإلهو عا ىإل(هو ا إلهووضع إلوة عا

هوا ي إلهو عا
-1م منإل عنإل
هو

إل إل ام إل إلةمهنإل.إل

إل إلهومؤام إل
ن)إل إلكة إل

ما(:)6002إلمن،ذإل ىإل ةإلإلهووضسإلهو عا ىإل إلم كزإلهوفااقإلوةوت إل إل
إلهوعا

.
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-2م منإلو ضىإل ع ن إل:6002هتو ازإلهو عا ى إلمامه ن إلهو مذ إلهوان عرىإل ؤ إلا ر
م كزإلهوفااقإلوةوت إل هو ام ةإل.إلأ منإل رنإلهوو إلإل:6022إلهوص

م رىإلمم ايإلهومعام ايإلهو عا

إلهو ة إلوناإل

إلهو او إل عاو إلما عا إل ام إل وط

-20م منإلم ممنإلماموىإل(6002إل)إل:إل ا ة إلان عقإلهوص

إلهو ة إل ةىإل عا ها

هألنهءإلمنا إلاصمعقإلهوف هيإلهونارا إلوواتئإلك ةإلهو نإلإل إل

وةروايإل إل ام إلهوزاازع إل.إل إل

-22و ا إلأ من إل عن إل :إل( 6002إلإل) إل" ا ة إلان ع اي إلهوص
هو امى إلو

اي إلان

وةم ةس إلهونموى إلوةص

ومو

أرما .
-26و

ايإل

إلموتم إل إلم ة إل

م إلهوا ي إلهوتامة إل إلهوم ةنإلهوناوىإل هووصفإلهألم إل إلكة إلهوا ي إلهو عا

إلهو ص إل"

إل إل

إل

إلهو ة إل ةى إلهومعاماإل

إلموتم إل إلهومؤام إلهتاة مى إلهو ه تإل

إلمهوا ي إلهورنو إلمهوا م ا إلمهو عا

إلهوتإلق إلهألمعط إل إلم ة إلكة إلهوا ي إلهو عا

ءإلهورن اإلوم إلهون نإلم منإل(6006إل)إل:إلهون إلهو عا

إلمهوا ر إلهو كىإل

إلوةرو ن إل هتعكون ع إل إل
إلكعم إلمك او إلمهونه

إل

وإلو از إلم ااوا إل اومعاما إلهو امى إلوع اق إل200إل إل مه ز إل إلكة إلهوا ي إل
هو عا

إلوةروايإل إل ام إل ةمهنإل إل عاو إلما عا إل إل

 -23ى إلم من إلم من إل(6009إل) :إل

ا إلنه

إلموتم ةإل

إلهتو از إلم م إلم ام إلهموا اا إلماة إل

هوموا عه إل اومعاما إلهو امى إلونا إلع ا ى إلهوموا عاي إل إل عاوه إلنكام ها إل إل
موتم ةإل إلكة إلهوا ي إلهو عا

إل

إل إل ام هإل ةمهنإل
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