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 يف حمافظة املثىن الشرطةكـادميية األداء البذني لذى طالب بالنشاط وا وعالقتها النفسية الصحة
                               مج ضياء عبج الخسهلـم.د. محأ.

  م. د عجنان ىادي مهسى
 جـامعة الحمجانية / التخبيةكـمية  /قدـم التخبية البجنية وعـمهم الخياضة

 adnanhm1966@yahoo.com  
 51/3/0202في  بحثتاريخ قبهل نذخ ال

 امللخص
 يجهد بالخجال والمال كي يحمي ، ودرعو الحرين وحارسو األمين من الجاخل  العخاقخي لحماية ـالفق العمهدىي  الذخطة    

 .تججه بالدمم يداعج المهاطن بالكهارث الظبيعية والمحافل والمناسباتو  ارضو من الجاخل
 الذــخطي لمحفــاع عمــى  ــحة  ا  ميمــ ا  عنرــخ  جوتعــ ، الذــخطةوالمياقــة البجنيــة الماــهن األساســي لمعــاممين فــي  النفدــية الرــحةوتعــج       

وكفاءتو الجدجية ليتمان من أداء واجبو الميجاني عمى أكمل وجو حيث تهفخ لو الدالمة والقجرة عمى الترخف وسخعة الحخكة وقهة التحمل 
مذـامة البحـث فـي دراسـة لـحا تكمـن  ، المااتـب أم خره ا  تحت الظخوف التي تتظمب عمـال  اـاقا  او متها ـل سـهاء فـي الميـجان الحخبـي

 : إلىوىجفت الجراسة  ، الذخطةكـاديمية  اوعالقتيا باألداء البجني لجى طالب  النفدية الرحة
 لجى عينة البحث . النفدية الرحةعمى قيم  التعخف -5
 األداء البجني لجى عينة البحث .النذاط و عمى قيم  التعخف -0
 واألداء البجني لجى عينة البحث . النفدية الرحةعمى العالقة بين  التعخف -3

 .واألداء البجني لجى عينة البحث النفدية الرحةهية بين ـهد عالقة ارتباط معنـوج الباحثان وافتخض   
بالظخيقـة العذـهائية المتمثمـة بظـالب  البحثة ـختيار عيناتم  .ثـلبحأمة وأىجاف ـمالئمة طبيعة مذاه في لـلا المنيج الباحثان استخجم   

 .%(02تكهن ندبتيم من المجتمع  ) وبحا،  ا  طالب (012) من أ ل  ا  ( طالب 12والبالغ عجدىم )  محافظة المثنىفي   الذخطةأكـاديمية  
يتمتـع المقياس  أنعمما   ،النفدية الرحةاختبار التحمل( ومقياس ، و عة االنتقاليةالدخ و  ،)تحمل قهة الحراعين اختبارات الباحثان واستخجم
  :ما يأتي الباحثاناستنتج  إحرائيا البيانات معالجة وبعج . جق وثبات ومهضهعية بجرجات

 . عينة البحث تدتمتع برحة نفدية جيجة 
  باآلتي: الباحثانلحا يه ي   واألداء البجني النفدية الرحةوجهد عالقة ارتباط بين    
 بتأثيخىا المبااخ عمى عنا خ المياقة البجنية . النفدية الرحةاالىتمام ب -5
 . أخخى إجخاء دراسات مذابية عمى قجرات بجنية وحخكية  -0
 .عجاد البجني كهنيا من العهامل الميمة لإل النفدية الرحةأعجاد مفاهيم لتحدين  -3

 (اكاديمية الذخطة  ، االداء البجني ، طالب النفدية الرحة): الكممات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠/  ٦/  ٢٥-٢٤املؤمتر العلمي الدوري )الثاني(االفرتاضي يف الرتبية البدنية وعلوم الرياضة الذي أقامته جامعة احلمدانية للمدة من 
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Abstract  
   The police are the backbone of protecting Iraq from the inside, and its fortified shield and its trustworthy 
guard provides men and money to protect its land from the inside. You find it in peace. It helps the citizen 
with natural disasters, forums and events. 
   Mental health and physical fitness are the basic components of police workers and are considered as an 
important elements to maintain the policeman’s health and physical competence so that he can perform his 
field duty to the fullest, as it provides him with safety, ability to act, speed of movement and endurance, 
especially under conditions that require hard or continuous work, whether in the field. Military or offices. 
Therefore, the research problem lies in the study of mental health and its relationship to the physical 
performance of police academy 
The study aimed to: 
1- Identify the mental health values of the research sample. 
2- Knowing the values of activity and physical performance of the research sample. 
3- Identify the relationship between mental health and physical performance in the research sample. 
The researchers assumed the existence of a significant correlation between mental health and physical 
performance in the research sample. 
The researchers used the descriptive approach to suit the nature of the problem and the objectives of the 
research. 
   The research sample was chosen randomly, represented by students of the Police Academy in Al-
Muthanna Governorate, whose number is (50) students out of 250 students, so their percentage from the 
community = (20%). 
The two researchers used the tests (endurance of arms strength - transition velocity - endurance test) and the 
mental health scale, as the translated and codified mental health scale was approved by Abdulaziz Musa 
from Al-Quds University, which contains 90 paragraphs and its keys are five-pointed (Likred scale) with the 
highest value The scale has 450 degrees and the lowest value of the scale is 90 degrees, noting that the scale 
has degrees of validity, stability and objectivity, and the scale keys are 
(Always - often - sometimes - rarely - never) 
   The two researchers conducted the tests with the help of the working team over two days: 
The first day: A mental health scale was distributed and a speed and strength test was conducted. 
The second day was an endurance test. 
 After collecting the data and treating them statistically, the researchers concluded 
1- The research sample enjoys good mental health. 
2- There is a correlation between mental health and physical performance. 
So the researchers recommend 
1- Paying attention to mental health with its direct impact on physical fitness. 
2- Conducting similar studies on other physical and motor abilities. 
3- Preparing concepts to improve mental health, as it is one of the important factors for physical numbers. 
Key Words: (Mental Health, Physical Performance, Police Academy Students) 
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 -تعخيف البحث : -5
 -مقجمة البحث وأىميتو : 5-5

أمشو يجؾد بالخجاؿ والساؿ كي يحسي  شاءسو األماوحخ ف اوصساـ االمالعخاؽ مشي الجاخمي في ىي الجياز األ الذخطة   
بيؽ الجبل واليؾر والرابئي  هتججه بالدمؼ يداعج السؾاطؽ بالكؾارث الظبيعية والسحافل والسشاسبات ال فخؽ عشجو  الجاخمي 

 األوؿ واألخيخ ابتدامة طفل عخاقي . التي ىسيا  الذخطة تمػ ىي والسدمؼ واألعخاؼ والجيانات ، 
اإلكميشيكية بيجؼ فيؼ طبيعة القمق والزغؾط واالضظخابات  أف عمؼ الشفذ يجمج بيؽ العمؾـ والشغخيات والسعخفة   

والخمل الؾعيفي الشاتج عشيا ومحاولة التخفيف مؽ حجتيا والتغمب عمييا خالؿ الفحص والتذخيص  الشفديةواألمخاض 
ا فيسا يتعمق ام ،كسا انو ييجؼ الى تعديد الدعادة الحاتية لجى الفخد مسا يحقق لو التقجـ عمى السدتؾى الذخري ،والعالج

قادرًا عمى انجاز العسل بسيارة  الرحةمؾفؾر  الذخطياف يكؾف  في سمػ الجاخمية بذكل خاصبسفيؾـ المياقة البجيشة 
 ( 32:  3وإنقاذ الشفذ بدخعة واف يكؾف لجيو الخغبة والثقة لتشفيح أي واجب معيؽ ومؾاجية أي مؾقف حخج .)

 الذخطيلمحفاظ عمى صحة  اً ميس اً وتعتبخ عشرخ  سمػ الجاخميةلمعامميؽ في المياقة البجنية السكؾف األساسي  جتعو     
وكفاءتو الجدجية ليتسكؽ مؽ أداء واجبو السيجاني عمى أكسل وجو حيث تؾفخ لو الدالمة والقجرة عمى الترخؼ وسخعة 

 ـسؾاء في السيجاف الحخبي ا الحخكة وقؾة التحسل خرؾصًا تحت الغخوؼ التي تتظمب عساًل شاقًا او متؾاصالً 
 ،تؤدي الى فقجاف الكثيخ مؽ الظاقة البذخية في وقت الدمؼ الشفديةمؽ السعخوؼ اف االضظخابات ، و  (64:  7السكاتب.)

فأنيا تؤدي عالوة عمى ذلػ زيادة الخدارة وفقجاف االرواح ومؽ ىشا كانت الحاجة  ج واالزمات الجاخميةائالذجاما في وقت 
 . الشفديةوكل ما يتعمق بالؾقاية مؽ آثار الحخوب وتقجيؼ الخعاية  الشفديةـ بالشؾاحي الى االىتسا

بعج الحخوب فاذا عمسشا ما لحاالت اوبخاصة عالج وتأىيل وىشاؾ الكثيخ مؽ االصابات الشفدية التي تحتاج الى 
لحساية التؾازف الشفدي  الشفدية اضظخابات نفدية فمحلػ يجب االىتساـ بالشؾاحيحاالت و السجاىسات % مؽ اصابات 25اف

تؤدي الى اعاقة يتختب عمييا االخالء مؽ ميجاف القتاؿ  الشفدية الرحةوعشج اىساؿ  اتالسؾاجيات والسجاىسفي  لمذخطي
اف تؤدي دورىا   الذخطة لؾحجات فال يسكؽ   الذخطة اما ما يتعمق بالمياقة البجنية في اعجاد  ،وخدارة الظاقات البذخية

احجى السؤسدات التخبؾية التي تداعجىؼ في التقجـ االجتساعي دوف اف تخاعي تظؾر السجيشة  ؾصفياعمى خيخ وجو ب
اف يعسل في مجاؿ التخبية البجنية واف يؾاجو مدؤولية انعكاس احجاث   الذخطةوىشا عمى كل مشتدب الى وحجات  ،الحجيثة

الجفاع عؽ االعجاد الذامل والكامل ليكؾف مدتعجًا في اوقات  السشتدبيؽف ييؼ في اعجاد الحياة وتظؾرىا عشج اداء واجبو وا
 ( 2007:  1خارجيًا في اوقات الدمؼ .) وخؾض السشافدة الذخيفة داخميًا  في الجاخل والؾطؽ 

 االستعجادفتخة  أثشاء   الذخطةأكػاديسية  مقي الزؾء عمى احج السؾضؾعات اليامة والتي تتعمق بظمبة اف ىحه الجراسة ست  
وذلػ لمؾقؾؼ عمى السذكالت التي قج يعاني مشيا ىؤالء الظالب وبالتالي االستفادة مشيا مؽ خالؿ ما سيؾفخ مؽ بيانات 

 مساثمة . أخخى  أبحاثفي  األكاديسيةفي الجراسات  وإحراءاتومعمؾمات 
والزغؾط التي تؾاجو الظالب  الشفديةالسذكالت  يسكؽ الخخوج بتؾصيات واقتخاحات مؽ شأنيا الحج مؽوالتي         

 . في محافغة السثشى  الذخطةأكػاديسية  السدتججيؽ في 
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 -مذامة البحث : 0 – 5
أكػاديسية  وسساتيا عؽ الحياة السجنية ومؽ ثؼ فأف الظالب الحيؽ يمتحقؾف في  أنساطياتختمف الحياة العدكخية في    

حيث اف بخامج ىحه ,وىي الفتخة التي يتؼ فييا تأىيل الظالب الججد لمحياة العدكخية  خاصة في فتخة االستججاد الذخطة
وىحا التغيخ في نسط الحياة التي لؼ  ، الكميات تدعى الى تجريب وتعميؼ الظالب خالؿ ىحه الفتخة عمى الحياة العدكخية

الظالب  أفيًا عمى الظالب السدتججيؽ حيث مؽ شأنو اف يحجث ضغظًا نفد باألكاديسيةيعتاد عميو الظالب قبل التحاقيؼ 
 لألوامخ وإطاعةاحجث عسميات انزباط  باألكاديسيةاعتادوا عمى الحياة السجنية قبل التحاقيؼ بالكمية العدكخية واف التحاقيؼ 

 الحياة االجتساعية في السأكل والسذخب والسمبذ لجييؼ حيث يتؼ تشغيؼ حياة الظالب أنساطفزاًل عؽ تغيخ  ،العدكخية
شخرية عدكخية بحتو  أيجادمؽ خالؿ تشغيؼ وقت الظالب ومحاولة  الذخطةأكػاديسية وفق البخامج السعسؾؿ بيا في  عمى

وف السشاقذة فييا االمخ الحي يعخض وتشفيحىا برؾرة عسياء د األوامخ أطاعةخالؿ فتخة االستججاد وتعؾيج الظالب عمى 
االنفعالي والتكيف الشفدي نغخًا لمتغيخ السفاجئ بجنيًا ونفديًا الحي يؤثخ عمى االتداف  الشفديةالظالب الى الزغؾط 

  .لمظالب
أكػاديسية  البجني وايجاد العالقة بيشيا لجى طالب  باألداءوعالقتيا  الشفدية الرحةلحا تكسؽ مذكمة البحث في دراسة 

 . في محافغة السثشى الذخطة
 -البحث : أىجاف 5-3

 لجى عيشة البحث . الشفدية الرحةعمى قيؼ  التعخؼ 
 البجني لجى عيشة البحث . األداءعمى قيؼ  التعخؼ 
 البجني لجى عيشة البحث . واألداء الشفدية الرحةعمى العالقة بيؽ  التعخؼ 
 -فخوض البحث : 2 – 5
 البجني لجى عيشة البحث . واألداء الشفدية الرحةوجؾد عالقة ارتباط معشؾية بيؽ  
 -مجاالت البحث : 1 – 5
 . في محافغة السثشى   الذخطةأكػاديسية  السجاؿ البذخي / طالب  1 – 5 – 1
 30/2/2019 -20/1/2019مؽ  مسجةل/  ألدمانيالسجاؿ  2 – 5 – 1
 . في السثشى الذخطةأكػاديسية  السجاؿ السكاني / قاعة وممعب  3 – 5 – 1
 -اجخاءات البحث : -0
 -منيج  البحث : 5 –0

 البحث . وأىجاؼالسشيج الؾصفي لسالئسة طبيعة مذكمة  الباحثافاستخجـ 
 -عينة البحث : 0 – 0

(  50والبالغ عجدىؼ )  محافغة السثشىفي  الذخطةأكػاديسية تؼ اختيار عيشة البحث بالظخيقة العذؾائية الستسثمة بظالب    
 .%(20) ىيتكؾف ندبتيؼ مؽ السجتسع  وبحا اً طالب 250 أصلمؽ  اً طالب
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 (5ججول )
 معامل االلتهاء في متغيخات الظهل والهزن والعمخب تجانذ عينة البحث يبين

الهسط  وحجة القياس متغيخات البحث
 الحدابي

معامل  المعياري االنحخاف  الهسيط
 االلتهاء

 0,13 6,2 176 175,18 سؼ الظؾؿ
 0,28 3,5 63 63,14 كغؼ الؾزف 

 0,18 1,4 23 22,74 سشة العسخ الدمشي
 -: البحث أدوات 3 – 0
 *السقابالت الذخرية -
 سخاجع .السرادر و ال -
 االختبارات والكياس . -
 -:االجيدة واالدوات 0-2
 ساعة التؾقيت . -
 قياس .شخيط  -
 ميداف طبي لكياس الؾزف والظؾؿ . -
 -االختبارات المدتخجمة في البحث : 1 – 0
 اختبار ) تحمل قهة الحراعين ( : 5 – 1 – 0

 قياس تحسل القؾة لمحراعيؽ . اليجف من االختبار :
 مؽ وضع االستشاد السائل يقؾـ السختبخ بسج وثشي الحراعيؽ حتى استشفاذ الجيج . :األداءو ف 

 يتؼ حداب عجد السخات التي اداىا السختبخ حتى استشفاذ الجيج . طخيق التدجيل :
 -اختبار ) الدخعة االنتقالية ( : 0 – 1 – 0

 قياس الدخعة االنتقالية القرؾى . :اليجف من االختبار
 ـ .30: مؽ وضع الؾقؾؼ العالي يتؼ الخكض بأقرى ما يسكؽ خالؿ مدافة  األداءو ف 

 ـ .30يتؼ احتداب زمؽ الدخعة خالؿ الخكض مؽ البجاية الى الشياية مؽ مدافة  :تدجيل النتيجة 
 -اختبار التحمل : 3 – 1 – 0

 قياس التحسل العاـ . :اليجف من االختبار
 ـ . 800: يتؼ الخكض مؽ البجاية العالية مدافة  و ف االداء
 ـ . 800: حداب الدمؽ السدتغخؽ خالؿ  تدجيل االداء

                                                
 السيد ازهر زغير / هدير ادارة االكاديويت . *

 هاجد عبد حرداى.ى.ع.   -

 ى.ع هاشن كسار -
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 -: النفدية الرحةمقياس  2 – 1 – 0
الستخجؼ والسقشؽ مؽ قبل عبج العديد مؾسى مؽ جامعة القجس والحي يحتؾي عمى  الشفدية الرحةتؼ اعتساد مكياس     
درجة  (90)درجة واقل قيسة لمسكياس  (450) فقخة ومفاتيحو خساسية ) مكياس ليكخد ( اذ تبمغ اعمى قيسة لمسكياس( 90)

 عمسًا اف السكياس يتستع بجرجات صجؽ وثبات ومؾضؾعية ومفاتيح السكياس ىي :
 مظمقًا ( –نادرًا  – أحيانا –غالبًا  –) دائسًا 

 -التجخبة االستظالعية : 2 – 0
 فخيق العسل وإمكانية واألدوات األجيدةوذلػ لسعخفة صالحية  25/1/2019تجخبة استظالعية بتاريخ  الباحثافاجخى   

كحلػ التأكيج  الشفدية الرحةاالختبارات او تؾزيع مكياس  إجخاءخالؿ  الباحثافوالسعؾقات التي قج ترادؼ  ()*السداعج .
تبيؽ اف االختبارات البجنية ومكياس و  بديؾلة ودوف حجوث اي مذاكلامكانية العيشة عمى اداء االختبارات والسكياس مؽ 

 . السعالؼسيمة التظبيق وواضحة  الشفدية الرحة
 -التجخبة الخئيدة : 3 – 0

 الديج ماجج عبج حخداف )نائب عخيف( ولسجة يؾميؽاالختبارات وبسداعجة فخيق العسل بسداعجة  الباحثافأجخى    
 واجخاء اختبار الدخعة والقؾة . الشفدية الرحةتؼ تؾزيع مكياس  اليهم االول :
 . 29/1/2019-28تؼ اجخاء اختبار التحسل وذلػ بتاريخ  اليهم الثاني :

 -الهسائل اإلحرائية : 4 – 0
وبالقؾانيؽ اإلحرائية اآلتية في معالجة الشتائج التي حرمت عمييا  SPSSالحقيبة اإلحرائية الجاىدة  الباحثافاستعسل 

 ( 6:191وبالذكل الحي يخجـ البحث)
 الشدبة السئؾية 
  الؾسط الحدابي 
  الفخضيالؾسط 
  االنحخاؼ السعياري 
  االرتباط البديط لبيخسؾف 

 
 
 
 
 
 

                                                

 *- : تكوى فريق العول الوساعد كل هي- 

 م.م. أحود خضير كلف /هاجستير تربيت رياضيت -1

 كرار سوادي /طالب هاجستير / تربيت رياضيت -3
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 -عخض وتحميل النتائج ومناقذتيا :  – 3
  لعينة البحث . النفديةلمرحة  اإلحرائيةعخض المعالم  -5 – 3

 
  (0ججول )

 لعينة البحث النفدية الرحةلمقياس األوساط واالنحخافات يبين 

 المعالجات
 اإلحرائية

وحجة 
 القياس

الهسط 
 الحدابي

الهسط 
 الفخضي

االنحخاف 
 اقل قيمة اكبخ قيمة المعياري 

 024 303 53,0 032 050,02 درجة النفدية الرحة

( 17,2) معيػػػاري بمػػػغ وبػػػانحخاؼدرجػػػة  292,24حققػػػت وسػػط حدػػػابي بمػػػغ  الشفدػػػية الرػػػحة( اف 2تبػػيؽ مػػػؽ الجػػػجوؿ )   
ولسػػػا كانػػػت قيسػػػة الؾسػػػط ( 268)واقػػػل قيسػػػة حققتيػػػا العيشػػػة  (323)امػػػا اكبػػػخ قيسػػػة كانػػػت ، درجػػػة  (270)ووسػػػط فخضػػػي 

اف افػخاد  إلػىذلػػ  الباحثػاف ويعػدو ،تستػع برػحة نفدػيةعيشة البحث تلفخضي فيحا يعشي اف الحدابي اكبخ مؽ قيسة الؾسط ا
سػػا جعميػػؼ يذػػعخوف عيشػة البحػػث ىػػؼ فػػي مكتسػػل العسػػخ ويكؾنػؾف عالقػػات جيػػجة فيسػػا بيػػشيؼ كسػػا اف البيئػة التجريبيػػة مالئسػػة م

 نتائج البحث.و توىحا ما أكج الشفدية الرحةوبالتالي الذعؾر ب واآلخخيؽعؽ الحات بالدعادة والخضا 
 . لألداء البجني لعينة البحث المعالم االحرائيةعخض  -0 – 3

 (3ججول )
 يبين  األوساط واالنحخافات لألداء البجني لعينة البحث

 االنحخاف المعياري  الحدابيالهسط  اختبارات األداء البجني
 2,1 مخة22,54 االستناد األمامي الذناو
 2,42 ثا 1,52 الدخعة االنتقالية/ثا

 3,1 د 0,54 م تحمل 422ركض 
 عخض القيم معامالت االرتباط بين متغيخات البحث لمعينة . -3-3

 (2ججول )
 واالداء البجني النفدية الرحةيم معامل االرتباط بين قيبين 
 داللة االرتباط الخظأمدتهى  قيمة ر المحدهبة االختبارات البجنية

 معشؾي  0,000 *0,78 االستناد األمامي الذناو
 معشؾي  0,000 *0,88 الدخعة االنتقالية/ثا

 معشؾي  0,001 *0,69 م تحمل 422ركض 



32 

 

 2,21 ≥معنهي عنج مدتهى خظا 
 أما( 17,2( وانحخاؼ معياري )292,24)حققت وسط حدابي الشفدية الرحة أف( 4-3) يؽتبيؽ مؽ الججول

 الرحةعالقة االرتباط بيؽ ) إيجاد( والغخض 0,5( وانحخاؼ معياري )40,18حقق وسط حدابي ) األمامياالستشاد 
وىي عالقة معشؾية  0,78( تؼ استخجاـ معامل االرتباط البديط فتبيؽ اف قيسة االرتباط البديط واالستشاد االمامي الشفدية

 (0,000)ليا عالقة باالستشاد االمامي عشج مدتؾى خظأ  الشفدية الرحةوىحا يعشي اف 
( اما الدخعة 17,2( وانحخاؼ معياري )292,24حققت وسط حدابي ) الشفدية الرحةكسا تبيؽ مؽ الججوؿ اف 

والدخعة االنتقالية (  الشفدية الرحةرتباط بيؽ ) ( والغخض ايجاد عالقة اال 0,86ثا(  وانحخاؼ معياري )5,16االنتقالية )
 الرحة( وىي عالقة معشؾية وىحا يعشي اف 0,88تؼ استخجاـ معامل االرتباط البديط فتبيؽ اف قيسة االرتباط البديط )

 (0,000االنتقالية عشج مدتؾى خظأ ) بالدخعةليا عالقة  الشفدية
( اما ركض 17,2( وانحخاؼ معياري )292,24حققت وسط حدابي ) الشفدية الرحةكسا تبيؽ مؽ الججوؿ اف 

 800والخكض  الشفدية الرحة( والغخض ايجاد عالقة االرتباط بيؽ )  3,5( د  وانحخاؼ معياري )2,98ـ تحسل )(80)
ا يعشي اف ( وىي عالقة معشؾية وىح0,69ـ تحسل ( تؼ استخجاـ معامل االرتباط البديط فتبيؽ اف قيسة االرتباط البديط )

ليا تأثيخ  الشفدية الرحة(. ىحا يعشي اف 0,001)ـ تحسل عشج مدتؾى خظأ  (800)ليا عالقة بالخكض  الشفدية الرحة
   .االكاديسيةوارتباط باألداء البجني لجى طالب 

 -مناقذة النتائج : -3 – 3
مغيخ مؽ مغاىخ الذخرية الدؾية وعشرخ ىامًا في عسمية التؾافق الفعاؿ في الحياة العامة  الشفدية الرحةتعج      

واف الفخد الحي لجيو صحة نفدية عالية يكؾف لجيو مدتؾى عاٍؿ مؽ القجرة عمى التؾافق والتعامل مع ضغؾط الحياة 
 ومتظمباتيا البجنية .

عمى ضبط الشفذ في مؾاجية احجاث التجريب والسشافدات والتعامل معيا قادر   الذخطة اف مشتدب  الباحثافويخى    
والجدسية التي تحجثيا ىحه الغخوؼ الرعبة نتيجة التجريب والبيئة  الشفدية باألمخاضبأسمؾب يبعج العدكخي عؽ االصابة 

لبمؾغ االىجاؼ وتحقيق الشجاح ما العدكخية وقج تبيؽ لشا اف تؾفخ كل مؽ االمكانيات البجنية كالقؾة والدخعة ال تكفي وحجىا 
ؽ الحيؽ يكؾف لجييؼ تؾافق سمبي يالتي تبعث التفاؤؿ والشجاح ولحغات االمل فالعدكخي الشفدية الرحةلؼ يقتخف ذلػ ب

السشافدات وال يدتظيعؾف التؾافق معيا وبالتالي تؤدي الى عجـ القجرة عمى  ـيؾاجيؾف صعؾبات كثيخة سؾاء في التجريب ا
تخفيف الشتائج الجيجة عمى العكذ مؽ الجشؾد او العدكخييؽ الحيؽ يكؾف لجييؼ  باتجاهقات البجنية والفدمجية تؾعيف الظا

صحة نفدية ايجابية فأنيؼ ال يعانؾف مؽ تمػ الرعؾبات وبالتالي استثسار الظاقات كل مؽ القؾة و الدخعة والتحسل 
البيئة السحيظة بيؼ في التجريب وىؼ اكثخ التدامًا بالشذاطات التي  لتحقيق الشتائج الجيجة وىؼ اكثخ قجرة وسيظخة عمى احجاث



35 

 

وىحا  ،الذخطةأكػاديسية  ليا تأثيخ واىسية في تحقيق لياقة بجنية جيجة لجى طالب  الشفدية الرحةيسارسؾنيا ، لحا نجج اف 
 ما يحقق ىجؼ فخضية البحث .

 االستنتاجات والته يات : -2
 االستنتاجات : 5 – 2
 تستع برحة نفدية جيجة .عيشة البحث ت  4-1-1
 والقجرات البجنية . الشفدية الرحةوجؾد عالقة ارتباط بيؽ   4-1-2
 الته يات : -0 – 2
 بتأثيخىا السباشخ عمى عشاصخ المياقة البجنية .و  الشفدية الرحةاالىتساـ ب  4-2-1
 دراسات مذابية عمى قجرات بجنية وحخكية اخخى . إجخاء  4-2-2
 عجاد البجني كؾنيا مؽ العؾامل السيسة لإل الشفدية الرحةمفاليؼ لتحديؽ  عجادإ  4-2-3
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