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 :المستخلص
مواجهـة فيـروس  ظل في بالقرى الرياضي لعودة النشاط االحترازية االجراءات تطبيق امكانية على يهدف البحث الى التعرف

، واستخدم الباحث المنهج الوصـفي فـي الدراسـة واإلسـتبيان كـأداة لجمـع البيانـات، وبلغـت عينـة COVID-19كورونا المستجد 
بمراكـز الشـباب واألنديـة والمراكـز الرياضـية ليـاء األمـور فردًا من المـديرين والمـدربين واألخصـائيين والالعبـين وأو ( 505)البحث 

ضعف اإلمكانات المادية لالندية والمراكـز الخاصـة بالقريـة والـدعم المقـدم مـن الـوزارة : ، وكانت أهم النتائج مايليالخاصة بالقرى
، صـعوبة مـن قبـل المركـز أو النـادي لمراكز الشباب، غيـاب الثقافـة الصـحية لـدى المنتسـبين بالقريـة واليـتم تنفيـذ حمـالت توعيـة

استخدام التطبيقات الذكية للتدريب عن بعد أو اإلجراءات اإلدارية لغياب الثقافة اإللكترونية في معظم القرى، اليوجد مكان للعـزل 
ة ويتـوفر الفتـات أو فريق طبي دائم، اليتم التعقيم لألدوات واألجهزة والصاالت بالشكل المطلوب، يتم استخدام اجهـزة قيـاس الحـرار 

يـوم فـي حـال وجـود حـاالت مؤكـدة، ويوصـي الباحـث بمـنح شـهادة صـالحية للهيئـة  01اإلجراءات اإلحترازية، يتم اغالق الهيئـة 
 .لممارسة النشاط الرياضي

 اإلجراءات اإلحترازية، النشاط الرياضي، القرية، فيروس كورونا :الكلمات المفتاحية
 

Abstract: 

The research aims to identify the Possibility of Applying Precautionary measures for 

Return Sporte Activitys in villages with facing Emerging Corona Virus COVID19, the 

researcher used descriptive approach in the study and questionnaire as a tool to collect data, 

and the research sample reached (525) members of managers, coaches, specialists, players, 

and parents of youth centers, clubs and private sports centers In villages, the most important 

results were the following: The weak financial capabilities of clubs and private centers in 

village and the support provided by ministry of youth, Absence of health education among the 

village’s affiliates and awareness campaigns are not implemented, the difficulty of using smart 

applications for Far training or administrative procedures due to the absence of electronic 

culture in most villages, there is no place for isolation or medical team, Sterilization of tools, 

devices and lounges as required, thermometers are used, and precautionary signs are 

available, Centers is closed for 14 days in the event of confirmed cases,The researcher 

recommends granting a validity certificate. 

 

Key words: Precautionary Measures, Sport Activity, Village, Corona Virus 

 
 
 
 
 
 



 
 

 331 

 :مشكلة البحث
 مراكز لهم تنشئ لذلك وتحقيقاً  بالمجتمع للنهوض الهامة الطاقات أحد بإعتبارهم الشباب داخل القرية برعاية الدولة تهتم
جتماعية وصحية ثقافية برامح فيها يمارسون  الشخصية تكسبهم حياة في اإلنتظام علي وتعاونهم ورياضية، وتربوية وا 

الرياضات كما يعتبر مركز الشباب هو المنفذ الرئيسي لممارسة الرياضة في معظم قرى مصر، كونه يشمل معظم اإلجتماعية، 
بخالف المراكز الخاصة التي قد تشمل بعض األلعاب، وقد قامت وزارة الشباب والرياضة بتطوير مراكز الشباب مؤخرًا لتواكب 

 .التطورات العصرية في المجال الرياضي

أنه بعد مرور أكثر من مائة عام لذكرى وباء سارس، نشهد مرة أخرى انتشار سريع العدوى Ngetich (0101 )ويشير 
، الى اآلن انتشر فيروس كورونا 0109التنفسي الحاد، فمنذ االعتراف األول في ووهان بالصين في ديسمبر  الجهازلمتالزمة 

COVID-19 يتزايدف مليون، واليزال أكثر من مليوني فرد وتسبب في وفاة قرابة النص مصاًبا . 

لفيروس يكون بين الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن لبأن اإلنتشار السريع  (Brunero0101 ( ويوضح
  .والسجناء وطالبي اللجوء، وذلك لتأثير العامل النفسي على الشخص عقليةبأمراض  والمصابينواألشخاص ذوي اإلعاقة 

، أنه نتيجة 0101ابريل  03في  91رقم   Worled Helth Organaizaitionويشير تقرير منظمة الصحة العالمية 
، والتوقف المفاجأ للحياة في جميع المجاالت، جعل البشرية الجارية ومايشهده العالم من رعب بسبب هذه الجائحة لألحداث
والباحثين في مجال الصحة لكيفية التعامل مع هذه الجائحة والحصول على العالج المناسب بدون أضرار  العاملين فعلتنتظر رد 

 . ستمرار التعليمجانبية، كما افتقدت بعض البلدان الفقيرة أهمية التكونولوجيا في تحقيق التواصل اإلجتماعي وا

وفي األيام األخيرة الحظ الباحث أن القطاع الصحي قد أعطى للجانب الرياضي أهمية كجزء من مواجهة الفيروس، معتمدًا 
الرياضة في تقوية الجهاز المناعي بجسم اإلنسان، فنادت وزارة الصحة المصرية والصحة العالمية من خالل وسائل  أهميةعلى 

بأن مايحدث  ،Pérez & Gomis (0101) كل من وفي هذا الصدد يذكر، ممارسة الرياضة بالمنزل يومياً ة اإلعالم بضرور 
، جعلنا ندرك أهمية التقدم التكنولوجي، والذي يمكننا من خالل COVID-19للعالم اليوم نتيجة فيروس كورونا المستجد 

ن ينادي بالتغيير في التدريس وممارسة الرياضة، وأصبح الذكاء االصطناعي القدرة على توقع ما يمكن أن يحدث، ولمجتمع كا
 . المجتمع العلمي هو المصدر الوحيد الموثوق لمجتمعنا في الوقت الحالي

بأن العديد من الحكومات اتخذت اإلجراءات اإلحترازية للحد من انتشار الفيروس بين  Mijuskovi (0101)كما يذكر 
ة وخسائر تخطت مليارات الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، مما اسهم في تفاقم األزمة اإلقتصادي الغاءالمواطنين أهمها 

 . ، فقررت الحكومات عودة األنشطة والتعايش مع الفيروس والكن بشروط تتمثل في إجراءات احترازيةالدوالرات

حرصه على عودة  COVID-19جائحة كورونا وقد الحظ الباحث من خالل قرارات وزير الشباب والرياضة الخاصة ب
الحياه الطبيعية وتنفيذ توصيات وزارة الصحة بضرورة ممارسة نشاط رياضي، تماشيًا مع قرارات الدولة المتمثلة في مجلس 

هو  0101، على أن يكون بداية أغسطس 0101يونيو 31وحتى  05النشاط الرياضي تدريجيا من  عودةالوزراء فقرر 
ب للعودة كاملة للنشاط الرياضي، مع وجود وحدة طبية كأحد اإلجراءات اإلحترازية األساسية لكل مؤسسة ترغب الموعد األنس

 .مع استمرار غلق غرف تبديل المالبس% 31في المزاولة الكاملة للنشاط، ونسبة تواجد الممارسين هي 

رتباط الرياضة باإلقتصاد المصري، اال أن ويتفق الباحث مع قرار وزير الشباب والرياضة في ظل وجود عقود رعاية وا
باإللتزام باإلجراءات اإلحترازية قد يتماشى مع األندية الكبيرة، الكنه قد يؤثر سلبيا على الرياضة في القرية، فقد اليتوافر  القرار

لظروف قد تكون اقتصادية أو ( اإلجراءات اإلحترازية)لديها اإلمكانات التي حددت كشرط رئيسي لعودة النشاط الرياضي وهي 

https://www.researchgate.net/profile/Scott_Brunero
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، بأن اإلمكانات (0101)رجب قف الرياضة بالقرى أو زيادة عدد اإلصابات، ويتفق ذلك مع دراسة ثقافية، مما قد يتسبب في تو 
 .المادية تشكل عائق أمام مراكز الشباب، وتتمثل في عدم وجود صيانة للمرافق والمالعب واألدوات

دية تخص المالعب والمرافق لذا يتسائل الباحث بأنه كيف يمكن لمراكز الشباب التي تعاني من مشكالت اإلمكانات الما
 .واألدوات بأن تقوم بتوفير أجهزة ومواد للتعقيم تواجه بها انتشار الفيروس وتحقق المنشود من تطبيق اإلجراءات اإلحترازية

 : وقد وجد اآلتى ،بموضوع البحث الخاصة المراجع العلمية واألبحاث والدراسات السابقة علىقام الباحث باإلطالع 
الدراسات على تأثير الرياضة في المنزل في تقوية جهاز المناعة لدى الفرد لمواجهة ركزت غالبية  -

 .الفيروس، كذلك استخدام التكونولوجيا في التعليم عن بعد
 .ندرة األبحاث الخاصة بعودة النشاط الرياضي أثناء وجود كوارث فى حدود علم الباحث -
 .COVID-19التوجد دراسات عن عودة النشاط الرياضي بالقرية في ظل وجود جائحة كورونا  -

من مديري األندية والمراكز  3من مديري مراكز الشباب وعدد  3كما قام الباحث بإجراء مقابلة شخصية مقننة مع عدد 
حترازية لعودة النشاط الرياضي بالقرية في ظل للتعرف على امكانية تطبيق اإلجراءات اإل، (0)مرفق الرياضية الخاصة بالقرى، 

 :، وتم التوصل لآلتيCOVID-19كورونا المستجد  فيروسمواجهة 
معظم المشتركين اليقومون بارتداء الكمامة والبد من التنبيه عليهم بذلك، تكلفة احضار مواد التعقيم باهظة الثمن مقابل 

ه لضعف الحالة اإلقتصادية لألسرة، وتم تخفيض رسوم اإلشتراك لبعض الدخل المادي، بعض المشتركين قام بالغاء اشتراك
، يمكن توفير جهاز قياس درجة في بعض المراكز الدخل المادي التوجد نيه لوجود فريق طبي أو مكان للعزل لضعفالرياضات، 

ادة عدد األجهزة الرياضية أو الحرارة فقط، اليمكن التعرف على وجود حالة مؤكدة أو اشتباه من عدمه، التوجد استطاعة لزي
 .للتدريبتأجير مكان آخر للتوسعة، تنفيذ اجراء مسحة األنف تكون على حساب المشترك وليست شرط 

امكانية تطبيق االجراءات االحترازية لعودة النشاط الرياضي بالقرى في ظل للقيام بدراسة للتعرف على  الباحثهذا ما دفع 
 COVID-19مواجهة فيروس كورونا المستجد 

 :هدف البحث
تطبيق االجراءات االحترازية لعودة النشاط الرياضي بالقرى في ظل مواجهة فيروس  يهدف البحث امكانية التعرف على

 :وذلك من خالل التعرف على، COVID-19كورونا المستجد 
 .إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمنشأة الرياضية -
 .اإلجراءات االحترازية الخاصة بالعاملين بالمنشأة الرياضيةإمكانية تطبيق  -
 .من األنشطة الرياضية( المستفيدين)إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمشتركين  -
 .إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمالعب والصاالت واألدوات واألجهزة الرياضية بالمنشأة الرياضية -
 :ت البحثتساؤال

 :يجيب البحث على التساؤالت التالية
 .تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمنشأة الرياضية؟ إمكانيةما  -
 .ما إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالعاملين بالمنشأة الرياضية؟ -
 .ألنشطة الرياضية؟من ا( المستفيدين)ما إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمشتركين  -
 .ما إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمالعب والصاالت واألدوات واألجهزة الرياضية بالمنشأة الرياضية؟ -
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  : الدراسات السابقة
تـم قام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع البحث بهـدف التعـرف علـى أدوات البحـث واإلجـراءات التـى 

 .استخدامها
 :الدراسات السابقة العربية: أوال
، وتهدف الدراسة الى تقييم اإلمكانات "تقييم اإلمكانات بمراكز شباب القرى بمحافظة الشرقية"بعنوان ( 0101)دراسة رجب  .0

المادية والبشرية بمراكز شباب القرى بمحافظة الشرقية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في الدراسة واإلستبيان كأداة 
عدم وضوح : فرد من العاملين بمراكز الشباب، وكانت أهم النتائج( 030)ي لجمع البيانات، وتمثلت عينة البحث ف

والمسئوليات لمديري مراكز الشباب وأعضاء مجلس اإلدارة، غياب التنسيق بين أعضاء المجلس يعيق  اإلختصاصات
ص الح للمرافق والمالعب الفاعلية، سوء إستخدام اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في مراكز الشباب، وعدم وجود صيانة وا 

 .واألدوات، معظم مديري مراكز الشباب والمشرفين علي األنشطة غير مؤهلين بشكل جيد وغياب البرامج التدريبية
، وتهدف "Covied-19المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيروس كـورونا المستجد "بعنوان ( 0101)الفقي دراسة  .0

الوحدة النفسية، االكتئاب والكدر النفسي، الوساوس القهرية، )ض المشكالت النفسية الدراسة الى التعرف على طبيعة بع
 المترتبة على جائحة فيروس كورونا المستجد( الضجر، اضطرابات األكل، اضطرابات النوم، المخاوف االجتماعية

COVIED-19 من ( 011)، واستخدمت الباحثة مقياس للمشكالت النفسية كأداة لجمع البيانات، وبلغت عينة البحث
 طالبالضجر أكثر المشكالت النفسية التي يعاني منها : ، وكانت أهم النتائج(الحكومية واألهلية)طالب الجامعات المصرية 

جد فرق دال إحصائيًا في المشكالت النفسية يعزى لمتغيري الجامعة حاليًا، المشكالت النفسية األخرى بدرجة متوسطة، يو 
 .النوع والعمر الزمني، وال يوجد فرق دال إحصائيًا يعزى لمتغير البيئة

خطة مقترحة إلدارة األزمات الرياضية باإلتحاد المصري العام للرياضة للجميع في "بعنوان ( 0101)عبدالحفيظ و دراسة مكي  .3
، وتهدف الدراسة لوضع خطة إلدارة األزمات الرياضية باإلتحاد المصري العام "COVID-19ضوء إدارة أزمة كورونا 

، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي في الدراسة واإلستبيان COVID-19للرياضة للجميع في ضوء إدارة أزمة كورونا 
للرياضة  العامفرد من أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين باالتحاد المصري ( 003)كأداة لجمع البيانات، وتمثلت العينة في 

شكيل لجنة لألزمات، تشمل الخطة ثالث مراحل أولها ماقبل األزمة بت: والمشاركين في أنشطة اإلتحاد، وكانت أهم النتائج
وثانيها أثناء األزمة بتنفيذ الخطط وخدمات الطوارئ العاجلة، وثالثها مابعد األزمة بحصر خسائر األزمة والتأهيل، كذلك 

 .ضرورة تطوير النظام اإلداري وعقد برامج تدريبية للعاملين باإلتحاد
ترونية علي تنمية قدرات التفكير اإلبتكاري وسرعة التعلم دور منصات التعلم اإللك"بعنوان ( 0101)الجمال و دراسة الشرقاوي  .1

وتهدف الدراسة الى  ،"COVID-19 والتحصيل المعرفي في مقرر تحكيم رياضات المضرب في ظل إنتشار جائحة كورونا 
التعرف على دور منصات التعلم اإللكترونية علي تنمية قدرات التفكير اإلبتكاري وسرعة التعلم والتحصيل المعرفي في مقرر 

، واستخدم الباحثان المنهج التجريبي في الدراسة،  COVID-19 تحكيم رياضات المضرب في ظل إنتشار جائحة كورونا
طالب في مقرر تحكيم ( 01)باستخدام منصات التعلم اإللكتروني، وتمثلت عينة البحث في  المتمثل في برنامج تعليم

منصات التعليم : أهم النتائج وكانترياضات المضرب من الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق، 
قدرات التفكير اإلبتكاري ومستوى تساهم في تحسين  Facebook & zoom & Gmail & Google driveاإللكتروني 

 .التحصيل المعرفي لمقرر تحكيم ألعاب المضرب
، وتهدف "دراسة مقارنة: نقل األمراض المعدية بين المسئولية الجنائية وحماية المصاب"بعنوان ( 0101)دراسة العاليا  .5

بالقصد، وأهمية  COVID-19على المسئولية الجنائية من نقل العدوى لفيروس كورونا المستجد  التعرفالدراسة الى 
فرنسا، األردن، مصر، )دول هي  1ليلي للمقارنة بين في حماية المصابين، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التح القرارات
تنص قوانين الدول األربعة على وجود تشريعات خاصة بجريمة نقل العدوى بالقصد كذلك : ، وكانت أهم النتائج(أمريكا

 .المسئولية الجنائية في عدم صدور قرارات من المسئولين تحافظ على المواطنين من تفشي الوباء
تصور مقترح إلدارة األزمات الرياضية وعالقتها باتخاذ القرار لدى مديري الهيئة العامة "بعنوان ( 0108)دراسة خليل  .1

، وتهدف الدراسة لوضع نموذج إلدارة األزمات الرياضية وعالقتها باتخاذ القرار لدى مديري الهيئة "للرياضة بدولة الكويت

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%86%d9%82%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a8+%3a&criteria1=0.
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الباحث المنهج الوصفي في الدراسة واإلستبيان كأداه لجمع البيانات، وتمثلت عينة  بدولة الكويت، واستخدم للرياضةالعامة 
وضع النموذج إلدارة األزمات الرياضية وعالقتها باتخاذ القرار لدى مديري : مدربًا، وكانت أهم النتائج( 81)البحث في 

 .الهيئة العامة للرياضة بالكويت، والتوصية بتطبيق النموذج
 :ات السابقة األجنبيةالدراس: ثانيا
، وتهدف الدراسة الى "على الرياضة والتمارين الرياضية COVID-19تأثير جائحة "بعنوان Wong (0101 ) دراسة .0

كرة القدم المحترفة المحلية بهونغ كونغ ، واستخدم التعرف على مخاطر الممارسة الرياضية على الالعبين والمتفرجين ب
الباحثين المنهج الوصفي واستمارة تحليل مباريات كأداة لجمع البيانات وتمثلت عينة البحث في تحليل لقطات فيديو العبي 

ة القدم المحترفين مدة االتصال الوثيق بين العبي كر كان متوسط : دقيقة، وكانت أهم النتائج 91كرة القدم المحترفين لمدة 
حلقة من السلوكيات الخطرة، فمخاطر اإلصابة كانت عالية بالنسبة لالعبين حتى  50دقيقة وأدى كل العب ما معدله  09

عادة جدولته لموازنة خطر  بدون متفرجين، كما يحتاج المؤهلين لأللعاب األولمبية إلى موازنة نظام التدريب الخاص بهم وا 
 .اإلصابة عدم التكييف مقابل خطر

 ،"COVID-19في تشغيل األنشطة في بيئة ، AISدور المعهد اإلسترالي للرياضة "بعنوان Hughesa (0101 ) دراسة .8
ويهدف البحث الى إعادة إدخال النشاط الرياضي بطريقة حذرة ومنهجية، بناًء على أفضل األدلة المتاحة لتحسين سالمة 

لجمع  كأدواتالرياضي والمجتمع، واستخدم الباحثين المنهج الوصفي في الدراسة والمقابالت الشخصية وتحليل المحتوى 
، كبير NOS، مسئول المنظمات الرياضية الوطنية MINهد الوطنية مدير شبكة المعا)البيانات، وتمثلت العينة في 

إطار "تم استخدام المبادئ الوطنية الستئناف الرياضة كدليل في تطوير : ، وكانت أهم النتائج(CMOالمسئولين الطبيين 
والمبادئ التوجيهية من ، واستنادًا إلى أفضل األدلة الحالية، COVID-19عمل المعهد إلعادة تشغيل الرياضة في بيئة 

الحكومة الفيدرالية األسترالية، والتي تم استقراءها في السياق الرياضي من قبل المتخصصين في الطب الرياضي والتمارين 
 .الرياضية واألمراض المعدية والصحة العامة

معرفة لوتهدف الدراسة  ،"وقناع الوجه في الرياضة COVID-19فيروس كورونا "بعنوان Pifarré  (0101 )دراسة  .9
التأثير الفسيولوجي لنقص األكسجة المفرط في ثاني أكسيد الكربون الناتج عن األقنعة أثناء ممارسة الرياضات الهوائية في 

وتمثلت العينة في ،  RPFكاتالونيا ببرشلونة، واستخدم الباحثين المنهج التجريبي في الدراسة بقياس معدل ضربات القلب 
دقائق مع وبدون ارتداء قناع   1كم في الساعة لمدة  1ضعوا للمشي المتدرج على جهاز المشي بسرعة ، خوصمفح 03

نبضة في الدقيقة  001معدل ضربات القلب أثناء ارتداء قناع الوجه : ، وكانت أهم النتائجالتجاربمع وقت راحة كاٍف بين 
القلب والجهد الملحوظ، فأقنعة الوجه تزيد من العبء ، وذلك يعني أنه يرفع بشكل ملحوظ معدل ضربات RPE 10.8و 

 .الفسيولوجي للجسم، خاصة لمن يعانون من أمراض مصاحبة متعددة
هل : في تيرول، النمسا COVID-19طلب البقاء في المنزل بسبب "بعنوان M. Schnitzer, ect (0101 ) دراسة .01

ة االختالفات في وتيرة وأنواع المشاركة في الرياضة قبل وأثناء وتهدف الدراسة الى معرف ،"تتغير الرياضة والسلوك الرياضي
من أجل البقاء في المنزل في تيرول، النمسا، واستخدم الباحثين المنهج  (COVID-19)وبعد مرض فيروس كورونا 

فرد من الرياضيين في تيرول ( 500)الوصفي في الدراسة واإلستبيان كأداة لجمع البيانات، وتمثلت عينة البحث في 
قيود، زيادة المشاركة تم المشاركة بشكل أقل في األلعاب الرياضية عن ذي قبل وبعد ال: بالنمسا، وكانت أهم النتائج

وما بعدها، ويوصي بضرورة معرفة اآلثار  COVID-19 الرياضية في المجموعات األقل نشاًطا عند مقارنة فترة ما قبل
على الرياضة وسلوك التمارين الرياضية وكذلك إلى أي مدى قد تكون تدابير السياسة  COVID-19 طويلة المدى ألزمة

 .شاركة الرياضيةالرياضية قادرة على زيادة الم

 :إجراءات البحث
 :منهج البحث -0

 .هدف البحث وطبيعة إجراءاته لتحقيقلمالئمته  الوصفىإستخدم الباحث المنهج  
 :مجتمع وعينة البحث -0
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 :مجتمع البحث - أ
( 19)مركز شباب وعدد ( 59)عدد : الرياضية الخاصة والمراكزمن مراكز الشباب بالقرى، األندية  البحثيتمثل مجتمع  

 .محافظات( 8)نادي ومركز رياضي خاص في 
 :عينة البحث - ب

  :تتمثل عينة البحث في
 ، مركز شباب 59مديري مراكز الشباب بالقرى، مدربين أوأخصائيين، العبين وأولياء األمور، لعدد  -
نادي  19مديري االندية والمراكز الرياضية الخاصة بالقرى، مدربين أوأخصائيين، العبين وأولياء األمور، لعدد  -

 .  ومركز رياضي خاص
    

 عينة البحث توصيف( 1)جدول
 اإلجمالي األندية والمراكز الرياضية الخاصة بالقرى مراكز الشباب بالقرى الفئـــــــــــــة

 ولي أمر/العب أخصائي/مدرب مدير ولي أمر/العب أخصائي/مدرب مدير
 532 626 22 42 676 628 52 مجتمع

 58 65 5 7 65 2 7 عينة استطالعية

 525 680 28 40 660 666 50 عينة اساسية

 :أدوات جمع البيانات -3
 :إعتمد الباحث فى جمع البيانات على األدوات التالية     
 :السابقةالمراجع العلمية ونتائج الدراسات  - أ

، للتعرف على العربية واألجنبية في المجال الرياضي واألزمات وجائحة كورونا السابقةفى ضوء المراجع العلمية والدراسات 
 COVID-19امكانية تطبيق االجراءات االحترازية لعودة النشاط الرياضي بالقرى في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد 

استمارة استبيان امكانية تطبيق االجراءات االحترازية لعودة النشاط الرياضي بالقرى في ظل مواجهة فيروس كورونا  - ب
 .COVID-19المستجد 

 : المعامالت العلمية ألدوات جمع البيانات -1
 :معامالت الصدق - أ
 :صدق المحكمين -0

، (0)نتائج المقابلة الشخصية، مرفق ، النشاط الرياضيبعودة اإلطالع على قرارات وزارة الشباب والرياضة بقام الباحت 
 .(الدراسات السابقة وتوصيات المراجع العلمية ونتائج

امكانية تطبيق االجراءات االحترازية لعودة النشاط الرياضي بالقرى في ظل مواجهة  إستمارةوهو ما أسفر عن تحديد أبعاد 
قام الباحث بعرض األبعاد على مجموعة من الخبراء بلغ بعد، و ( 1)عدد األبعاد  وبلغ ،COVID-19فيروس كورونا المستجد 

( 0)مرفق الرياضي والشباب والرياضة خبير، من المتخصصين األكاديميين فى مجال اإلدارة الرياضية والترويح( 5) عددهم
 .مالئمة وكفاية األبعاد المقترحة لتحقيق أهداف البحثبهدف معرفة مدى 
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آراء السادة الخبراء حول أبعاد استمارة اسـتبيان امكانيـة تطبيـق اإلجـراءات اإلحترازيـة لعـودة النشـاط الرياضـي بالقريـة  (0)جدول
 (5= ن)  COVID-19في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد 

 غير  موافق أبعاد اإلستبيـــــــــــــــــــــــــــــــان م
 موافق

 النسبة
 المئوية

 لوشمعامل 
 لصدق المحتوى

 *67888 %688 8 5 .إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمنشأة الرياضية 6

 *67888 %688 8 5 .إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالعاملين بالمنشأة الرياضية 2

من ( المستفيدين)إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمشتركين  7
 .األنشطة الرياضية

5 8 688% 67888* 

إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمالعب والصاالت واألدوات  4
 .واألجهزة الرياضية بالمنشأة الرياضية

5 8 688% 67888* 

 (1.811)معامل لوش لصدق المحتوى الدال عند  : مقبول* 
امكانية تطبيق االجراءات االحترازية لعودة النشاط على جميع أبعاد إستمارة  الخبراءموافقة السادة ( 0)يتضح من جدول 

 .COVID-19الرياضي بالقرى في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد 
 :من العبارات المدرجة تحت كل بعد، موزعة كالتالى مجموعةقام الباحث بصياغة 

  عبارة( 00)البعد األول ويشمل   . 
  عبارة( 1)البعد الثانى ويشمل  . 
  عبارة( 01)البعد الثالث ويشمل  . 
  عبارة( 0)البعد الرابع ويشمل. 

من المتخصصين فى ( 5)على مجموعة من الخبراء وعددهم ، (1)قام الباحث بعرض اإلستبيان فى صورته األولية مرفق 
، للتعرف  10/18/0101إلى   05/18فى الفترة من ( 0)الرياضي والشباب والرياضة، مرفق  والترويحياضية ر مجال اإلدارة ال

كما عرض مدى مناسبة كل عبارة من العبارات إلى البعد الذى تنتمى إليه، والتأكد من سالمة صياغة ووضوح العبارات،  على
كما اقترح السادة ، %(011)جمع الخبراء عليه بنسبة أ على الخبراء، وقد(  نعم، الى حدما، ال)الباحث ميزان ليكرت الثالثي 

مرفق  النهائيةبإجراء التعديالت الالزمة، ليكون اإلستبيان في صورته  الباحثالخبراء تعديل صياغة لبعض العبارات وقد قام 
(5.) 

 :صدق اإلتساق الداخلي -0
تطبيق االجراءات االحترازية لعودة  امكانية، قام الباحث بتطبيق استبيان اإلستبيانللتحقق من مدى مالئمة مفردات 

من خارج ( 51)على عينة استطالعية ، COVID-19النشاط الرياضي بالقرى في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد 
امكانية تطبيق ، وقد استخدم الباحث صدق االتساق الداخلي بحساب داللة معامل االرتباط بين أبعاد استبيان األساسيةالعينة 

باستخدام معامل ، COVID-19االجراءات االحترازية لعودة النشاط الرياضي بالقرى في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد 
 .(3)جدول، ارتباط بيرسون
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 (51=ن)معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه العبارة   (  3)جدول
 البعد الرابع - تابع البعد الثالث-  البعد الثاني-  البعد االول- 
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
6 87023 67 87522 27 87480 77 87526 

2 87002 64 87305 24 87407 74 87284 

7 87428 65 87378 25 87282 75 87026 

4 87008 60 87300 20 87504 70 87303 

 87334 73 87503 23 البعد الثالث - 87008 5

 87072 70 87450 20 معامل االرتباط م 87003 0

3 87300 63 87750 22 87423 72 87054 

0 87720 60 87526 78 87442  
2 87074 62 87470 76 87428 

68 87036 28 87500 72 87546 

66 87355 26 87255  
62 87435 22 87275 

 (1.001( = )1.15)قيمة ر الجدولية عند معنوية* 
بناًء على نتائج صدق عبارات االستبيان تم حذف مجموعة من العبارات الغير دالة إحصائيًا : يتضح( 3)بدراسة جدول

 (.1)جدول ( 1.15)المحسوبة أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية ( ر)حيث أن قيمة 

 العبارات المحذوفة الخاصة بأبعاد االستبيان( 1)جدول

أرقام العبارات  أبعاد االستبيان م
 المحذوفة

عدد العبارات 
 بعد الحذف

 62 - امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمنشأة الرياضية 0

 4 - امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالعاملين بالمنشأة الرياضية 0

من األنشطة ( المستفيدين)امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمشتركين  3
 67 25، 22، 26 الرياضية

امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمالعب والصاالت واألدوات واألجهزة  1
 3 - الرياضية بالمنشأة الرياضية

 70 7 إجمالي عدد العبارات

 (.5)عبارة مرفق ( 31)إجمالي عدد عبارات االستبيان بعد التعديل: يتضح أن( 1)بدراسة جدول
من خالل إيجاد معامل االرتباط بين الدرجة الكلية ، كما استخدم الباحث صدق االتساق الداخلي لحساب صدق االستبيان

 (.5)الكلية لالستبيان جدول  والدرجةلكل بعد 

والدرجة الكلية الستبيان امكانية تطبيق االجراءات االحترازية لعودة النشاط الرياضي  قيم معامل االرتباط بين األبعاد( 5)جدول
 (51=ن)   COVID-19بالقرى في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد  

 ر قيمة اد االستبيانــــــــــــــأبع م
 *87242 امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمنشأة الرياضية 6

 *87026 امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالعاملين بالمنشأة الرياضية 2

 *87080 من األنشطة الرياضية( المستفيدين)امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمشتركين  7

 *87224 الرياضية بالمنشأة الرياضيةامكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمالعب والصاالت واألدوات واألجهزة  4

 (1.001( = )1.15)قيمة ر الجدولية عند معنوية* 
أن قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لالستبيان تتراوح ما : يتضح( 5)بدراسة جدول

 .   مما يشير إلى ارتفاع معامل صدق أبعاد االستبيان، (1.910)،(1.811)بين
 

 :معامالت الثبات  - ب
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وتعتمد هذه الطريقة على مدى ، استخدم الباحث لحساب الثبات معامل ألفا كرونباخ لألبعاد والدرجة الكلية لالستبيان
 (.1)تجانس درجات االستبيان المستخدم جدول

لثبات أبعاد استبيان امكانية تطبيق االجراءات االحترازية لعودة النشاط الرياضي بالقرى في  Alphaقيم معامل ألفا ( 1)جدول
    (51=ن) COVID-19 ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد 

 قيم معامل ألفا االستبيانأبعاد  م
 *87284 امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمنشأة الرياضية 6

 *87037 تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالعاملين بالمنشأة الرياضيةامكانية  2

 *87220 من األنشطة الرياضية( المستفيدين)امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمشتركين  7

4 
بالمنشأة امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمالعب والصاالت واألدوات واألجهزة الرياضية 

 *87325 الرياضية

 (1.001( = )1.15)قيمة ر الجدولية عند معنوية* 
( 1.103)ثبات أبعاد االستبيان، حيث بلغ معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ما بين: يتضح( 1)بدراسة جدول

 .   ، مما يشير إلى ارتفاع معامل ثبات أبعاد االستبيان(1.991)و

 : الدراسة الميدانية
على عينة البحث ( 5)في صورته النهائية مرفق  االطمئنان لمعامالت الصدق والثبات، قام الباحث بتطبيق االستبيانبعد 
تم ، وبعد اإلنتهاء من تطبيق اإلستبيان، (18/19/0101إلى  03/8)وذلك في الفترة من فرد ( 505)والبالغ عددها األساسية

 .المعالجات اإلحصائية المناسبة جمع وتصنيف وتفريغ البيانات وجدولتها إلجراء

 : المعالجات اإلحصائية
 : المعالجات بإستخدام المعالجات اإلحصائية التالية إجراءتم الحصول عليها تم  التىفى ضوء هدف البحث والبيانات 

 -التقديريةالنسبة  - الدرجة التقديرية -التكرارات -Cornbachلكرونباخ  Alphaمعامل ألفا  -معامل ارتباط بيرسون)
 . (معامل لوش لصدق المحتوى -0كا - النسبة المئوية

 :عرض وتفسير ومناقشة النتائج
ما إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة "عرض وتفسير ومناقشة النتائج الخاصة بالتساؤل األول 

 :كاآلتي، "بالمنشأة الرياضية؟
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امكانية تطبيق )الستجابات عينة البحث للبعد األول  0التقديري والوزن النسبي وقيمة كاالتكرارات والمجموع  (0)جدول 
 (505=ن(  )اإلجراءات اإلحترازية الخاصة بالمنشأة الرياضية

 م
 العبــــــــــــــــــارات 

 التكرارات

رجة
الد

رية 
قدي
الت

 

سبة
الن

رية 
قدي
الت

 
 0كا

ى  نعم
إل  ما
حد

 

 ال

 - 670 702 .قياس درجة الحرارةيتوفر أجهزة  6
647

2 

2677

0 

62672

2 

2 
 .يوجد غرفة مجهزة للعزل في حالة وجود اشتباه

40 604 
22

5 
086 

5870

5 

63370

4 

 286 35 .يوجد فريق طبي مجهز إلجراء العزل 7
24

2 
030 

5570

6 
22722 

4 
يوما في حالة  01يتم اغالق الهيئة الرياضية لمدة 

 - 654 736 .ظهور حاالت مؤكدة
642

6 

2872

2 
02702 

5 
يتم تنفيذ حمالت توعية صحية بمخاطر الفيروس 

 280 36 .على الصحة العامة
24

0 
035 

5575

5 
20707 

0 
تستطيع الهيئة استخدام التطبيقات اإللكترونية 

 606 75 .اإلجراءات اإلداريةانهاء للتدريب عن بعد أو 
78

2 
330 

4272

0 

26470

6 

3 
يوجد لجنة أزمات تختص بالتواصل مع وزارة الصحة 

 634 676 . في حال وجود مشكالت صحية
22

8 
206 

0678

6 
22704 

0 
يوجد دعم مالي من الوزارة التابعة لها لظروف 

 603 44 .الجائحة يتناسب مع احتياجاتها
22

4 
088 

5873

2 

63270

8 

2 
يناسب الدعم المالي الخاص بظروف الجائحة 

 270 00 .الهيئةاحتياجات 
26

2 
022 

5378

3 
22760 

6

8 

يوجد الفتات تنبيهية باإلجراءات االحترازية بالمؤسسة 
 72 30 480 .الرياضية

646

2 

2878

2 

40270

0 

6

6 

يوجد منفذ داخل المنشأة لتوفير المستلزمات الوقائية 
 600 02 ..(كمامات، معقمات)

24

0 
026 

5075

3 
37700 

6

2 

المياه والمكاتب بعد يتم تطهير وتعقيم دورات 
 246 685 االستخدام بصفه مستمرة

63

2 
230 

0672

0 
52720 

 (5.99(= )1.15)الجدوليةعند 0قيمة كا
تراوح بين ، أن الوزن النسبي المكانية تطبيق اإلجراءات اإلحترازية الخاصة بالمنشأة الرياضية: يتضح( 0)بدراسة جدول 

، الى %90.31)بنسب تقديرية تراوحت بين ( نعم)بتقدير ( 01،1،0)، حيث جاءت العبارات %(90.31إلى % 19.01)
، كما جاءت العبارات %(10.91، %50.10)بنسب تقديرية ( الى حد ما)بتقدير ( 00،9)، وجاءت العبارات %(91.00

 %(.10.10، الى%19.01)بنسب تقديرية تراوحت بين ( ال)بتقدير ( 00،8،0،1،5،3،0)

يوم في حال  01قياس الحرارة والفتات التنبيه باإلجراءات اإلحترازية وامكانية اغالق المؤسسة ويرجع الباحث وجود اجهزة 
التنفيذ وتكلفتها بسيطة بالنسبة للمنشأة الرياضية، وهي اجراءات اساسية  سهلةحاالت مؤكدة الى أن هذه اإلجراءات  ظهور

 .ألي مؤسسة في الدولة سواء لديها امكانات مادية ام ال

كما أن عدم وجود غرفة عزل أو فريق طبي أو لجنة أزمات أو منفذ داخل المنشأة لتوفير المستلزمات الوقائية أو تنفيذ 
المعنية، ويتفق  الجهاتالمادية أو ضعف الكادر اإلداري في التنسيق مع   لدمكاناتضعف  يكونحمالت التوعية بالقرية، قد 

صالح للمرافق والمالعب واألدوات، بضعف اإلمكان( 0101)رجب مع دراسة  كذل ات المادية لمراكز الشباب وعدم وجود صيانة وا 
 .معظم مديري مراكز الشباب والمشرفين علي األنشطة غير مؤهلين بشكل جيد
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ألسباب متعددة منها ضعف الثقافة الصحية وقلة عدد  المدينةكذلك فان انتشار الوباء في القرية يعتبر اسرع بكثير من 
بأن اإلنتشار السريع  Brunero (0101)فيات التي تساعد كبار السن او المرضى النفسيين، ويتفق ذلك مع ماذكره  المستش
يكون بين الفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والمصابين بأمراض عقلية  الفيروسلهذا 

  .والسجناء وطالبي اللجوء، وذلك لتأثير العامل النفسي على الشخص

رتبة على المشكالت النفسية المت"عن ( 0101)الفقي وللنوع والعمر الزمني اعتبارات هامة في القرية أيضًا، فتشير دراسة 
، أن الضجر أكثر المشكالت النفسية، كما يوجد فرق دال إحصائيًا في "Covied-19جائحة فيروس كـورونا المستجد 

 .المشكالت النفسية يعزى لمتغيري النوع والعمر الزمني

انهاء اإلجراءات كما أن عدم استطاعة المنشأة الرياضية بالقرية في استخدام التطبيقات اإللكترونية للتدريب عن بعد او 
دراسة لدمكانات المادية أو ضعف الثقافة اإللكترونية للعاملين والمنتسبين بالقرية، ويختلف ذلك مع  ضعفاإلدارية، قد يكون 

منصات التعلم اإللكترونية تعمل علي تنمية قدرات التفكير اإلبتكاري وسرعة التعلم والتحصيل  أن( 0101)الجمال و الشرقاوي 
نتيجة فيروس كورونا  اليوم، بأن مايحدث للعالم Pérez & Gomis (0101)ويختلف ذلك أيضا مع ماذكره ، المعرفي
، جعلنا ندرك أهمية التقدم التكنولوجي، والذي يمكننا من خالل الذكاء االصطناعي القدرة على توقع ما COVID-19المستجد 

 . يمكن أن يحدث

ما إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية "باإلجابة على التساؤل الثاني عرض وتفسير ومناقشة النتائج الخاصة 
 :كاآلتي، "الخاصة بالعاملين بالمنشأة الرياضية

امكانية تطبيق )للبعد الثاني   الستجابات عينة البحث 0التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا( 8)جدول
 (505=ن) (لين بالمنشأة الرياضيةاإلجراءات االحترازية الخاصة بالعام

 م
 العبـــــــــــــــارات 

 التكرارات

رجة
الد

رية 
قدي
الت

 

سبة
الن

رية 
قدي
الت

 

 0كا

ى  نعم
إل

 ما
حد

 

 ال

67 
يتم االلتزام بخفض أعداد القائمين علي تقديم الخدمات 

 6882 623 762 32 الرياضية بالمؤسسة لضمان التشغيل األمن
0770
6 

60477
2 

 357 780 280 66 .يتم اجراء مسحة دورية للموظفين بالهيئة الرياضية 64
4370
8 

20872
0 

65 
يتم صرف منحة مالية للموظفين نتيجة لتدهور الحالة 

 008 720 662 0 .اإلقتصادية
4672
8 

40674
5 

60 
يلتزم القائمين علي تقديم الخدمات الرياضية 

 035 602 722 64 بالمؤسسة بارتداء الكمامة والقفاز الطبي
5575
5 

23273
2 

 (5.99(= )1.15)الجدوليةعند 0قيمة كا*
، أن الوزن النسبي إلمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالعاملين بالمنشأة الرياضية: يتضح( 8)بدراسة جدول

، %55.55)بنسب تقديرية ( الى حد ما)بتقدير ( 01،03)، حيث جاءت العبارات %(13.10إلى % 10.91)بين  تراوح
 %(.10.81، %10.91)بنسب تقديرية ( ال)بتقدير ( 05،01)، كما جاءت العبارات %(13.10

ء التحليل عالي ويرجع الباحث عدم اجراء مسحة دورية للموظفين، نتيجة لضعف االمكانات المادية خاصة ان اجرا
التكلفة، كما أن ضعف اإللتزام في ارتداء الكمامات والقفاز الطبي الى انعدام المسئولية لدى القائمين على تقديم الخدمات 
الرياضية داخل القرية، فالبد من تعويض عدم اجراء التحاليل باإللتزام بارتداء الوقاية، كذلك فإن تخفيض عدد العاملين هو نتاج 

https://www.researchgate.net/profile/Scott_Brunero
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س الوزراء المصري بتخفيض عدد العاملين بالدولة، اال أن التأثر اإلقتصادي نتيجة توقف النشاط الرياضي جعل قرار مجل
 .المسئولين يقررون العودة بشروط

بأن العديد من الحكومات اتخذت اإلجراءات اإلحترازية للحد من انتشار  Mijuskovi (0101)ويتفق ذلك مع ما ذكره 
الفيروس بين المواطنين أهمها الغاء الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، مما اسهم في تفاقم األزمة اإلقتصادية وخسائر 

يش مع الفيروس والكن بشروط تتمثل في مليارات الدوالرات في المجال الرياضي، فقررت الحكومات عودة األنشطة والتعا تخطت
 . إجراءات احترازية

كما ان ضعف المسئولية لدى القائمين على تنفيذ النشاط يزيد من سرعة انتشار الوباء، فاإلنتشار اليلزمه وجود عدد 
على الرياضة  COVID-19بتأثير جائحة Wong (0101 ) ويتفق ذلك مع دراسة او الجمهور، المشتركينكبير من 

 .، أن مخاطر اإلصابة كانت عالية بالنسبة لالعبين حتى بدون متفرجينوالتمارين الرياضية

ما إمكانية تطبيق اإلجراءات "باإلجابة على التساؤل الثالث  الخاصةعرض وتفسير ومناقشة النتائج 
 :كاآلتي، "من األنشطة الرياضية( المستفيدين)االحترازية الخاصة بالمشتركين 

امكانية تطبيق )للبعد  الثالث  الستجابات عينة البحث 0التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا( 9)جدول
 (505=ن) (من األنشطة الرياضية" المستفيدين"اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمشتركين 

 م
 العبـــــــــــــارات 

 التكرارات

رجة
الد

رية 
قدي
الت

 

سبة
الن

رية 
قدي
الت

 

 0كا

ى  نعم
إل حد   ال ما

 64 227 200 .يراعى بعد المسافات بين المستفيدين اثناء الممارسة 63
672
4 

0478
0 

27472
5 

 020 708 652 0 .يتم اجراء مسحة دورية لالعبين 60
4476
2 

70872
4 

62 
يتم التنبيه على أولياء األمور باإلنتظار خارج مكان 

 43 273 246 .التدريب
624
4 

3072
0 

64874
0 

28 
يتم الغاء الحصص التدريبية في حالة وجود اشتباه 

 - 636 754 .ألحد المتدربين
648
4 

0276
4 

07730 

26 
يتم الغاء إشتراك المتدرب في حال تكرار عدم التزامه 

 008 745 5 635 باإلجراءات اإلحترازية 
5570
3 

77872
0 

 334 780 602 78 .اإلقتصادية يتم تخفيض رسوم اإلشتراك مراعاة للحالة 22
4276
4 

26277
2 

 40 205 264 .يتم استرداد المبلغ المدفوع  في حال الغاء اإلشتراك 27
626
0 

3377
7 

65878
0 

 028 242 253 62 لرسوم لمدة محددة لبعض المشتركينيوجد اعفاء من ا 24
5278
0 

28073
3 

25 
تساعد الهيئة الرياضية في توفير بعض األدوات 

 068 252 243 62 .الرياضية للمحتاجين
5674
2 

28278
8 

 2 626 725 .تتوافر أدوات تعقيم لألفراد بالهيئة الرياضية 20
670
0 

0073
7 

20374
2 

 3 283 766 .يتم تقليص عدد الحصص التدريبية األسبوعية 23
675
4 

0572
0 

23270
2 

20 
يتم تقسيم المشاركين في األنشطة الرياضية لتقليل 

 42 603 202 .التزاحم
622
8 

0672
8 

60570
8 

 662 220 680 .يلتزم المتدرب بإحضار أدواته الشخصية في التدريب 22
687
2 

0572
0 

67878
2 

 (5.99(= )1.15)الجدوليةعند 0قيمة كا
من األنشطة ( المستفيدين)أن الوزن النسبي لتطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمشتركين : يتضح( 9)بدراسة جدول

بنسب ( نعم)بتقدير ( 08،00،01،01،09،00)، حيث جاءت العبارات %(89.01إلى % 11.09)بين  تراوح، الرياضية
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بنسب تقديرية ( الى حد ما)بتقدير ( 09،01،03،00)رات ، وجاءت العبا%(89.01، الى %08.98)تقديرية تراوحت بين 
، الى %11.09)بنسب تقديرية تراوحت بين ( ال)بتقدير ( 05،00،08)، كما جاءت العبارات %(00.33، 50.11%)

50.10.)% 

في القرية تواجه مشكلة كبيرة في تطبيق اإلجراءات اإلحترازية بخالف الثقافة الصحية، وهي  الرياضةويرى الباحث ان 
الرياضي إلرتداء القفاز ويتفق ذلك مع  الصعوبات في اداء النشاطبعض عدم التزام بعض المنتسبين بارتداء قناع الوجه بسبب 

، أنه يرفع بشكل ملحوظ معدل "في الرياضة وقناع الوجه COVID-19فيروس كورونا "عن Pifarré (0101 )دراسة 
ضربات القلب فيشعر الفرد باإلجهاد، فأقنعة الوجه تزيد من العبء الفسيولوجي للجسم، خاصة لمن يعانون من أمراض 

أهمية الغاء اإلشتراك للمنتسب في حالة عدم التزامه، فذلك يضعه تحت المسئولية الجنائية يرى الباحث ، كما مصاحبة متعددة
بين ( ، وسارسCOVID-19كورونا )نقل األمراض المعدية "عن ( 0101)دراسة العاليا  معذلك  ويتفقلتعمده نقل العدوى، 

، تنص على وجود تشريعات خاصة (فرنسا، األردن، مصر، أمريكا)، أن قوانين دول "المسئولية الجنائية وحماية المصاب
 .م صدور قرارات تحافظ على المواطنينالمسئولية الجنائية في عدو بجريمة نقل العدوى بالقصد 

كما ان الغاء التدريب لوجود اشتباه وتقليص عدد الحصص التدريبية وتقسيم المشاركين وتوافر ادوات تعقيم لألفراد، هو 
قد يؤثر على انتشار الوباء بالرغم من سعي  غياب الثقافة الصحيةالمؤسسات، اال ان  لجميعنتيجة لقرار مجلس الوزراء 

 .الحكومة إليقافه، خاصة في القرية ومع غياب مستشفيات العزل

إلرتفاع تكلفة التحليل، خاصة للفئة  لضعف اإلمكانات الماديةكذلك فان عدم اجراء مسحة دورية للمنتسبين هو نتاج 
الفقيرة والمتوسطة داخل القرية وهذه الفئات األكثر عددًا، لذا فان اجبارية اجراء تحليل على حساب المنتسب، قد يتسبب في 

 -COVIDطلب البقاء في المنزل بسبب "عن M. Schnitzer, ect (0101 ) ذلك مع دراسة ويتفقتوقفه عن الرياضة، 
حيث تم المشاركة بشكل أقل في األلعاب الرياضية عن ذي قبل وبعد القيود، زيادة المشاركة الرياضية ، "تيرول، النمسافي  19

 .وما بعدها COVID-19 في المجموعات األقل نشاًطا عند مقارنة فترة ما قبل

ما إمكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية "عرض وتفسير ومناقشة النتائج الخاصة باإلجابة على التساؤل الرابع 
 : كاآلتي، "الخاصة بالمالعب والصاالت واألدوات واألجهزة الرياضية بالمنشأة الرياضية

امكانية تطبيق ) ة البحث للبعد الرابعالستجابات عين 0التكرارات والمجموع التقديري والوزن النسبي وقيمة كا (01)جدول
 (505=ن)  (اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمالعب والصاالت واألدوات واألجهزة الرياضية بالمنشأة الرياضية
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  التنظيف والتعقيم للصاالت والمالعبتتوافر أدوات 
 05 602 220 .واألدوات واألجهزة الرياضية

620
7 

06740 650750 

7
6 

تتناسب عدد الصاالت والمالعب مع أعداد 
 667 766 686 المشاركين باألنشطة الرياضية

687
0 

05728 650724 

7
2 

 654770 52788 062 220 608 03 .يلتزم المدرب بإحضار أدواته الشخصية في التدريب

7
7 

يتوفر أجهزة رياضية جديدة الستيعاب أكبر عدد 
 635702 56763 080 204 286 48 .ممكن من المتدربين

7
4 

يتم تأجير منشآت أخرى إلحتواء العدد الكامل 
 203760 42786 332 750 03 08 .للمشتركين بالهيئة

7
5 

يتم تعقيم األدوات واألجهزة المستخدمه في األنشطه 
 2 740 600 .الرياضية بعد كل استخدام

628
2 

30730 720730 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%86%d9%82%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a8+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%86%d9%82%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a8+%3a&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d9%86%d9%82%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%a8+%3a&criteria1=0.
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يتوفر أدوات اإلسعافات األوليه وخوافض الحراره 
 207700 40770 302 743 662 52 .بأماكن الممارسه الرياضية كافه

 (5.99(= )1.15)الجدوليةعند 0قيمة كا
أن الوزن النسبي المكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمالعب والصاالت واألدوات : يتضح( 01)بدراسة جدول

 بنسبة( نعم)بتقدير ( 31)، حيث جاءت العبارة %(80.11إلى % 18.38)تراوح بين ، واألجهزة الرياضية بالمنشأة الرياضية
، كما جاءت %(01.01، %15.91)بنسب تقديرية ( الى حدما)بتقدير ( 35،30)، وجاءت العبارات %(80.11)تقديرية 
 %(.50.11، الى %18.38)بنسب تقديرية تراوحت بين ( ال)بتقدير ( 31،31،33،30)العبارات 

ويرجع الباحث ذلك الى أن توفير ادوات التنظيف والتعقم للصاالت والمالعب واألدوات واألجهزة، امر ضروري لتنفيذ 
اإلحترازية، اال أن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ اجراءات التعقيم بعد اإلنتهاء من كل استخدام، كذلك فعدم توافر ادوات اإلجراءات 

اإلسعافات األولية وخوافض الحرارة في اماكن الممارسة الرياضية قد يزيد من مخاطر انتشار الفيروس، فاالدوات الرياضية يتم 
 COVID-19تأثير جائحة "عن Wong (0101 )ق جدا، ويتفق ذلك مع  دراسة تالمسها ألكثر من شخص في وقت ضي

دقيقة وأدى كل العب  09االتصال الوثيق بين العبي كرة القدم المحترفين  مدة، أن متوسط "على الرياضة والتمارين الرياضية
 .حلقة من السلوكيات الخطرة 50ما معدله 

كذلك فإن توفير أجهزة رياضية جديدة الستيعاب أكبر عدد ممكن من المتدربين، أو تأجير منشآت أخرى إلحتواء العدد 
الكامل للمشتركين بالهيئة، يرتبط باإلمكانات المادية بالمنشأة اال أن مراكز الشباب ترتبط بميزانية مقدرة من وزارة الشباب 

دية والمراكز الخاصة بالقرية تعتمد على اشتراكات بسيطة، وحيث أن توقف األنشطة قد أثر المالية، كذلك االن ووزارةوالرياضة 
 Mijuskovi على الحالة اإلقتصادية، فهناك صعوبة في استئجار مالعب وصاالت او شراء أجهزة، ويتفق ذلك مع ماذكره

بأن العديد من الحكومات اتخذت اإلجراءات اإلحترازية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين أهمها الغاء الفعاليات ( 0101)
 . الرياضية المحلية والدولية، مما اسهم في تفاقم األزمة اإلقتصادية وخسائر تخطت مليارات الدوالرات في المجال الرياضي

 :اإلستخالصات
 :النتائج، وفي حدود مجتمع البحث يستخلص الباحث مايليمن خالل عرض ومناقشة 

 :امكانية تطبيق اإلجراءات اإلحترازية الخاصة بالمنشأة الرياضية: أوالً 
 .يتوفر أجهزة قياس درجة الحرارة، والفتات لدجراءات اإلحترازية -
 .الصحةاليوجد غرفة مجهزة او فريق طبي إلجراء العزل، واليوجد لجنة ازمات للتواصل مع  -
 .اليتم تنفيذ حمالت توعية صحية بمخاطر الفيروس داخل القرية -
 .يصعب استخدام التطبيقات اإللكترونية للتدريب عن بعد او اإلجراءات اإلدارية -
 .ضعف الدعم المادي الخاص بجائحة كورونا المقدم من الوزارة -
 .يوم في حال وجود حالة مؤكدة 01يتم اغالق المنشأة  -
 :ة تطبيق اإلجراءات اإلحترازية الخاصة بالعاملين بالمنشأة الرياضيةامكاني: ثانياً 
 .اليتم اجراء مسحة دورية للموظفين بالهيئة الرياضية -
 .اليتم صرف منحة مالية للموظفين نتيجة لتدهور الحالة اإلقتصادية -
 .اليتم اإللتزام الكامل بخفض اعداد القائمين على تقديم الخدمات الرياضية -
 .لتزام التام من قبل القائمين على تقديم الخدمات الرياضية بارتداء الكمامة والقفاز الطبياليتم اإل  -
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 :من األنشطة الرياضية( المستفيدين)امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمشتركين : ثالثاً 
 .ال يتم اجراء مسحة دورية لالعبين -
 .، ويراعى المسافات بين المستفيدين أثناء التدريبتتوفر أدوات تعقيم لألفراد بالهيئة الرياضية -
 . يتم التنبيه على أولياء األمور باإلنتظار خارج مكان التدريب -
 .يتم الغاء إشتراك المتدرب في حال عدم التزامه باإلجراءات اإلحترازية -
لتقليل التزاحم، ويتم الغاء يتم تقليص عدد الحصص التدريبية األسبوعية، وتقسيم المشاركين في األنشطة الرياضية  -

 .الحصص التدريبية في حالة وجود اشتباه ألحد المتدربين
 .يتم استرداد المبلغ المدفوع  في حال الغاء اإلشتراك -
 .يلتزم المتدرب بإحضار أدواته الشخصية في التدريب -

األجهـزة الرياضـية بالمنشـأة امكانية تطبيق اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمالعـب والصـاالت واألدوات و : رابعاً 
 :الرياضية

 .واألدوات واألجهزة الرياضية  تتوافر أدوات التنظيف والتعقيم للصاالت والمالعب -
 .تتناسب عدد الصاالت والمالعب مع أعداد المشاركين باألنشطة الرياضية -
 .يلتزم المدرب بإحضار أدواته الشخصية في التدريب -
 .الستيعاب أكبر عدد ممكن من المتدربينال يتوفر أجهزة رياضية جديدة  -
 .ال يتم تأجير منشآت أخرى إلحتواء العدد الكامل للمشتركين بالهيئة -
 .ال يتم تعقيم األدوات واألجهزة المستخدمه في األنشطه الرياضية بعد كل استخدام -
 .ال يتوفر أدوات اإلسعافات األوليه وخوافض الحراره بأماكن الممارسه الرياضية كافه -

 :التوصيات
 :من خالل عرض ومناقشة النتائج، وفي حدود مجتمع البحث يوصي الباحث باآلتي

 :فيما يخص وزارة الشباب والرياضة: أوال
لكل مركز شباب أو نادي رياضي يسعى للعودة الكاملة أو الجزئية لممارسة األنشطة الرياضية، ( شهادة صالحية)وضع  .0

ل الوزارة، وتشمل األجهزة والمعدات والصاالت والمالعب والعاملين ومعدات يتم الحصول عليها بعد التفتيش من قب
 .الوقاية

 .زيادة الدعم المادي تحت بند اإلجراءات اإلحترازية، لتوفير أدوات التعقيم واألجهزة المطلوبة لذلك .0
لكل مركز رياضي وحسب تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة في توفير طاقم طبي دائم  .3

 .أعداد المترددين على المركز
اجراء تفتيش دوري على مراكز الشباب للتأكد من تنفيذ اإلجراءات اإلحترازية، وسحب شهادة الصالحية في حال قصور  .1

 .تنفبذ اإلجراءات اإلحترازية
 :فيما يخص مراكز الشباب: ثانياً 
 .وكيفية التعامل في حال وجود اشتباه ألحد الحاالتعقد ورش تدريبية للعاملين عن مخاطر الفيروس  .0
 .اجراء مسحة األنف أسبوعيًا لجميع المترددين على المركز دون دفع التكلفة .0
تشكيل فريق بحثي يقوم بمتابعة التطورات في كيفية تنفيذ األنشطة أثناء الوباء وامكانية استخدام اإللكترونيات داخل  .3

 .ت اإلحترازية بالمركزالقرية ومتابعة تطبيق اإلجراءا
منعا  توزيع الحصص التدريبية طوال اليوم حتى يمكن تحقيق مسافات التباعد، وتقليل عدد الحصص التدريبية األسبوعية .1

 .إلنتشار العدوى
التنبيه على المشتركين أثناء الحصص التدريبية بأهمية اإلجراءات اإلحترازية في منع انتشار العدوى واتباع العادات  .5

 .ية السليمةالصح
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 :فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: ثالثاً 
 :حتى يمكن تغيير الثقافة العامة للمواطنين بالقرية يجب

 .للطالب من مرحلة التعليم األساسي وحتى قبل الجامعي( العادات الصحية السليمة)تدريس مقرر  .0
 (.التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد)تدريس مقرر  .0
 .تخصيص وقت بسيط من الحصص الدراسية عن مخاطر فيروس كورونا وأهمية اإلجراءات اإلحترازية .3
 :فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: رابعاً 

 :حتى يمكن اعداد خريج قادر على العمل في الظروف المختلفة يجب
 .والرياضة أثناء انتشار األوبئةتدريس مقرر لكليات التربية الرياضية عن تدريس التربية البدنية  .0
 .للطالب غير الدارسين في كليات الطب( العادات الصحية السليمة)تدريس مقرر  .0
 .تطبيق استخدام اإللكترونيات وتدريس المقررات الدراسية عن بعد .3
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