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 المستخلص

انتشرت ظاهرة تعاطي المنشطات المحظورة بين الرياضيين فـي مختلـف األلعـاب الرياضـية انتشـارا كبيـر نتيجـة التطـور فـي 
. إلـي مسـتويات بدنيـة ورياضـية عاليـة ومواجهـة التـدريبات الشـاقة مجال األدويـة، وبسـبب رغبـة العديـد مـن الرياضـيين فـي الوصـول

هدف البحث إلى تقييم معرفة الرباعين ودوافعهم واتجاههم نحو المنشطات في جمهورية مصر العربية ودراسة االختالفات بينهم وفقا ي
تــم إعــداد . الوصــفي دم الباحــث المــنهجاســتخ. (محلــي ودولــي)، مســتوي الممارســة (ناشــئين وكبــار/ الخبــرة)لمتغيــر الجــنس، والعمــر 

برنـامج أو من الرباعين ال يعلمون أي معلومة تتعلق ب%(  85,0)نسبة اظهرت النتائج أن . استبيان واستخدامه كأداة لجمع البيانات
طات المحظـورة، أنهم في حاجة إلي برامج توعية ارشادية واعالمية حول المنش%(  90,0)، ويعتقد اتفاقية دولية لمكافحة المنشطات

أنه من الضروري أن يكون الرباعين على دراية كاملة بموضوع المنشطات واثارها الصحية والنفسية وعواقبها  ونعتقدي%(  95,0)و 
فـي  لتحقيق أفضل النتائج الرباعرغبة قوية من وجود )، السبب األول الذي يدفع الرباعين المصريين لتعاطي المنشطات هو القانونية
الربــاعين بــين  معنويــافــروق  توجــد مــن اآلراء،%(  75.83)وحقــق نســبة ( وزيــادة قوتــه فــي المســابقات والفــوز بــاي ثمــن أقــل وقــت

وكـذا مستوي المدركات والمعارف االساسية عن المنشطات والمعرفة بالعواقب الناجمـة عـن تعـاطي المنشـطات في  المحليين والدوليين
 .الدولييناتجاهاتهم نحو التعاطي لصالح الرباعين 

.رفع األثقال، المعرفة عن المنشطات، دوافع التعاطي، االتجاه نحو التعاطي: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 

      The phenomenon of banned doping has spread among athletes in various sports 

as a result of the development in the field of medicines, and because of the desire of many 

athletes to reach high physical and athletic levels, and to face hard training. The research 

aims to assess the knowledge of weightlifters, their motivations and their attitude towards 

doping in the Arab Republic of Egypt, Also studying the differences between them 

according to the variable of sex, age (experience / junior and senior), and the level of 

practice (local and international). The researcher used the descriptive method. A 

questionnaire was prepared and used as a data collection tool. The results showed that 

(85.0%) of the weightlifters do not know any information related to an international anti-

doping program or agreement, (90.0%) believe that they need educational and 

informational awareness programs on prohibited doping, (95.0%) believe that it is 

necessary for weightlifters to be fully aware of the issue of Anabolic steroids, their health 

and psychological effects, and their legal consequences. The first reason that drives 

Egyptian lifters to abuse doping is (Presence of a strong desire of weightlifters to achieve 

the best results in the least time, increase their strength in competitions and win at any 

cost) which achieved a percentage of ( 75.83%) of the opinions. There are significant 

differences for the of international weightlifters between local and international 

weightlifters in the level of perceptions and basic knowledge about doping and knowledge 

of the consequences resulting from doping, as well as their attitudes towards abuse. 

Key words: Weightlifting, knowledge about doping, motives of abuse, attitude towards 

abuse. 
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يعـد شــباب وناشــئي رفــع األثقــال هـم الركيــزة األساســية والقاعــدة العريضــة التـي يبنــى عليهــا أحــالم المســتقبل وطموحــات 
ولـذلك تقـوم الدولـة ووزارة الشـباب بوضـع . ةالدولة في المنافسة بمختلف البطوالت والمحافل الدولية اإلقليميـة والعالميـة واالولمبيـ

كما يعتبر االتحـاد المصـري لرفـع . شباب ورباعي رفع األثقال في قلب خطة التنمية المستدامة، ومشروعات إعداد البطل األولمبي
لبطـوالت العالميـة األثقال والرباعين المصريين علي رأس اهتمام قطاع رياضة البطولة، حيث تنعقد عليهم اآلمال دائما فـي احـراز ا

 . واألولمبية لما تتمتع به اللعبة والرباعين المصريين من تاريخ اولمبي مشرف

أن انتشار ظـاهرة تعـاطي المنشـطات المحظـورة لـدي بعـض ( 0101)، وعبد الرازق، محمد (0558)رياض، أسامة ويري 
ة الدولية بهـذه الظـاهرة وتعريفهـا للمنشـطات فـي الرياضـة الرياضيين الشباب أدي إلي اهتمام اللجنة الطبية التابعة للجنة األولمبي

فالمنشـطات بـذلك . تعاطي ألدوية ضمن قائمـة ومجـاميع العقـاقير المحظـورة رياضـيا أو اسـتخدام أي وسـيلة أخـري ممنوعـة: بأنها
مجال المنافسة أو التـدريب لرفع الكفاءة البدنية والنفسية للرياضي في ( غير الطبيعية)تعني استخدام لمختلف الوسائل الصناعية 

عن طريق الفم أو الحقن، مما يؤدي لحدوث ضرر صحي عليه أو االضرار بعدالة المنافسة الرياضة والكسب غير المشـروع ومـن 
 .ثم التعرض للعقوبة والجزاء

فــي  (المحتــرفين)أن ظــاهرة تعــاطي المنشــطات المحظــورة بــين الرياضــيين المتقــدمين  (0105)ويضــيف البلوشــي، راشــد 
مختلف األلعاب الرياضية انتشرت انتشارا كبير نتيجة التطور في مجال األدوية، وبسبب رغبة العديد مـن الرياضـيين فـي الوصـول 

أن إحصـــاءات الوكالـــة الدوليـــة لمكافحـــة المنشـــطات كمـــا . إلـــي مســـتويات بدنيـــة ورياضـــية عاليـــة ومواجهـــة التـــدريبات الشـــاقة
(WADA )الماضية عن ارتفاع كبير في حاالت تعاطي المنشطات بين الرياضيين المحتـرفين وكـذا  كشفت خالل السنوات القليلة

صـدار القـوانين التـي تجـرم تعـاطي المنشـطات فـي المجـال  الهواة، ممـا دفـع العديـد مـن الـدول والمنظمـات الرياضـية إلـي تشـريع وا 
 .ر الجسيمة التي تنجم عن التعاطيالرياضي من أجل الحفاظ علي صحة الرياضيين وحمايتهم من األضرار والمخاط

أن حـب الشـهرة والنجوميـة Reider, Gordon (0101 )، و جـوردون، ريـدر (0111)ولقد أوضحت منظمـة اليونسـكو 
واالقتداء بالرياضيين المحترفين والطمع في الفوز كانوا من أهم األسباب االجتماعية التي دفعت الرياضيين من الشباب والناشـئين 

عقـود لتعـاطي المنشـطات، بينمـا التوجـه نحـو تحقيـق مكاسـب اقتصـادية والحصـول علـي مبـالغ ماليـة كبيـرة ومكافـآت  والهواة منذ
وجوائز ثمينة كانت من أهـم األسـباب التـي عملـت مـؤخرا علـي زيـادة انتشـار هـذه الظـاهرة بـين الرياضـيين، عـالوة علـي اسـتغالل 

 .الشهرة في تحقيق مكاسب سياسية

تعـاطي نسـبة في ديادا ز اهناك  أن( 0108)ود، خالد ، وملحم، محمد ، والويسى، نزار ، وطلفاح، ياسر ويؤكد كل من الزي
أصـبحت الرياضـة ، حيـث وسياسـية شخصـية واقتصـادية عوامـلويرجـع ذلـك إلـى  المنشطات بين الرياضيين في السـنوات األخيـرة،

( كاالسـتبعاد مـن البطـوالت الرياضـية)الرغم من العقوبات المغلظة وعلى  .المهتمين فيها موسيلة لتحقيق الثراء سواًء للمشاركين أ
البدنيـة لتحسـين قـدراتهم  المنشـطاتإن الكثيـر مـا زال يتعـاطى  إال التي فرضها القانون علـى متعـاطي المنشـطات مـن الرياضـيين،

 أنهـا تـؤديي مجال الطـب الرياضـي أكد الباحثين ففقد  صحية ونفسية واجتماعية كبيرة،سلبية للمنشطات انعكاسات و  .الرياضيةو 
 ،ضــمور فــي الخصــيتين ،مــراض، كــأمراض الكبـد، تهتــك الكلــى، االضــطرابات المعويــة والتنفسـية، ســقوط الشــعرإلـى العديــد مــن األ
ــى الضــعف الجنســي و  ــم، باإلضــافة إل ــاطين للمنشــطات بالمجــال بعــض أعــراض اإلدمــان ظهــور العق ــدي المتع ــة ل النفســية والعقلي

 ،، األرق وعدم النـومالعدوانيةو  واالحباط ، حاالت الغضبالمزاجية االضطرابالشعور بالكآبة و  ،ي تتلخص في الخوفالتالرياضي و 
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قد تنجم عنه مشاكل ضـارة  وكل هذا واضطرابات الكالم والهلوسة، اإلسهال والعرق وسرعة التنفس، واالنفعال والتفكير غير السليم
إلـى المجتمـع  للمنشطات بل تمتـدالرياضي المتعاطي  للمنشطات عليأثيرات السلبية والضارة الت، ولذلك ال تقتصر بالفرد والمجتمع

 .(انحراف اجتماعي)المحيط به 

 :والحاجة إليه البحث مشكلة

فــي الفــوز الســريع وكــذا الحاجــة إلــي التقــدير المــادي  -لــدي العديــد مــن الربــاعين محليــا ودوليــا-لقــد أدت الرغبــة القويــة 
فة إلي القصور الواضح في المعرفـة والمعلومـات والثقافـة المتعلقـة بالمنشـطات المحظـورة إلـي االنتشـار الواسـع فـي والمعنوي، إضا

       .ظاهرة تعاطي المنشطات، وترتب علي ذلك ظهور المنظمات الدولية والوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات للحد من هذه الظاهرة

ان والهيئات والمنظمات الرياضية المحليـة والدوليـة علـي تجـريم تعـاطي المنشـطات ولقد اتفقت معظم دول العالم وكذا اللج
في المجـال الرياضـي، وذلـك بهـدف المحافظـة علـي الشـباب مـن ناحيـة ولضـمان المنافسـة الشـريفة وتحقيـق االنضـباط مـن ناحيـة 

رفع األثقال بحكم أنه االتحـاد صـاحب االنجـاز والسيما اتحاد -ولذا كان من الواجب علي جميع االتحادات الرياضية المعنية . أخري
ميداليـة متنوعـة مـن  30ذهبيـة و  7ذهبيـة برفـع األثقـال وذلـك مـن أصـل  5ميدالية أولمبية متنوعة بيـنهم  01األكبر في تحقيق 

( شـئين، كبـارشـباب، نا)أن يهتمـوا بزيـادة معرفـة وتوعيـة الربـاعين  -في األلعاب األولمبيـة الصـيفية 00مجموع مشاركة مصر الـ 
بالمنشطات المحظورة وتعريفهم بحجم الضرر الناتج عنها والعواقب الوخيمة التي قـد تـنجم عـن تعاطيهـا، والتـي يـأتي فـي مقـدمتها 

 . اإليقاف الدولي والمنع والحرمان من المشاركة بالبطوالت المحلية والعالمية واألولمبية

ين نحــو معــرفتهم بالمنشــطات وأضــرارها، والعواقــب القانونيــة التــي ولقـد نجــم عــن القصــور الواضــح لــدي الربــاعين المصــري
تنجم عن تعاطيها، أن توجه البعض نحـو التعـاطي وتسـبب ذلـك فـي عقوبـة االيقـاف وحرمـان دولـة مصـر مـن المشـاركات الدوليـة، 

خسـتان، أرمينيـا، أذربيجـان، حيث تم فـي السـنوات األخيـرة ايقـاف دول ذات مكانـة كبيـرة فـي رفـع األثقـال مثـل الصـين، روسـيا، كازا
بلغاريا، وتركيا، كما تـم إيقـاف جمهوريـة مصـر العربيـة عـن المشـاركة الدوليـة والعالميـة واالولمبيـة فـي مسـابقات رفـع األثقـال بعـد 

سـنة وذلـك ببطولـة  07إلي  01قاصرين تتراوح اعمارهم من ( 5)رباعين شباب وناشئين، منهم ( 7)اكتشاف عينات ايجابية لعدد 
 . 0101فريقيا للشباب والناشئين التي اقيمت بالقاهرة في ديسمبر عام ا

علـي مصـر، حيـث تـم ( ألـف يـورو 011)االتحاد الدولي لرفع األثقـال عقوبـة اإليقـاف والغرامـة الماليـة ( IWF)ولقد قرر 
مهــا االتحــاد الــدولي ويشــرف تجميـد النشــاط لمــدة عــامين وحرمــان الربـاعين المصــريين مــن المشــاركة فــي كافــة البطـوالت التــي ينظ

وذلـك بعـد  0105فـي عـام ( كـاس)عليها، ثم تم تأكيد القرار الحقا من المحكمة الرياضية الدولية ولجنة التحكيم الرياضـي الدوليـة 
كمـا تـم زيـادة أزمـة المنشـطات بالكشـف عـن ثبـوت تعـاطي . االنتهاء من نظر الطعن المقدم من االتحاد المصري ضد نظيره الدولي

، وتنتظـر 0105رباعين مصـريين اخـرين للمنشـطات خـالل الـدورة األفريقيـة الصـيفية األخيـرة التـي اقيمـت بـالمغرب عـام ( 5)د عد
 (1)مرفق . بسببها جمهورية مصر العربية عقوبة أخري

ن وهكذا نجـد أن تعـاطي الربـاعين المصـريين للمنشـطات تسـبب فـي حرمـانهم وحرمـان الدولـة مـن المشـاركة فـي العديـد مـ
إضــافة إلــي ضــبابية مشــاركة رفــع األثقــال المصــرية بالــدورة األولمبيــة  0105البطــوالت الدوليــة والعالميــة منــذ صــدور القــرار عــام 

 .القادمة بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث أن العقوبة تمتد لمدة سنتين من تاريخ صدور القرار
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اف ضد مصر بسبب سقوط الرباعين في اختبـارات المنشـطات أن ولقد ترتب علي قرار االتحاد الدولي الصادر بعقوبة اإليق
أصيبت رياضة رفع األثقال المصـرية بـالركود المحلـي ايضـا وظهـرت المشـكالت، وتـم تبـادل االتهامـات واالشـتباكات بعـد قيـام وزيـر 

إلـي التحقيـق " والطبـي واالداريمتضمنا ذلـك الجهـاز الفنـي "الشباب والرياضة بتحويل المسؤولين من االتحاد المصري لرفع األثقال 
 .بالنيابة العامة، ايضا عزف الكثير من الرباعين عن رياضة رفع األثقال نتيجة لإليقاف وعدم وجود دوافع للمشاركة

وعليه تم إهدار طاقات الربـاعين مـن الناشـئين والكبـار وخاصـة أولئـك الـذين يحلمـون بتحقيـق انجـازات عالميـة وأولمبيـة، 
ن المـدربين واألعضـاء المعـاونين بـاألجهزة الفنيـة ماديـا ونفسـيا حيـث فقـدوا وظـائفهم أو قـل دخلهـم، للدرجـة التـي وتضرر الكثير مـ

يمكن معها القول أن ظاهرة تعاطي المنشطات أصبحت السبب الرئيس في تهديـد اسـتمرار مشـاركة رياضـة رفـع األثقـال بشـكل عـام 
ضة رفع األثقال بجمهورية مصر العربية، وان المنشطات أصبحت السبب المباشر في باأللعاب األولمبية وكذا استمرار واستقرار ريا

األذى والضرر المادي والنفسي للعديد من الرباعين والمدربين الذين يعتبرون توقف رياضة رفـع األثقـال هـو توقـف لتطلعـاتهم نحـو 
 .المستقبل

يتضـح حجـم وأهميـة مشـكلة البحـث الحـالي،  -باحـثعلـي حـد علـم ال-ووفقا لما سـبق، ونظـرا لعـدم وجـود دراسـة سـابقة 
حيث يجد الباحث أن نقص المعارف والمعلومات المرتبطة بسلوك تعاطي المنشطات لـدي العديـد مـن الربـاعين والمـدربين والعـاملين 

لم ، وأبــو مفتــاح، ســابرياضــة رفــع األثقــال تمثــل جانــب كبيــر مــن مشــكلة المنشــطات باالتحــاد المصــري لرفــع األثقــال، حيــث يــذكر 
أن المعرفــة هــي أســاس توجيــه وضــبط الســلوك الرياضــي، وتوظيفهــا التوظيــف ( "0101)خــريص، خديجــة ، وسويســي، ربيعــة 

الصحيح يساهم في حل المشكالت وزيادة التكيف مع البيئة، وأن النجاح في المجال الرياضي يرتبط إلي حد بعيد بامتالك المعـارف 
أن الرياضــيين بحاجــة Pavlović, R. and Pupiš, M. (0103" )افلوفيتش، وبــوبيش بــكمــا يعتقــد (. 1ص، " )والمعلومــات

ص، " )ماسة إلي المزيد من المعرفة والمعلومات وزيادة الوعي حول التأثير الضار للمنشطات حتي ال تنتشر ظاهرة التعـاطي بيـنهم
01.) 

اعين نحو تعاطي المنشطات، كلها من األمور التـي كما يري الباحث أن معرفة أهم دوافع التعاطي، وتقدير مدي اتجاه الرب
تساعد في المعرفة بأبعاد المشكلة، وبالتالي امكانية التوصل إلـي حلـول ومقترحـات قـد ت حـد مـن تفاقمهـا وتسـاعد المسـؤولين علـي 

 .  ايجاد اليات عملية لمكافحة المنشطات برياضة رفع األثقال

م معرفة الرباعين عـن المنشـطات ومـدي إدراكهـم لمخاطرهـا، كمـا يجـب تحليـل ولذا يري الباحث أن هناك حاجة ملحة لتقيي
الواقع وما يتضمنه من تحديد ألهم دوافع تعاطي المنشطات، وتحديد مدي اتجاه الربـاعين نحـو التعـاطي، ومـن ثـم وضـع مقترحـات 

وع فـي مشـكلة العقوبـات وخاصـة التعـرض مستقبلية قائمة علـي المعرفـة العلميـة بصـورة تمنـع اسـتمرار هـذه الظـاهرة أو تمنـع الوقـ
 .0101لإليقاف مرة أخري وحرمان مصر من المشاركات الدولية وخاصة المشاركة بأولمبياد 

  :أهمية البحث النظرية والتطبيقية
الجسـمية السـلبية  للمنشـطات واالنعكاسـاتالرباعين بجمهورية مصر العربية العوامل المؤدية إلى تعاطي القاء الضوء علي  -

 .المترتبة علي التعاطي والقانونية واالجتماعية والنفسية
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ظــاهرة  وأســباب وأبعــاد حجــمببجمهوريــة مصــر العربيــة  رياضــة رفــع األثقــالالقــائمين والمســئولين عــن  تعريــفرفــع الــوعي و  -
الشــباب  مــنالســيما لمنشــطات ا تعــاطيعلــى المترتبــة وخيمــة ال القانونيــة عواقــبالتبعــات و ، واللمنشــطاتل الربــاعينتعــاطي 
  .والناشئين

 .تقديم الحلول والمقترحات المالئمة للحد من ظاهرة تعاطي المنشطات بين الرباعين بجمهورية مصر العربية -
اعتبار المعرفة والمعلومات والثقافة بالمنشطات جزء ال يتجزأ من عملية البناء واإلعداد المعرفي للرباع الناشـئ حتـى نـتمكن  -

بناء الرباع المتوازن بدنيا وعقليا ونفسيا، وكذا االرتقاء بمنظومة رفع األ ثقال المصـرية وعـودة من تحقيق أهداف الرياضة و 
 .ريادتها محليا وعالميا

ابراز أهميـة المعرفـة والعوامـل الثقافيـة ودورهـا فـي انتشـار تعـاطي المنشـطات وان غيـاب المعرفـة والثقافـة يتـرك أثـار سـلبية  -
رياضــيين وخاصــة الربــاعين نحــو تعــاطي المنشــطات بجانــب األســباب والــدوافع النفســية ويشــكل أحــد االســباب التــي تــدفع ال

 .  واالجتماعية واالقتصادية
   :هدف البحث

يهدف البحث إلى تقييم معرفة الرباعين ودوافعهم واتجاههم نحو المنشطات في جمهورية مصر العربيـة ودراسـة االختالفـات       
 :التعرف عليوذلك من خالل ( محلي ودولي)، مستوي الممارسة (ناشئين وكبار/ الخبرة)مر بينهم وفقا لمتغير الجنس، والع

المدركات والمعلومات العامة المرتبطة بالمنشطات برياضة رفع )مستوي معرفة الرباعين عن المنشطات من حيث  -1
 (.األثقال

 .والقانونية المترتبة و التي تنجم عن التعاطيمستوي معرفة الرباعين بالعواقب واألضرار الجسمية والنفسية واالجتماعية  -5
 .أهم دوافع التعاطي للمنشطات لدي الرباعين  -1
 .مدي اتجاه الرباعين نحو تعاطي المنشطات -7
 .العالقات بين مستوي المعرفة عن المنشطات، ودوافع التعاطي، واالتجاه نحو التعاطي لدي الرباعين -8
/ الخبرة)واالتجاه نحو التعاطي بين الرباعين وفقا لمتغير الجنس، والعمر مقارنة الفروق في مستوي المعرفة والدوافع  -5

 (. محلي ودولي)، مستوي الممارسة (ناشئين وكبار
 :البحث تساؤالت

 ما هو مستوي المعرفة عن المنشطات لدي الرباعين برياضة رفع األثقال بجمهورية مصر العربيةك  -
 عين برياضة رفع األثقال بجمهورية مصر العربيةكما هي أهم دوافع تعاطي المنشطات لدي الربا -
 ما هو طبيعة االتجاه نحو المنشطات لدي الرباعين برياضة رفع األثقال بجمهورية مصر العربيةك -
ما هي طبيعة العالقات االرتباطية بين معرفة الرباعين عن المنشطات، ومعرفتهم بعواقبها الخطرة، ودوافع التعاطي،  -

 طيهاكواتجاهاتهم نحو تعا
 هل توجد فروق معنوية في مستوي المعرفة والدوافع واالتجاه نحو تعاطي المنشطات بين الرباعين الذكور واالناثك -
 الناشئين والكبارك  هل توجد فروق معنوية في مستوي المعرفة والدوافع واالتجاه نحو تعاطي المنشطات بين الرباعين -
 وافع واالتجاه نحو تعاطي المنشطات بين الرباعين المحليين والدوليينكهل توجد فروق معنوية في مستوي المعرفة والد -
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  :مصطلحات البحث

 :Dopingالمنشطات     

، ، رقيةبن عكيو ( 0110)، الربضي، كمال، و György, Bakanek ،(0553)يتفق جورجي باكانيك 
التي يتعاطاها ( صلبة، سائلة، غازية) أن المنشطات هي مختلف المواد الصناعية( 0100)و التكريتي، وديع،  (0117)

للرياضي، إذ يتم االستعانة بمواد ووسائل غير طبيعية عن  والذهنية الكفاءة البدنية والنفسيةالرياضي بقصد بهدف االرتفاع ب
ا قد طريق الحقن أو الفم أو األنف خالل التدريب واإلعداد للمسابقات، أو خالل المنافسات بهدف الكسب غير المشروع، مم

 وتعرض الرياضي للعقوبة والجزاءات القانونية  ضرر صحيوحدوث  اإلضرار بعدالة المنافسة الرياضيةينجم عنه 

 * المعرفة والدوافع واالتجاه نحو المنشطات     

Knowledge, Motives & Attitudes towards Doping  

ادراكهم لمفهوم المنشطات وأنواعها والمامهم هي حصيلة المعارف والمعلومات لدي الرباعين، والتي تتعلق بمدي 
بأسباب تعاطيها و بأضرارها الجسدية والنفسية والقانونية واالجتماعية سواء علي مستوي الشخص نفسه المتعاطي، أو 

ا أو المحيطين به من أسرة ومجتمع، كذا المعارف المتعلقة بطرق الوقاية والمكافحة للحد من تناولها أو التحريض علي تعاطيه
االتجار بها، وهي بذلك تلك المعرفة التي من شأنها المساعدة في تقليل االتجاه نحو تعاطيها وحماية منظومة رفع األثقال 

 ( تعريف اجرائي)*. المصرية من المخاطر والعواقب الوخيمة الناجمة عن تعاطي المنشطات

 : Weightlifters *الرباعين      

الذين يمارسون رياضة رفع األثقال منذ مدة ال تقل عن ثالث ( ذكور واناث)نسين هم العبي رفع األثقال من الج
 (تعريف اجرائي.)*أو الدولية سواء كانوا ناشئين أو كبار/سنوات وشاركوا في أحد أو بعض البطوالت المحلية و

 :الدراسات المرجعية

ة الدوليــة لمكافحــة المنشــطات فــي تطــوير تقيــيم دور االتفاقيــهــدفت هــذه الدراســة إلــى ( 0101)دراســة الشــيخ، أحمــد  -0
وتم استخدام تحليل الوثـائق و ، (اسلوب الدراسات المسحية)تم استخدام المنهج الوصفي . المنظومة الرياضية الدولية

وضوح بنود ومواد االتفاقيـات الدوليـة لمكافحـة المنشـطات وتوصلت النتائج . السجالت واالستبيان كأداة لجمع البيانات
ــدي العــ ــد مــن اإلخــالالل ــة لمكافحــة  تاملين بالمجــال الرياضــي، ووجــود العدي ــة الدولي ــود االتفاقي ــق بن ــة لتطبي المحتمل
 .المنشطات

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى تحقيـق الـوعي ونشـر الثقافـة والمعرفـة القانونيـة لظـاهرة تعـاطي  (0105)البلوشي، راشـد دراسة  -0
تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي والتـاريخي، وتـم تنـاول مبحثـين  .عربـيواستخدام المنشطات بـين الرياضـيين فـي المجتمـع ال

عرض الباحث خاللهما استعراض وصـفي لظـاهرة المنشـطات وتـاريخي قـانوني للمسـؤولية الجنائيـة المترتبـة عـن التعـاطي 
لعــاب وتوصــلت النتــائج أن ظــاهرة تعــاطي المنشــطات فــي األ . بــدولتين عــربيتين والطــرق القانونيــة لمكافحــة المنشــطات

الرياضية انتشرت انتشار كبير، هناك تطوير في التشريعات والقوانين التي تجرم تعاطي المنشطات علي المستوي العـالمي 
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والعربي، وأن القوانين الحالية أصبحت ال تجرم سلوك التعاطي فقط بل أصبحت تجـرم كـل مـن لـه عالقـة بالنشـاط والالعـب 
 .رياضية يتبعها الرياضي المتعاطيمن إداريين ومدربين وأخصائيين وهيئات 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي قلـق المنافسـة وعالقتـه بمسـتوي الطمـوح الرياضـي  (0105)رضوان، محمود دراسة  -3
تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي باألســلوب المســحي، وتــم اســتخدام  .والتوجــه نحــو تعــاطي المنشــطات لــدي العبــي الكاراتيــه

وتوصـلت النتـائج أن هنـاك عالقـة ارتباطيـة طرديـة دالـة معنويـا بـين التوجـه نحـو تعـاطي . البيانـاتاالستبيان كأداة لجمـع 
المنشطات وبين القلق البدني والقلق المعرفي ومستوي الطموح، بينما توجد عالقـة عكسـية دالـة بـين التوجـه نحـو تعـاطي 

 .المنشطات والثقة بالنفس لدي الالعبين المحليين والدوليين

هدفت هذه الدراسة إلى تحديـد  Sanaa, A.,  & Mohamamed, A. (0105)محمد  لي، سناء، وعبد الرازق،دراسة ع -1
 يـةمنهجك: الرياضـية كليـة التربيـةالمنشـطات بـين طـالب  مستوي المعرفة واالتجاهات والمعتقدات ومدي استخدام وانتشـار

استخدام المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، وتم استخدام تم  .مقاومة تأثير المحيطينو  فعالة تعليمية مبكرةإلعداد دورات 
٪  1.8٪ ، في حـين أن  0.7 للمنشطات االستخدام الشخصي معدلوتوصلت النتائج أن . االستبيان كأداة لجمع البيانات

أظهــر . ٪ 15 ين للطــالببــين المحيطــ تعــاطي المنشــطات انتشــار معــدل كــان. علــى اســتعداد الســتخدامها فــي المســتقبل
تعلـق بالرياضـيين تمعتقدات سـلبية وجود  مع  نشطاتلمضد ا ب نقص في المعرفة على الرغم من موقفهم المناهضالطال
 .المنشطات الهيئات المختصة لظاهرة ومراقبة النخبة

تعــاطي الشــباب  إلــىالعوامــل المؤديــة "التعــرف إلــى هــدفت هــذه الدراســة إلــى  (0108)الزيــود، خالــد، واخــرون دراســة  -5
تــم اســتخدام المــنهج . واالنعكاســات الجســمية واالجتماعيــة والنفســية علــيهم الصــاالت والمراكــز الرياضــيةي للمنشــطات فــ

أن الجــوائز والحــوافز وتوصــلت النتــائج إلــي . الوصــفي باألســلوب المســحي، وتــم اســتخدام االســتبيان كــأداة لجمــع البيانــات
اجتماعيــة، تعــد مــن أهــم العوامــل المؤديــة لتنــاول الضــخمة التــي ت عــرض علــى الرياضــيين، وكــذلك الحصــول علــى مكانــة 

إدراك لـدي عينـة الدراسـة لوجـود تـأثيرات جسـدية سـلبية علـى المتعـاطي للمنشـطات، وتحقيـق االنجـاز ك لهناالمنشطات، و 
، الرياضــية وتغليــب المصــلحة الشخصــية علــى مصــلحة المجتمــع( األنــا)والفــوز بالمســابقات شــكل لــدى المتعــاطيين حــب 

أن عينة الدراسة األكبر سنًا واألعلى تحصياًل دراسيا أكثر وعيًا بمخاطر وانعكاسات المـواد المنشـطة نتائج ايضا وأظهرت ال
 .على صحة الفرد وحالته النفسية واالجتماعية، من اقرأنهم األصغر سنًا واقلهم في المستوى الدراسي

مسـتوي المعرفـة الرياضـية لطـالب كليتـي التربيـة  وهدفت هـذه الدراسـة إلـي قيـاس( 0101)مفتاح، سالم، واخرون دراسة  -1
ــة البدنيــة والرياضــة  ــوم التربي ــم اســتخدام المــنهج الوصــفي باألســلوب (. جامعــة الزاويــة –جامعــة طــرابلس )البدنيــة وعل ت

ــنن ــة الرياضــية المق ــاس المعرف ــم اســتخدام مقي ــدي . المســحي، وت ــة الرياضــية ل ــي أن مســتوي المعرف ــائج إل وتوصــلت النت
ت بشـكل عـام فـي المسـتوي الجيـد، وتوجـد فـروق بـين طالبـات الكليتـين فـي المعـارف التاريخيـة ومعلومـات القواعـد الطالبا

 .والقوانين ومعارف الصحة العامة والسالمة لصالح طالبات جامعة طرابلس

اتجاهـات وهدفت هذه الدراسة إلي تحديد موقـف و Pavlović, R. and Pupiš, M. (0103 )دراسة بافلوفيتش وبوبيش   -7
تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي باألسـلوب . في األلعـاب الرياضـية( المنشطات)الطالب نحو استخدام المواد غير المشروعة 

المسحي، وتم استخدام استبيان للمعرفة بالمنشطات واالتجاه نحو تعاطيهـا فـي األلعـاب الرياضـية، وكـان االسـتبيان عبـارة 
وتوصــلت . تتعلــق بالمعرفــة عــن المنشــطات واالتجــاه نحــو تعاطيهــا فــي الرياضــةعــن أســئلة مــن النــوع المغلــق والمفتــوح 

مـن العينـة لـم يتعـاطوا %(  81)النتائج إلي وجود وعي لدي طالب التربية الرياضية نحـو مشـكلة تعـاطي المنشـطات وأن 
لعينـة تقـابلوا مـع مـن ا%(  11)مـن العينـة ال يعرفـون قائمـة المنشـطات المحظـورة، %(  30)المنشطات علي االطـالق، 

 .رياضيين ممن يتعاطون المنشطات
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 : االستفادة من الدراسات المرجعية

 : استفاد الباحث ما يلي

 .لدراسة وتقييم المعرفة والدوافع واتجاه الرباعين نحو المنشطات الوصفيتحديد استخدام المنهج  -0

 اختيــار األســلوب اإلحصــائي المناســب ومناقشــةتحديــد عينــة البحــث، ومعرفــة كيفيــة تطبيــق التجربــة، وأهــم اإلجــراءات، و  -0
 .النتائج وتفسير

مسـتوي الممارسـة  ،(ناشـئين، كبـار)تحديد متغيـرات مقارنـة نتـائج التقيـيم، بحيـث تكـون وفقـا لمتغيـرات الجـنس، العمـر   -3
 (.محلي، دولي)

جراءات البحث  طرق وا 

 منهج البحث: أوال

 .مالءمته لطبيعة الدراسةالوصفي باألسلوب المسحي ل المنهجاستخدم الباحث 

 مجتمع وعينة البحث: ثانياً 

 :مجتمع البحث -0  

برياضــة رفــع األث قــال بجمهوريــة مصــر العربيــة والمســجلين باالتحــاد ( ذكــور و إنــاث)يمثــل مجتمــع البحــث الربــاعين 
ركوا في مسـابقات برياضـة سنوات ممارسة، وأن يكونوا شا 3المصري لرفع االثقال والذين لديهم عمر تدريبي فعلي ال يقل عن 

 .رفع األثقال سواء علي المستوي المحلي أو الدولي

 :عينة البحث -0

حيـث من مختلف مناطق وأندية ومراكز الشباب بجمهورية مصر العربيـة،  بالطريقة العشوائية البحثتم اختيار عينة و 
للعينـة االسـتطالعية، ويوضـح ( 10)ربـاع ورباعـة للعينـة األساسـية و( 81)ربـاع ورباعـة، بواقـع ( 000)بلغ إجمـالي العينـة 

 .توصيف عينة البحث( 0)جدول 

 

 

 

 

 

 

 



527 
 

 البحث عينة توصيف : (1) جدول

  

 م

 توصيف العينة

 ينة وتقسيمهاالع  نوع

 وفقا للجنس

 العدد

 والنسبة المئوية

 تقسيمها وفقا

للمرحلة السنية 
 للمشاركة

 العدد

 والنسبة المئوية

 تقسيمها وفقا لمستوي

 للمشاركة

 العدد

 والنسبة المئوية

 العدد الكلي

% 

0 
 العينة 

 االساسية

الرباعيين 
 الذكور 

♂ 

61 

(76,3 )% 
 ناشئين

 (ذكور واناث)

40 

(50,0 )% 

 ليمح

 (ذكور واناث)

62 

(77,5 )% 
80 

 الرباعات  %(66.12)

 اإلناث

♀ 

19 

 كبار %( 23,8)

 (ذكور واناث)

40 

(50,0 )% 

 دولي

 (ذكور واناث)

18 

(22,5 )% 

0 
 العينة 

 االستطالعية

الرباعيين 
 الذكور

♂ 

32 

(78 )% 

 ناشئين 

 (ذكور واناث)

 

11 

(26.8 )% 

 

 محلي

 (ذكور واناث)

28 

( 68.3)% 

 
41 

(33.88)% 

 
 الرباعات

 اإلناث 

♀ 

9 

(22 )% 

 كبار 

 (ذكور واناث)

 

30 

(73.2 )% 

 

 دولي

 (ذكور واناث)

13 

(31.7 )% 

 

ـــــن  3 ـــــاعين م ـــــي للرب المجمـــــوع الكل
 الجنسين

 والنسبة المئوية

121 

(100 )% 

 مجموع الناشئين 

 والكبار

 والنسبة المئوية

121 

(100 )% 

 مجموع المحليين والدوليين

 المئويةوالنسبة 
121 

(100 )% 

121 

(100 )% 

 :شروط اختيار العينة -3

 .أن يكون شارك في بطولة محلية علي مستوي الجمهورية علي األقل -

 .أن يكون خبرة تدريبية ال تقل عن ثالث سنوات في مجال اللعبة -

 .مسنه، ويكون متعلم حاصل علي مؤهل متوسط علي األقل أو مازال بالتعلي 05أن ال يقل سنه عن  -

  :وسائل وأدوات جمع البيانات: ثالثا

 :تحليل المراجع والدراسات السابقة والصحف والمجالت القومية والخاصة
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 ,.Tamas, fوالدراسات المشابهة في مجـال المنشـطات تـامس فيـر  مرجعومراجعة لبعض المسح  قام الباحث بعمل
(0111) ،Pavlović, R. and Pupiš, M. (0103) ، باروجـاو تامـاش ،   ،ايـان، (0101)اخـرون مفتـاح، سـالم، و، 

، رضـوان، محمـود Sanaa, A.,  & Mohamamed, A. (0105)، (0108)الزيـود، خالـد، واخـرون  ،(0108)الزار 
وكذا المواقع االلكترونيـة لـبعض الصـحف والمجـالت القوميـة  (0101)الشيخ، أحمد ، (0105)، البلوشي، راشد (0105)

 : وذلك بهدفوالخاصة 

 . د مشكلة البحث وصياغتها وتحديد أهداف البحثتحدي -

 . تحديد محاور وعبارات االستبيان المستخدم كأداة للقياس وجمع البيانات -
 : االستبيان -1
تقييم المعرفة عن المنشطات والدوافع واالتجاه نحو تعاطيها لدي الربـاعيين برياضـة رفـع األثقـال بجمهوريـة "استبيان  -

، صـدق (المضـمون)صدق المحكمين )تم التحقق من صدق وثبات االستبانة من خالل ( الباحث من إعداد". )مصر العربية
 (.االتساق الداخلي، ثبات التجزئة النصفية، وثبات ألفا كرونباخ

 :بناء وتقنين االستبيان

نحو تعاطيهـا تقييم المعرفة عن المنشطات والدوافع واالتجاه في ضوء أهداف البحث قام الباحث ببناء استبيان علمي ل
 :من وجهة نظر الرباعين، متبع الخطوات التالية لدي الرباعيين برياضة رفع األثقال

 ,.Tamas, fقام الباحث بعمل مسح ومراجعة لبعض المرجع والدراسات المشابهة في مجال المنشطات تامس فير  -8
(0111) ،Pavlović, R. and Pupiš, M. (0103) ، ايان، تاماش ،  وباروجا، الزار ، (0101)مفتاح، سالم، واخرون
، (0105)، رضوان، محمود Sanaa, A.,  & Mohamamed, A. (0105)، (0108)الزيود، خالد، واخرون  ،(0108)

التي تناولت المنشطات برياضات مشابهة بهدف االسترشاد بها في وضع  (0101)الشيخ، أحمد ، (0105)البلوشي، راشد 
 . المحاور والعبارات

ــى تحديــد تعريــف إجرائــي لتوصــل البا -6 بأنهــا هــي حصــيلة المعــارف  لمعرفــة والــدوافع واالتجــاه نحــو المنشــطاتحــث إل
والمعلومات لدي الرباعين، والتي تتعلق بمدي ادراكهم لمفهوم المنشطات وأنواعها والمامهم بأضرارها الجسـدية والنفسـية القانونيـة 

أو المحيطــين بــه مـن أســرة ومجتمــع، كـذا المعــارف المتعلقــة بطــرق واالجتماعيـة ســواء علــي مسـتوي الشــخص نفســه المتعـاطي، 
الوقاية والمكافحة للحد من تناولها أو التحريض علي تعاطيها أو االتجار بها، والتي من شأنها المساعدة فـي تقليـل االتجـاه نحـو 

 . تعاطي المنشطاتتعاطيها وحماية منظومة رفع األثقال المصرية من المخاطر والعواقب الوخيمة الناجمة عن 

أبعـاد رئيسـة لقيـاس معرفـة الربـاعين عـن ( 1)من خالل التعريف اإلجرائي والمسح المرجعي توصل الباحث إلى عـدد  -3
المنشطات وتحديد أهم دوافعهم واتجاهاتهم نحو التعاطي، حيث قام الباحث بوضع تعريف إجرائي لكل بعد من األبعـاد، وذلـك علـى 

 :النحو التالي

 .المدركات والمعارف االساسية عن المنشطات لدي الرباعين: البعد األول -
 .يعرف إجرائيًا بأنه حصيلة المعارف والمعتقدات والمعلومات العامة التي يمتلكها الرباع عن المنشطات

 .المعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي الرباعين: البعد الثاني -
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الجســمية والنفســية الخطــرة "لمعلومــات التــي يمتلكهــا الربــاع عــن العواقــب يعــرف إجرائيــًا بأنــه حصــيلة المعــارف وا
 .السلبية الوخيمة التي تنجم عن تعاطي المنشطات برياضة رفع األثقال" والتأثيرات االجتماعية والقانونية

 .المعرفة بالعوامل الدافعة لتعاطي المنشطات لدي الرباعين: البعد الثالث -
ــدوافع  يعــرف إجرائيــًا بأنــه حصــيلة المعــارف والمعلومــات التــي يمتلكهــا الربــاع عــن اســباب تعــاطي المنشــطات وال

 .المؤدية للتعاطي برياضة رفع األثقال

 .اتجاهات الرباعين نحو تعاطي المنشطات: البعد الرابع -
اسـتعداد  يعرف إجرائيًا بأنه الدرجة التي تعبر عن المعارف والمعتقدات العواطف التـي تـؤثر ايجابيـا أو سـلبيا علـي

 .الرباعين نحو تعاطي المنشطات 

تقيــيم المعرفــة عــن المنشــطات والــدوافع واالتجــاه نحــو  "الســتبيان ( 0)قــام الباحــث بعــرض األبعــاد المقترحــة مرفــق  -.
 (0)مرفـق الخبـراء قيـد البحـث علـي مجموعـة مـن السـادة  "تعاطيها لدي الرباعيين برياضة رفـع األثقـال بجمهوريـة مصـر العربيـة

 .خبراء إلبداء الرأي نحو األبعاد( 01) عددهم
التكدرار والنسددبة المئويدة واألهميددة النسدبية آلراء السددادة الخبدراء حددول أبعداد اسددتبيان تقيديم المعرفددة عددن  : (0) جددول

 12=المنشطات والدوافع واالتجاه نحو تعاطيها لدي الرباعيين برياضة رفع األثقال بجمهورية مصر العربية   ن

 األبعاد م
األهمية  موافق

 % ك النسبية

 %011 %011 01 .المدركات والمعارف االساسية عن المنشطات لدي الرباعين 0

 %51 %51 5 .المعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي الرباعين 0

 %51 %51 5 .المعرفة بالعوامل الدافعة لتعاطي المنشطات لدي الرباعين 3

 %011 %011 01 .نحو تعاطي المنشطات اتجاهات الرباعين 1

ــاد اســتبيان ( 0)يوضــح جــدول  ــراء حــول أبع ــة آلراء الســادة الخب ــدي "أن النســبة المئوي ــة عــن المنشــطات ل ــيم المعرف تقي
 .في جميع االبعاد، وبالتالي تم قبول جميع األبعاد%( 011 -51)كانت في نطاق " الرباعين برياضة رفع األثقال

ث بإعــداد عبــارات االســتبيان فــي ضــوء المراجــع العلميــة والدراســات الســابقة الخاصــة بالمنشــطات، وتــم قــام الباحــ         
صياغة العبارات في شكل اسئلة بما يتناسب مع طبيعة العينة وبما يتناسب مع مفهوم كل بعد مـن أبعـاد المقيـاس، وكـان 

ــة  ــي صــورته األولي ــيس( 10)عــدد االســئلة الرئيســة لالســتبيان ف ــة لألســئلة ( 00)و  ســؤال رئ ــارات فرعي استفســار واختي
جوانـب ( 1)سؤال للبعد الثـاني مقسـم علـي ( 00)استفسارات، وتم وضع ( 3)سؤال للبعد االول مع ( 03)الرئيسة، بواقع 

سـؤال ( 01)اختيار من متعدد، وتضـمن البعـد الرابـع ( مفردة( )03)للبعد الثالث و ( 0)استفسارات، وسؤال واحد ( 3)مع 
 (3)مرفق . استفسار( 0)دد مع ع



531 
 

الخبـراء قام الباحث بعرض العبارات المقترحة لكل بعد من أبعاد االستبيان في الصورة األولية له على مجموعة من السادة 
خبراء إلبداء الرأي حول مدي مناسبة العبارات المقترحـة، أو حـذف أو أضـافة أو تعـديل العبـارات ( 01)عددهم  (0)مرفق 

 . االستبيان وصالحيته في قياس ما وضع من اجله" المضمون"كد من صدق محتوي حتى يمكن التأ

ودمـج ( مفـردات)اسـئلة ( 3)بعد عرض الباحث لالستبيان فـي صـورته األوليـة علـى الخبـراء، كانـت النتـائج أنـه تـم حـذف 
ــم حــذف عــدد ( 0) ـــ ( 7)ســؤال معــا، كمــا ت ــار مــن االختيــارات المتعــددة ال لــث، حيــث حققــت البنــود بالبعــد الثا( 03)اختي

سـؤال رئـيس ( 37)من موافقة الخبراء، وعلي ذلك توصل الباحث إلي اسـتبيان مكـون مـن % 71المحذوفة نسبة أقل من 
 . اختيار من متعدد بالبعد الثاني( 1)استفسار وسؤال فرعي منهم ( 01)و 

توزيــع وخلــط أســئلة البعــد الرابــع الخــاص تــم ايضــا اعــادة صــياغة بعــض العبــارات وفقــا لتعــديالت الســادة الخبــراء، ثــم تــم 
باالتجاهات علي باقي االبعاد حتي يتم قيـاس اتجاهـات الربـاعين بشـكل غيـر مباشـر فـي اطـار االسـئلة المتعلقـة بالمعرفـة 

لعبـارات االسـتبيان،  (1)مرفـق  ومن ثـم تـم التوصـل إلـى الصـورة قبـل النهائيـة( 3)وفقا القتراح بعض الخبراء كما بجدول 
  .م تجهيز االستبيان للتطبيق علي عينة استطالعية للتأكد من صالحيته للتطبيقحيث ت

تقييم المعرفة عن المنشطات والدوافع واالتجاه نحو تعاطيها لدي الرباعيين برياضدة رفدع األثقدال بجمهوريدة " (:3) جدول

 "مصر العربية

 المجموع موزعة علي االبعاد( االسئلة)ات العبار أرقام  بعاداأل م

المدركات والمعارف االساسية عن المنشطات لدي  1
 .الرباعين

0 ،4 ،2 ،7 ،1،11 ،10 ،13 ،12 ،17 12 

 اسئلة

المعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي  0
 .الرباعين

18 ،11 ،02،01 ،00 ،03 ،07 ،08 ،

01 ،33 ،36 

 سؤال 11

المعرفة بالعوامل الدافعة لتعاطي المنشطات لدي  3
 .الرباعين

37/1 ،37/0 ،37/3 ،37/4 ،37/2 ،

37/6 

سؤال بـ  1

6 

 اختيارات

، 02، 04، 16، 14، 12، 8، 6، 3، 1 .اتجاهات الرباعين نحو تعاطي المنشطات 4

06 ،32 ،31 ،30 ،34 ،32 

 سؤال 12

 سؤال 37 (االسئلة)المجموع الكلي للعبارات 

 

بأحـد االختيـارات التاليـة  االسـتبيان أسـئلةحيـث تـتم االسـتجابة علـى  اناالسـتبي االسـتجابة علـيطريقـة  وضعقام الباحث ب
 . وتعطي درجة لكل استجابة، (ال – نعم)

 (.1)تم وضع مفتاح تصحيح لألسئلة واالختيارات كما بالمرفق 

الـدوافع تقيـيم المعرفـة عـن المنشـطات و "السـتبيان ووفق لما سبق وحتى يتمكن الباحث من التوصل إلـي الصـورة النهائيـة 
والتأكـد مـن صـالحيته، قـام  قيد البحـث" واالتجاه نحو تعاطيها لدي الرباعيين برياضة رفع األثقال بجمهورية مصر العربية

ربـاع مـن مجتمـع البحـث وخـارج عينـة البحـث األساسـية لحسـاب ( 10)بتطبيق االستبيان علي عينة اسـتطالعية حجمهـا 
 (صدق وثبات المقياس)المعامالت العلمية 
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 (:والثباتصدق حساب ال)لمعامالت العلمية االحصائية لالستبيان ا

بتطبيق دراسة قام الباحث  بعد أن تأكد الباحث من صدق المحتوى للمقياس من خالل عرضه على الخبراء،
رباع من الجنسين من ( 10)علي عدد ( 1)استطالعية للتحقق من صالحية االستبيان في صورته قبل النهائية مرفق 

حساب صدق م بغرض 00/0105 / 08 السبتإلى  م00/0105 / 05 األحد منرفع االثقال وذلك في الفترة  العبي
والتأكد من ارتباط العبارات باألبعاد، كذلك حساب الثبات بطريق التجزئة النصفية وسبيرمان  االتساق الداخلي للمقياس

 .بروان، والفا كرونباخ

 :لالستبيان صدق االتساق الداخلي -أ
 بعـد الـذي تنتمـي لـهدرجـة الكليـة للعبـارة والدرجة كل من خالل إيجاد معامالت االرتباط بين  م حسابهوت

 (.1)، ويوضح ذلك جدول مقياسبال العبارة

االرتباط بين العبارات والبعد التابع له لحساب صدق االتساق الداخلي الستبيان تقيديم المعرفدة عدن المنشدطات والددوافع  : (4) جدول

 41= اه نحو تعاطيها    ن واالتج

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 البعد  الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول

0 ,663 08 
,620 37/0 ,330 0 

,567 30 
,733 

1 ,480 05 
,531 37/0 ,573 3 

,121 30 
,544 

5 ,526 01 
,565 37/3 ,398 1 

,368 31 
,350 

7 ,308 00 
,428 37/1 ,123 8 

,142 35 
,099 

5 ,448 00 
,631 37/5 ,623 01 

,041   

00 ,331 03 
,603 37/1 ,331 01 

,426   

00 ,586 07 ,592   01 
,478   

03 ,463 08 ,287   01 
-,041   

05 ,566 05 
,357   05 

,196   

07 ,587 33 
,388   01 

,559   

  31 
,550   31 

,342    

                                     1.305=  0,05عند مستوى معنوية ( ر)قيمة    
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ر ، وتشـيمثلهتالبعد الذي مجموع درجات و  لالستبيانقيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ( 1)جدول  يوضح
 العبـارات التـي حققـتالجدولية مما يعنى داللـة ( ر)أكبر من قيمة المحسوبة ( ر)قيمة  النتائج إلي أن معظم العبارات كانت

التـي تمثلهـا، بينمـا  بعـاداألعبـارات و تلك الوهذا يدل على صدق االتساق الداخلي بين ( 1.15)ارتباط إحصائي عند مستوى 
( 1)والتي تنتمـي للبعـد الثـاني، وكـذلك المفـردة رقـم ( 08)تمي للبعد األول، والعبارة رقم والتي تن( 7)لم تحقق العبارات رقم 

والتـي ( 35)و ( 05)و ( 01)و ( 01)و ( 8)و ( 3)والتـي تنتمـي للبعـد الثالـث، ايضـا العبـارة رقـم ( 37)من السؤال رقـم 
المحسـوبة وعلـي ذلـك ال يوجـد اتسـاق ( ر)قيمـة  الجدولية أكبـر مـن( ر)تنتمي للبعد الرابع أي ارتباط دال حيث كانت قيمة 

بين تلك العبارات أو المفردات وبين االبعاد التابعة لها ولذلك قام الباحث بحذفها من االستبيان وفقـًا لنتـائج صـدق االتسـاق 
 .الصدق االحصائي/ الداخلي

استفســارات )ال فرعــي ســؤ ( 00)ســؤال رئــيس، ( 05)االســتبيان بعــد الحــذف ( اســئلة)وبــذلك اصــبح عــدد عبــارات 
 . اختيارات( 5)استفسارات و ( 7)منهم ( واختيارات

 :بطرق التجزئة النصفية، وسبيرمان براون، والفا كرونباخ لالستبيانثبات حساب ال -ب 

، (االرتبـاط بـين العبـارات الفرديـة والزوجيـة)بطـرق التجزئـة النصـفية مقيـاس للثبـات ال بحسـاب معامـلالباحـث قام 
 (5)راون والفا كرونباخ، ويوضح ذلك جدول وسبيرمان ب

 41= ثبات بطرق التجزئة النصفية وسبيرمان براون و ألفا كرونباخ نال  : (2) جدول

 أبعاد االستبيان  م
التجزئة 
 النصفية

سبيرمان 
 براون

الفا 
 كرونباخ

1 
المدركات والمعارف االساسية عن 

 782, 782, 771, .المنشطات لدي الرباعين

0 
فة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المعر 

 756, 756, 747, .المنشطات لدي الرباعين

3 
المعرفة بالعوامل الدافعة لتعاطي المنشطات 

 720, 720, 715, .لدي الرباعين

 793, 793, 778, .اتجاهات الرباعين نحو تعاطي المنشطات 4

ذو االستبيان قيد البحـث مما يدل على أن  1.7أن جميع قيم الثبات ألبعاد المقياس أكبر من ( 5)يتضح من جدول 
 .وعلي ذلك تحقق الباحث من صالحية االستبيان لالستخدام والتطبيق. ثبات مقبولمعامل 

 :تطبيق التجربة الرئيسة: رابعا
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رباع من الجنسين مـن المسـجلين باالتحـاد المصـري لرياضـة رفـع  (81)عينة  على الحالية الدراسة استبانةتوزيع تم  -
ولقـد تـم  .م0101/  0/  1م حتي الخميس 0101/  0/  1قال بجمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة من السبت االث

حتي يتمكن الباحث مـن تطبيـق االسـتبيان علـي نطـاق  Google Formعمل نسخة الكترونية من االستبيان علي تطبيق 
 Facebookو  .What’s Appصـــل واســـع وحتـــي يـــتمكن مـــن الوصـــول إلـــي بعـــض الربـــاعيين عبـــر وســـائل التوا

Messenger  حيث تم ارسال رابطLink  (5)لالستبيان اليهم كما هو موضح بمرفق  

المتوسـط )وكانـت أهـم المعـامالت . اإلحصـائي لمعالجـة بيانـات البحـث SPSSتـم اسـتخدام برنـامج : المعامالت اإلحصـائية-
، معامـل ارتبـاط بيرسـون، ثبـات التجزئـة 0، الدرجـة الترجيحيـة، كـاالحسابي، االنحـراف المعيـاري، التكـرارات، النسـبة المئويـة

 (.للفروق بين المتوسطات T-Testالنصفية و الفاكرونباخ، اختبار 

 :النتائجرض ومناقشة ع: رابعا
 :التساؤل األول والذي ينص عليعرض ومناقشة نتائج  -0

 ثقال بجمهورية مصر العربيةك ما هو مستوي المعرفة عن المنشطات لدي الرباعين برياضة رفع األ 
والدرجدة الترجيحيدة السدتجابات الربداعين علدى أسدئلة البعدد  0كاالتكرارات والنسبة المئوية و داللة الفروق بـ (: 6)جدول 

 82= ن(  المدركات والمعارف االساسية عن المنشطات لدي الرباعين)األول باالستبيان 

 األسئلة

 ال نعم

 قيمة

  0كا

 

الدرجة 
 حيةالترجي

 

النسبة 
 التكرارات المئوية

النسبة 
المئوية 
% 

 التكرارات
النسبة 
المئوية 
% 

 هل تعرف قائمة المنشطات المحظور استخدامها علي الرباعيينك
34 42,5 46 57,5 1,80 148 61.66 

الحاليين ( المصريين المشهورين)هل تعلم أن بعض الرباعيين 
 79.16 190 11,25 31,3 25 68,8 55 يتعاطون المنشطات المحظورةك

 منشط -أو تعاطي من قبل-يتعاطى  رباع مصري متميز تعرفهل 
 67.5 162 050, 48,8 39 51,3 41 كوحصل علي بطولة كبيرة وتمكن من اخفاء المنشط

 إذا كانت اإلجابة بنعم، هل انت معجب بهك
16 39 25 61 1,97 73 30.41 

 كافحة المنشطاتكلم ةدولي تعرف برنامج أو اتفاقيةهل 
12 15,0 68 85,0 39,20 104 43.33 

 هل تعتقد أن استخدام المنشطات هو نوع من الغش والخداع
 94.16 226 54,45 8,8 7 91,3 73 كويخالف الميثاق االخالقي للرياضة

 هل تعتقد أن استخدام المنشطات يشكل خطر على الصحةك
74 92,5 6 7,5 57,80 228 95 

 الرباعيين برياضة رفع األ ثقالأن يكون  الضرورين هل تعتقد أنه م
الصحية والنفسية بموضوع المنشطات واثارها كاملة على دراية 

 كوعواقبها القانونية
76 95,0 4 5,0 64,80 232 96.66 

 93.33 224 51,20 10,0 8 90,0 72هل تعتقد أن الرباعيين برياضة رفع األثقال في حاجة إلي برامج 
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 رةكتوعية ارشادية واعالمية حول المنشطات المحظو 

 هل تعتقد أن استخدام المنشطات هو شكل من أشكال اإلدمانك
55 68,8 25 31,3 11,25 190 79.16 

                                                        3.84=  2.22عند  0كا قيمة   

بين دالة معنوية وجود فروق ، الجدولية( 0كا)ارة بـالمحسوبة لكل عب( 0كا)أنه بمقارنة، (1)جدول يتضح من 
األول الخاص بالمدركات والمعارف األساسية والعامة عن البعد  من أسئلة أسئلة (7)عدد  فياستجابات عينة البحث 
 (.نعم)لصالح االستجابة ( 1)، وعدد (ال)لصالح االستجابة ( 0)المنشطات، منهم عدد 

الحاليين ( المصريين المشهورين)بعض الرباعيين الرباعين يعلمون أن من %(  68,8)تشير النتائج أن 
برنامج أو اتفاقية دولية من الرباعين ال يعلمون أي معلومة تتعلق %(  85,0)وأن . يتعاطون المنشطات المحظورة

غش والخداع أن استخدام المنشطات هو نوع من ال ونعتقدمن الرباعين ي%(  91,3)كما يتضح أن . لمكافحة المنشطات
أن استخدام المنشطات يشكل خطر على  ونعتقدمن الرباعين ي%(  92,5)، و ويخالف الميثاق االخالقي للرياضة

أنه من الضروري أن يكون الرباعين برياضة رفع األ ثقال على دراية كاملة  ونعتقدمنهم ي%(  95,0)، و الصحة
من الرباعين أنهم في حاجة %(  90,0)يعتقد ايضا . القانونيةبموضوع المنشطات واثارها الصحية والنفسية وعواقبها 

استخدام المنشطات هو شكل منهم أن %(  68,8)إلي برامج توعية ارشادية واعالمية حول المنشطات المحظورة، ويعتقد 
 .من أشكال اإلدمان

أنه بالرغم من عدم تضح كما تشير نتائج سؤال مفتوح حول المعرفة بأنواع المنشطات التي يتناولها الرباعين أ
وجود فروق دالة معنويا في استجابات الرباعين حول السؤال األول الخاص بمعرفتهم لقائمة المنشطات المحظورة، إال أن 
بعض الرباعين والسيما الكبار منهم والدوليين وكذا بعض المتعاطين يعرفون أسماء المنشطات المصنعة والمحظورة األكثر 

اسمه ) Dianabolي رفع األثقال، وجاءت استجاباتهم متضمنه هرموني األنابول و الداينابول استخداما لدي العب
، وهما منشطان يستهدفان زيادة البناء والحجم العضلي ورفع مستوي القوة بدرجة ( Methandrostenoloneالعلمي

. كميات كبيرة من النيتروجين بالعضالتسريعة وكبيرة، حيث يعمال علي احتجاز الماء واألمالح بالخاليا العضلية وتوفير 
كأحد   "Nandrolone decanoate"الـ وهو االسم التجاري لهرمون ( الديكا)ايضا ذكر بعض أفراد عينة البحث هرمون 

الهرمونات المنتشر تعاطيها بين الرباعين، ومن المنشطات التي ذكرت من بعض أفراد عينة البحث ايضا هرمون الذكورة 
Testosterone  ومعروف أنه المسئول عن خصائص الذكورة للرجال، وهرمون النموGrowth Hormone  ومعروف

وهو هرمون بروتيني عبارة عن حمض أميني يقوم بتحفيز نمو الخاليا وتجديدها في جسم  .G.Hلدي بعض الرباعين بـ 
 .اإلنسان

، هرمون (GH)ء، وهرمون النمو من أن هرمونات النمو والبنا( 0101)وهذا ما يوضحه عبد الرازق، محمد 
وكافة مشتقاتهم، وكذا منشطات الجهاز العصبي تأتي علي رأس قائمة المنشطات التي يتعاطاها ( التستوستيرون)الخصية 

 .الرياضيين بهدف االرتقاء بالمستوي البدني والرياضي

يستخدم في المجال أنه بالرغم من أن هرمون النمو György Bakanek (0553" )جورجي باكانيك ويؤكد 
الطبي بهدف المساعدة في عالج األطفال ذوي المشكالت بالنمو، إال أنه قام الرباعين والرياضيين البالغين بتعاطيه مؤخرا 
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كمحاولة منهم في بناء العضالت وزيادة القوة، مما نجم عن ذلك ظهور أعراض خطرة مثل مرض ضخامة األطراف 
acromegaly يد و األقدام والوجه بشكل غير طبيعي من الناحية الظاهرية، كما يتضخم بعض وهو مرض تتضخم فيه ال

  (.  088ص، " )األعضاء الداخلية وأهمها الكبد وهذا من شأنه يؤدي إلي مشكالت صحية مستقبلية

 وتشير النتائج إلي نقص المعارف لدي الكثير من الرباعين برفع األثقال حول المنشطات وانهم في حاجة لمعرفة
المزيد عن برامج المكافحة من خالل برامج توعوية وارشادية واعالمية، وبالرغم من ذلك نجد أنهم يدركون أن المنشطات 
تعتبر نوع من أنواع الغش وأن استخدامها يشكل خطر علي الصحة ويعتبر شكل من أشكال اإلدمان كما انه يضر 

إلي أن هناك دراسات Pavlović, R. and Pupiš, M. (0103 )ولقد أشار . بالرياضة ويخالف ميثاقها االخالقي
علمية عديدة أكدت علي وجود نقص في المعارف العامة عن المنشطات سواء بين مجموعات من الرياضيين برياضات 
البطولة والرياضة الترويحية وكذا غير الرياضيين، ومثل تلك النتائج تؤكد علي أهمية تحسين المعرفة بالمنشطات لدي 

 . راد وضرورة تغيير اتجاهاتهم نحوهااألف

كما أكد بعض أفراد العينة في سؤال مفتوح حول أهمية برامج مكافحة المنشطات أن مثل تلك البرامج تساعد في 
معرفة الرباعين بمخاطر المنشطات وزيادة وعيهم وحمايتهم من الغش وارشادهم للطرق الصحيحة لتعزيز الكفاءة ورفع 

 .مستوي االنجاز

في وجود وعي Pavlović, R. and Pupiš, M. (0103 )فق نتائج الدراسة الحالية مع ذلك نتائج دراسة ويت
من العينة ال يعرفون قائمة %(  30)عام لدي العينة نحو مشكلة تعاطي المنشطات وأنها تؤثر علي الصحة وأن 

كما تتفق مع نتائج دراسة . ون المنشطاتمن العينة تقابلوا مع رياضيين ممن يتعاط%(  11)المنشطات المحظورة، وأن 
، والتي توصلت نتائجها إلي أن ظاهرة تعاطي المنشطات في األلعاب الرياضية انتشرت انتشار (7122)البلوشي، راشد 

 . كبير بين الممارسين

 Sanaa, A.,  & Mohamamed, A. (0105)محمد  وتتفق ايضا مع نتائج علي، سناء ، و عبد الرازق،
نقص في  وأن معظم الرياضيين لديهم. ٪ 15 بعض الرياضيين المصريين بلغبين  تعاطي المنشطات انتشار دلأن معفي 

 . نشطاتلمضد ا موقف مناهض وجد أن لديهم  من ذلك على الرغمعن المنشطات المعرفة 
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سـتجابات الربـاعين علـى أسـئلة البعـد والدرجـة الترجيحيـة ال 0كـاالتكرارات والنسبة المئوية و داللـة الفـروق بــ ( : 7)جدول 
 81= ن(  المعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي الرباعين)الثاني باالستبيان 

 األسئلة

 ال نعم
 قيمة

  0كا

 

الدرجة 
 الترجيحية

 

النسبة 
 التكرارات المئوية

النسبة 
 المئوية 

 التكرارات
النسبة 
 المئوية 

 .جسميةالمعرفة بالعواقب ال -أ

هل لديك علم أن تعاطي المنشطات يضعف جهاز المناعة ومن ثم 
 93.3 224 51,20 10,0 8 90,0 72 االصابة باألمراض العضويةك

هل تعلم أن تعاطي المنشطات ينتج عنه االم جسدية أو قصور بأحد 
 80.8 194 14,45 28,8 23 71,3 57 وظائف الجسم المختلفةك

لذين أصيبوا بمرض جسدي كتليف الكبد أو هل تعرف أحد الرباعيين ا
قصور بوظائف الكلي أو السرطان أو تغيرات في الهرمونات الجنسية 

 وعقم بسبب تعاطيه للمنشطاتك
27 33,8 53 66,3 8,45 134 55.8 

 .المعرفة بالعواقب النفسية -ب

هل تعرف أن تعاطي المنشطات يؤدي إلي شعور بمشكالت جسمية 
 66.6 160 00, 50,0 40 50,0 40 ك(بالمرض أوهام)غير حقيقية 

هل لديك معلومة عن أن تعاطي المنشطات ينتج عنه مشاعر نفسية 
سلبية والرغبة في االنعزال و ظهور انفعاالت متطرفة علي المتعاطي 

مثل القلق الزائد، التوتر والتعرق، الكآبة والحزن، الخوف والزعر، )
 ك( واتجاه للعنف والعدوانية

47 58,8 33 41,3 2,45 174 72.5 

هل تعتقد أن تعاطي المنشطات يؤدي إلي االحساس بانخفاض القيمة 
أو الشعور بعدم التقدير أو الشعور بالعجز أو ضعف التركيز وكثرة 

 النسيانك
41 51,3 39 48,8 ,05 162 67.5 

 .المعرفة بالعواقب والتأثيرات االجتماعية -ج

المنشطات بين الرباعيين ينتج عنه  هل تري أن انتشار ظاهرة تعاطي
 87.5 210 31,25 18,8 15 81,3 65 زيادة النزاعات والخالفات بين أطراف اللعبة ويولد الصراع بينهمك

هل تعتقد أن متعاطي المنشطات يتسبب في احداث مشكالت 
اجتماعية ويتعرض لمشاكل اسرية وال يستطيع االندماج مع االخرين 

 بفعاليةك
32 40,0 48 60,0 3,20 144 60 

 .ةالمعرفة بالعواقب القانوني -د

 هل تعرف العقوبات التي توقع عند تعاطي الرباع للمنشطاتك
53 66,3 27 33,8 8,45 186 77.5 
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هل تعرف أسماء لبعض المنظمات الدولية المسئولة عن اصدار 
 57.5 138 6,05 63,8 51 36,3 29 وتطبيق ومتابعة عقوبات تعاطي المنشطات برياضة رفع األثقالك

                                                        3.84=  2.22عند  0كا قيمة   

الجدولية، وجود فروق دالة معنوية بين ( 0كا)المحسوبة لكل عبارة بـ( 0كا)، أنه بمقارنة(7)يتضح من جدول 
لثاني الخاص بالمعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي أسئلة من أسئلة البعد ا( 1)استجابات عينة البحث في عدد 

 (.نعم)لصالح االستجابة ( 1)، وعدد (ال)لصالح االستجابة ( 0)المنشطات، منهم عدد 

من الرباعين يعلمون أن تعاطي المنشطات يضعف جهاز المناعة ومن ثم %(  90,0)كما تشير النتائج أن 
لمون أن تعاطي المنشطات ينتج عنه االم جسدية أو قصور بأحد وظائف يع%(  71,3)وأن . االصابة باألمراض العضوية

منهم ال يعرفون الرباعيين الذين أصيبوا بمرض جسدي خطير %(  66,3)الجسم المختلفة، وبالرغم من ذلك يتضح أن 
. لمنشطاتكتليف الكبد أو قصور بوظائف الكلي أو السرطان أو تغيرات في الهرمونات الجنسية وعقم نتيجة تعاطي ا

وتوضح النتائج أن عدم وجود فروق معنوية في استجابات الرباعين حول معرفتهم بالعواقب النفسية التي قد تصيب 
 . الرباعين

من الرباعين يري أن انتشار ظاهرة تعاطي المنشطات بين الرباعيين %(  81,3)ولقد بينت النتائج ايضا أن 
طراف اللعبة ويولد الصراع بينهم كأحد التأثيرات االجتماعية المتواجدة حاليا ينتج عنه زيادة النزاعات والخالفات بين أ
منهم بالرغم من علمهم بالعقوبات التي توقع عند تعاطي الرباع %(  66,3)برياضة رفع األثقال المصرية، و أن 

ومتابعة عقوبات تعاطي ال يعرفون أسماء المنظمات الدولية المسئولة عن اصدار وتطبيق %(  63,8)للمنشطات إال أن 
 .المنشطات برياضة رفع األثقال

وتشير هذه النتائج إلي وجود معرفة لدي الرباعين برياضة رفع األثقال حول العواقب الجسمية الخطيرة 
للمنشطات، ومع ذلك يتضح عدم افصاح الكثير من الرباعين المتعاطين عن األمراض التي تصيبهم نتيجة التعاطي وربما 

لثقافة الشعب المصري التي تتعلق بالتستر علي األمراض وعدم الجهر بها لعوامل دينية وثقافية، ومع ذلك ذكر  يرجع ذلك
بعض أفراد عينة البحث في سؤال مفتوح حول أهم األعراض التي الحظوها علي غيرهم من الرباعين المتعاطين للمنشطات 

زيادة وزن الجسم وتقيء الدم : منشطات البنائية هي بشكل عامأن أهم األعراض التي تظهر علي الرباعين المتعاطين لل
ونزيف األنف وارتفاع ضغط الدم، وتغير في لون الجلد والبول وتضخم البطن مما يشير إلي اختالل في وظائف الكلي 

صابات بالمفاصل والسيما بمرحلة الناشئين بسبب زيادة قوة العضالت والشد الزا. والكبد ئد باألربطة ايضا تشنج عضلي وا 
 .مع عدم اكتمال نمو المفاصل

ايضا ذكر بعض أفراد العينة مالحظاتهم حول تغير في بعض الصفات الجنسية مثل ضخامة الصوت وظهور 
شعر بالوجه لدي البنات، وظاهرة التثدي والعقم وفقد الرغبة الجنسية لدي الرجال، وانخفاض الوزن بشكل مفاجئ، وضعف 

بعد التوقف عن تعاطي المنشطات بفترة أو بعد التوقف عن ( وصفت بأنها قوة مفرطة)لقوة عام وتدهور في مستوي ا
أشار ايضا بعض أفراد العينة إلي معرفتهم لبعض الرباعين الذين تعرضوا لبتر القدم، وأخرين ماتوا . ممارسة رفع األثقال

بأمراض الكبد وأشهرهم الرباع األسطورة نعيم بسبب تعاطيهم للمنشطات ونتيجة اصابتهم ( في السنوات العشرة األخيرة)
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وهذه النتائج تؤكد علي أن هناك من الرباعين الذين يتعمدون تعاطي المنشطات . سليمان أوغلو صاحب األرقام القياسية
 .بالرغم من معرفتهم بالعقوبات ومعرفتهم بتأثيراتها الخطرة الناجمة عنها

لصدد أن تعاطي الهرمونات البنائية لمدة طويلة بين الذكور يؤدي في هذا ا( 0101)ويذكر عبد الرازق، محمد 
إلي احتمالية ضمور بالخصيتين وقلة حجمهما وافرازاتهما وبالتالي عقم وعدم قدرة علي االنجاب والضعف الجنسي والذي 

طات البنائية يصل لحد العجز الجنسي، كما يمكن أن تؤدي استخدامات هرمون التستوستيرون الذي يعتبر أشهر المنش
وتوقف النمو بها، وكذا حدوث نزيف األنف، واضطرابات معوية، ( المفاصل)إلي التهاب النهايات العظمية باألطراف 

وضعف وهبوط في ( تليف الكبد، سرطان الكبد)واحتمالية حدوث تغيرات نفسية للرياضي وتأثيرات سلبية علي وظائف الكبد 
 .    ة القلبوظائف الجهاز الدوري والتنفسي وعضل

من أن هناك تأثيرات سلبية ( 0111)مع عليوة، عالء الدين ( 0550)وهذا ما يتفق فيه سالمة، بهاء الدين 
لتعاطي المنشطات بعضها يظهر علي المدي القريب واالخر علي المدي البعيد، فهي بالرغم من فوائدها في رفع مستوي 

نه يحدث هبوط سريع ومفاجئ في الكفاءة البدنية بعد ذلك، واستمرار الالعب اللياقة البدنية وقدرات الالعبين لفترة، إال أ
في تعاطيها قد يؤدي إلي التعود عليها وبالتالي الوصول لمرحلة االدمان، كما ينجم عنها حدوث اضطرابات في عمل 

ن ردود األفعال الجهازين الهضمي والتناسلي وارتفاع ضغط الدم وشحوب الوجه، وزيادة التقلص العضلي وكثير م
 .الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية نتيجة التعاطي

ظهور تأثيرات سلبية علي الرباعين المتعاطين للمنشطات ( 0108)كما يؤكد ايان، تاماش،  وباروجا، الزار 
ظرية لإلثارة، والسيترويدات البنائية، حيث تزداد حساسية الجهاز العصبي المركزي السيما الجهاز السيمبثاوي والغدة الك

مما يسفر عنه ارتفاع معدالت القلق وزيادة افراز األدرينالين والنورأدرينالين اللذان يزيدان من انقباض األوعية الدموية 
وزيادة ضغط الدم، كما ان الهرمونات تزيد من تركيز الصوديوم والماء في الجسم وزيادة السوائل خارج الخاليا مما يرفع 

كما أظهرت نتائج التحليل للعينات المأخوذة من كبد الرباعين الذين تعاطوا المنشطات لفترة طويلة من ضغط الدم ايضا، 
وبكميات كبيرة أن السيترويدات تسببت في ركود وتراكم المادة الصفراء في خاليا الكبد وظهور االلتهابات وعرقلة دوران 

مما تسبب في االحتشاءات والتوقفات القلبية والوفاة، كما ظهر الدم في األوردة الكبدية، وكذا ارتفاع ضغط الدم الشرياني 
 (.    اللوكيميا)حاالت لسرطان الدم 

ويري الباحث أنه بالرغم من وجود معرفة بالعقوبات التي تقع علي الرباعين عند ثبوت التعاطي إال ان النتائج 
في أنه بالرغم من وجود ( 0101)يخ، أحمد توضح اصرار قلة من الرباعين علي التعاطي، ويتفق ذلك مع نتائج الش

معرفة باالتفاقيات والعقوبات الدولية لمكافحة المنشطات إال أنه توجد العديد من اإلخالالت المحتملة لتطبيق بنود االتفاقية 
 .    الدولية لمكافحة المنشطات

إدراك لدي الرباعين بمشكلة  بجانب المعرفة بالتأثيرات االجتماعية أن هناك( 7)كما أوضحت النتائج بجدول 
الصراع التنظيمي والمنشطات الدائرة في محيط اللعبة، للدرجة التي جعلت بعض أطراف الصراع يتهم البعض األخر في 
تحقيقات رسمية بأن ظهور عينات ايجابية لبعض الرباعين في البطوالت الدولية كان بفعل بعض أطراف اللعبة الطامعين 
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والفنية باالتحاد، حيث قاموا بوضع مواد منشطة للرباعين في األطعمة والوجبات الغذائية قبل  في المناصب االدارية
 .البطولة بهدف إظهار فشل االتحاد المسئول عن إدارة انشطة اللعبة في حينه

اصة بجانب المعرفة بالعواقب القانونية، علم الكثير من الرباعين بالعقوبات الخ( 7)وتوضح النتائج ايضا بجدول 
بتعاطي المنشطات ونقص المعارف حول المؤسسات والمنظمات التي تصدر تلك العقوبات، ولعل المعرفة بتلك العقوبات 
يرجع إلي توقف النشاط الداخلي لرياضة رفع األثقال بجانب الحرمان الدولي واقترب المشكلة بشكل مباشر من جميع 

 . كامال 0101قبت االيقاف وتجميد االتحاد خالل عام الرباعين علي مستوي الجمهورية في الفترة التي أع

ولقد قرر بعض أفراد العينة المتعاطين للمنشطات في سؤالين مفتوحين أنه تم توقيع عقوبات تأديبية عليهم 
كما قرر العديد من عينة البحث معرفتهم بالعقوبات . تمثلت في عقوبة اإليقاف تراوحت ما بين سنتين إلي أربع سنوات

ي عبروا عنها بأنها عقوبات تدريجية تبدأ بـ سته أشهر ايقاف، وتليها فرض عقوبة االيقاف لمدة سنة ثم تغلظ العقوبة والت
لسنتين أو أربع سنوات وفقا لما تثبته التحقيقات من شروع وتعمد الرباع في التعاطي، ثم تأتي عقوبة الشطب في قمة 

بعض أفراد العينة معرفتهم باللجان والمنظمات والهيئات المعنية بمتابعة كما أوضح . العقوبات وذلك عند تكرار التعاطي
النادو  (Egy-NADO)وفرض عقوبات المنشطات وجاءت معظم اجاباتهم حول المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات 

  . World Anti-Doping Agency وكالة الوادا( WADA)المصري، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 

من أنه ال يوجد ( 0101)، ويتفق معه عبد الرازق، محمد (0111)هذا ما يشير اليه عليوة، عالء الدين و 
قانون جنائي مصري يجرم تعاطي المنشطات في المجال الرياضي أو يضع عقوبة علي الشخص الذي يتاجر بها عكس 

من يتعاطى أو يسهل أو يحرض علي أو الحبس علي / الغرامة، و)القانون الفرنسي الذي يتضمن عقوبات جنائية 
واقتصرت العقوبات التي يتعرض لها الالعبون في مصر والعديد من الدول عند ثبوت تعاطيهم للمنشطات علي (. التعاطي

جزاءات تأديبية من قبل المنظمات والهيئات المعنية بالمنشطات مثل عقوبة االيقاف لمدة عن االشتراك في البطوالت حسب 
اد، وسحب الميدالية وشطب النتائج والشطب من اتحاد اللعبة اذا ثبت تكرار الالعب نفسه للتعاطي، وقد الئحة كل اتح

تصل العقوبة للحبس أو الغرامة إذا ثبت ترويج الالعب نفسه للمنشطات أثناء الدورات األولمبية والمحتفالت الرياضية 
 .  الدولية

هنالك إدراك لدي عينة بأن  (0108)الزيود، خالد، واخرون سة ويتفق النتائج بالدراسة الحالية مع نتائج درا
 .Pavlović, R. and Pupiš, Mايضا أكدت دراسة . الدراسة لوجود تأثيرات جسدية سلبية على المتعاطي للمنشطات

 من العينة لم يتعاطوا المنشطات علي االطالق%(  81)وجود معرفة مقبولة لدي العينة عن المنشطات وأن ( 0103)
لدي الرباعين مستوي الي أنه يوجد ( 0108)ايضا اشارات نتائج العميري، أحمد، والبيومي، أحمد حرصا علي صحتهم، 

إدراك عن وجود صراع تنظيمي مرتفع باالتحاد المصري لرياضة رفع األثقال، كما توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة 
البلوشي، راشد كما أكدت دراسة . نفسي للرباعين برياضة رفع األثقالإحصائية بين إدراك الصراع التنظيمي والتحمل ال

أن هناك تطوير في التشريعات والقوانين التي تجرم تعاطي المنشطات علي المستوي العالمي والعربي، وأن  (0105)
عب، ولذا يجب القوانين الحالية أصبحت ال تجرم فقط سلوك التعاطي، بل أصبحت تجرم كل من له عالقة بالنشاط والال

 .نشر الوعي والثقافة والمعرفة القانونية لظاهرة تعاطي المنشطات بين الرياضيين في المجتمع العربي



541 
 

 :عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثاني والذي ينص علي -0
 ما هي أهم دوافع تعاطي المنشطات لدي الرباعين برياضة رفع األثقال بجمهورية مصر العربيةك

والدرجـة الترجيحيـة السـتجابات الربـاعين علـى سـؤال البعـد  0كـاكرارات والنسـبة المئويـة و داللـة الفـروق بــ الت( : 8)جدول 
 81= ن(  المعرفة بالعوامل الدافعة لتعاطي المنشطات لدي الرباعين)الثالث باالستبيان 

 األسئلة

 ال نعم
 قيمة

  0كا

 

الدرجة 
 الترجيحية

 

النسبة 
 التكرارات المئوية

النسبة 
 %المئوية 

 التكرارات
النسبة 
 %المئوية 

في أقل وقت وزيادة  لتحقيق أفضل النتائج الرباعرغبة قوية من 
 75.83 182 6,05 36,3 29 63,8 51 (.الفوز باي ثمن. )قوته في المسابقات

يستخدموا نفس  (رباعيين، رياضيين) بأن اآلخرين الرباعاعتقاد 
 56.66 136 7,20 65,0 52 35,0 28 .أو ما شابههاالمنشطة المواد 

ستخدام الضارة ال التأثيراتحول  لدي الرباعمعلومات القلة 
 59.16 142 4,05 61,3 49 38,8 31 .المنشطات

شعور الرباع بنقص في لياقته البدنية والصحية اثناء التدريب 
واحتياجه إلي بديل فوري لتعويض القصور في األداء والوصول 

 .رياضية المثاليةالسريع للفورمة ال
48 60,0 30 37,5 40,30 174 72.5 

حيث ( أو االستمرار فيه)رغبة الرباع في االلتحاق بالمنتخب القومي 
يتمتع العبي المنتخب بالرعاية الكافية من الهيئات المعنية برياضة 

 .البطولة
49 61,3 31 38,8 4,05 178 74.16 

                                                        3.84=  2.22عند  0كا قيمة   

الجدولية، وجود فروق دالة معنوية بين ( 0كا)المحسوبة لكل عبارة بـ( 0كا)، أنه بمقارنة(8)يتضح من جدول 
استجابات عينة البحث في جميع االختيارات الخاصة بالتساؤل الثاني والذي تم تمثيله في االستبيان بسؤال واحد بالبعد 

اختيار ( 0)، والذي تعلق بتحديد أهم دوافع تعاطي المنشطات من وجهة نظر الرباعين، وظهرت الفروق في عدد الثالث
كما تشير النتائج أن الدرجة الترجيحية والنسبة المئوية (. نعم)اختيار لصالح االستجابة ( 3)، وعدد (ال)لصالح االستجابة 

، وبذلك جاء (72.5 - 75.83)الدافعة لتعاطي المنشطات تراوحت بين  لالختيارات التي مثلت االجابة علي أهم العوامل
رغبة قوية من الرباع لتحقيق أفضل النتائج في أقل وقت وزيادة قوته في )االختيار األول بالجدول والذي تضمن 

الرباعين ليحتل أهم دوافع تعاطي المنشطات لدي %(  75.83)في المركز األول بنسبة ( المسابقات والفوز باي ثمن
رغبة الرباع في االلتحاق بالمنتخب القومي أو االستمرار )المصريين، ثم جاء االختيار الخامس بالجدول والذي تضمن 

في المركز الثاني في األهمية ( فيه، حيث يتمتع العبي المنتخب بالرعاية الكافية من الهيئات المعنية برياضة البطولة
شعور الرباع بنقص في لياقته البدنية والصحية اثناء التدريب )لرابع والذي تضمن ، وجاء االختيار ا%( 74.16)بنسبة 

ليكون هو الدافع ذو ( واحتياجه إلي بديل فوري لتعويض القصور في األداء والوصول السريع للفورمة الرياضية المثالية
 %( . 72.5)الترتيب الثالث لتعاطي المنشطات بين الرباعين بنسبة 
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نتائج إلي أن الرباعين المصريين يعتقدون أن المنشطات قد تساعدهم في تحقيق انجازات شخصية وتشير هذه ال
سريعة وتساعد في تطوير قوتهم وخاصة عند نقص مستوي اللياقة البدنية والرغبة في الوصول إلي الفورمة الرياضية 

منافسين بغرض تلقي الرعاية والحوافز والمكافآت التي تؤهلهم لاللتحاق بالمنتخب القومي أو االستمرار فيه والتغلب علي ال
 . التي ترصد لرباعي الفريق األول بالمنتخب

والتي توصلت إلي أن هناك عالقة ارتباطية طردية دالة  (0105)رضوان، محمود ويتفق ذلك مع نتائج دراسة   
توي الطموح، بينما توجد عالقة عكسية معنويا بين التوجه نحو تعاطي المنشطات وبين القلق البدني والقلق المعرفي ومس

حيث يري الباحث أن طموح . دالة بين التوجه نحو تعاطي المنشطات والثقة بالنفس لدي الالعبين المحليين والدوليين
الرباع في الوصول إلي االنجازات العالية وتحقيق الفوز يدفعه نحو تعاطي المنشطات وتطوير قدراته بسرعة، كما أن نقص 

القلق وعدم المثابرة في التمرين وعدم وجود معرفة كافية بالتغذية السليمة للرباعين تدفع الكثير من الرباعين إلي  الثقة و
 .طريق تعاطي المنشطات

أن الجوائز والحوافز الضخمة والتي توصلت إلي  (0108)الزيود، خالد، واخرون كما تتفق النتائج مع دراسة  
لك الحصول على مكانة اجتماعية، تعد من أهم العوامل المؤدية لتناول المنشطات، وأن التي ت عرض على الرياضيين، وكذ

وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة المجتمع ( األنا)تحقيق االنجاز والفوز بالمسابقات شكل لدى المتعاطيين حب 
 .الرياضية

 :عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث والذي ينص علي -3
 تجاه نحو المنشطات لدي الرباعين برياضة رفع األثقال بجمهورية مصر العربيةكما هو طبيعة اال 
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والدرجة الترجيحية الستجابات الرباعين على أسئلة البعد الرابـع  0كاالتكرارات والنسبة المئوية و داللة الفروق بـ ( : 5)جدول 
 81= ن(اتجاهات الرباعين نحو تعاطي المنشطات)باالستبيان 

 األسئلة

 ال عمن

 قيمة

  0كا

 

الدرجة 
 الترجيحية

 

النسبة 
 التكرارات المئوية

النسبة 
المئوية 
% 

 التكرارات
النسبة 
المئوية 
% 

خالل ممارستك  هل سبق لك أن تناولت اي نوع من المنشطات
 81.66 196 16,20 72,5 58 27,5 22 كلرياضة رفع األثقال

التي توفر أو  هل سعيت قبل ذلك لمعرفة األماكن أو األشخاص
 85 204 24,20 77,5 62 22,5 18 تبيع المنشطات المحظورةك

هل تثق في المكمالت الصناعية التي يستخدمها الرباعيين وتثق 
 76.25 183 12,80 70,0 56 30,0 24 ك"في انها ال تتضمن منشطات محظورة

 هل ستشعر بمتعة الفوز وانت تتعاطي للمنشطاتك
9 11,3 71 88,8 48,05 222 92.5 

هل تعتقد أن تعاطي المنشطات يتماشى مع اتجاهات ومعايير 
 85 204 24,20 77,5 62 22,5 18 المجتمع المصري واخالقياتهك

 هل ترحب بتحليل المنشطات في جميع البطوالتك
38 47,5 42 52,5 ,20 164 68.33 

 كثبتت التحاليل المعملية من قبل تعاطيك للمنشطاتهل أ
14 17,5 66 82,5 33,80 212 88.33 

 عقوبة من قبل تتعلق بتعاطي المنشطاتك/ هل وقع عليك جزاء
10 12,5 70 87,5 45,00 220 91.66 

هل انت مع تطبيق نظام الرقابة والمتابعة الدورية الحالي علي 
 90.83 218 42,05 86,3 69 13,8 11 الرباعيين متعاطي المنشطاتك

                                                        3.84=  2.22عند  0كا قيمة   

بين دالة معنوية وجود فروق ، الجدولية( 0كا)المحسوبة لكل عبارة بـ( 0كا)أنه بمقارنة، (5)جدول يتضح من 
 ، حيث(هل ترحب بتحليل المنشطات في جميع البطوالت)جميع أسئلة البعد الرابع ما عدا سؤال  فياستجابات عينة البحث 

، تعاطي المنشطات الرابع الخاص باتجاه الرباعين نحوالبعد  من أسئلة أسئلة (8)دالة معنويا في عدد  0كانت قيمة كا
وهذا يشير إلي وجود اتجاه سلبي عام لدي الرباعين نحو . سؤال فقط غير دال معنويا( 0)، وعدد (ال)لصالح االستجابة 

علي األسئلة وكانت أعلي درجة ترجيحية ونسبة مئوية لالتجاه السلبي ( ال)تعاطي المنشطات حيث جاء معظم اإلجابات بـ 
 %(. 92.5)بـ ( هل ستشعر بمتعة الفوز وانت تتعاطي للمنشطاتك)نحو تعاطي المنشطات بالسؤال الذي نص علي 

يث وتشير هذه النتائج إلي أن أغلبية الرباعين المصريين ليس لديهم اتجاه سلبي نحو تعاطي المنشطات، ح
أكدت تعليقاتهم الملحقة بأسئلة االستبيان قيد الدراسة أن االنتقاء السليم المبني علي أسس علمية الختيار الرباعين 
المؤهلين للمنافسة، والتخطيط الصحيح لبرامج التعليم والتدريب، والتدريب المستمر والمنظم دون انقطاع، واالجتهاد 
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بناء الثقة بالنفس واالرادة واالصرار والطموح، واتباع االرشادات الغذائية السليمة واتباع وااللتزام والمثابرة واالعداد النفسي ل
برتوكول طبي ونظام للرعاية الصحية وتوفير االستشارات الطبية واستخدام وسائل االستشفاء والمكمالت الغذائية المعتمدة 

أن تساعد في تطوير المستوي وتحقيق االنجاز بعيدا  من وزارة الصحة والتي تخضع للرقابة، كلها من األمور التي يمكن
 . عن تعاطي المنشطات

ويري الباحث أن تعرض بعض الرباعين الدوليين والمحليين وكذلك ايقاف االتحاد المصري لرفع األثقال لمدة 
ف بسبب المنشطات، سنتين، وكذا تجميد االتحاد وحالة الركود والتدهور التي أصابت اللعبة وانشطتها عقب عقوبة االيقا

وعايشها جميع الرباعين والمهتمين برياضة رفع األثقال، كلها كانت من أهم أسباب ظهور اتجاه سلبي نحو تعاطي 
المنشطات لدي الرباعين المصريين بنتائج الدراسة الحالية، وفي ضوء ذلك يستنبط الباحث الدور الذي تلعبه العقوبات 

تغيير وضبط االتجاهات غير المرغوبة في المجتمع الرياضي عامة ورياضة رفع األثقال  في( القوانين والضوابط الجزائية)
يكيكيتا . خاصة بأنه من المفيد عند Ueki M., Hiruma, T. & Ikekita (0558 )حيث يوصي أويكي، وهيروما، وا 

أجل تطوير برامج وطنية تصاعد االتجاه نحو تعاطي المنشطات أن يتم إنشاء الوكاالت الحكومية وغير الحكومية من 
 . لمكافحة المنشطات وفرض القوانين والعقوبات ومتابعة االختبارات للرياضيين طوال العام وخارج المنافسة

Pavlović, R. and Pupiš, M. (0103 )بافلوفيتش، وبوبيش وتتفق النتائج بالدراسة الحالية مع دراسة  
أظهروا اتجاه سلبي نحو %(  71)لمنشطات علي االطالق، وأن من العينة لم يتعاطوا ا%(  81)التي أوضحت أن 

 . المنشطات حيث يرون أن الرياضيين الذين يتعاطون المنشطات يمثلون بالنسبة لهم أشخاص غير مرغوب فيهم اجتماعيا

 :التساؤل الرابع والذي ينص عليعرض ومناقشة نتائج  -1
اعين عن المنشطات، ومعرفتهم بعواقبها الخطرة، ودوافع التعاطي، ما هي طبيعة العالقات االرتباطية بين معرفة الرب

 واتجاهاتهم نحو تعاطيهاك
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المعدارف األساسدية والعامدة، المعرفدة بالعواقدب، المعرفدة بالعوامدل الدافعدة )مصفوفة االرتباطدات بدين أبعداد االسدتبيان (: 12)جدول

 82= ن(    واتجاه الرباعين نحو تعاطي المنشطات

 م
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 .ات والمعارف االساسية عن المنشطات لدي الرباعينالمدرك 1
 ,569** ,137 ,035 ,719

**
 

0 
المعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي 

335, 172,-   .الرباعين
**

 ,850
**

 

 .المعرفة بالعوامل الدافعة لتعاطي المنشطات لدي الرباعين 3
   -,037 ,150 

 .المنشطاتاتجاهات الرباعين نحو تعاطي  4
    ,597

**
 

      لالستبيان الدرجة الكلية

 1.030(= 1.15)الجدولية عند مستوى معنوية( ر)قيمة          

المدركات والمعارف االساسـية " بين ذات داللة إحصائية موجبة عالقة ارتباطيةوجود : ، يتبين(01)بدراسة جدول
 قيمــة كانــتحيــث  ،"لناجمــة عــن تعــاطي المنشــطات لــدي الربــاعينالمعرفــة بالعواقــب ا"و " عــن المنشــطات لــدي الربــاعين

ــاط ــر مــن وهــي  (569,) المحســوبة معامــل االرتب ــة قيمتهــاأكب ــة الجدولي ــد مســتوى معنوي ــة 1.15 عن ، كمــا ظهــرت عالق
 . و الدرجة الكلية لالستبيان" المدركات والمعارف االساسية عن المنشطات لدي الرباعين"بين ( 719,)ارتباطية موجبة 

المعرفـة بالعواقـب " بـين ذات داللـة إحصـائية( 335,)قيمتهـا  موجبـة ايضا توضـح النتـائج وجـود عالقـة ارتباطيـة
كمـا توجـد عالقـة ارتباطيـة " اتجاهـات الربـاعين نحـو تعـاطي المنشـطات "و " الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي الرباعين

 . و الدرجة الكلية"  ي المنشطات لدي الرباعينالمعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاط"بين ( 850,)موجبة 

اتجاهـات الربـاعين نحـو " بـين ذات داللـة إحصـائية( 597,) موجبة عالقة ارتباطيةوجود تشير ايضا النتائج إلي 
 . و الدرجة الكلية لالستبيان" تعاطي المنشطات

شطات بالمعارف والمعلومات الخاطئة ويرجع الباحث تلك الي النتائج الي تاثر اتجاهات الرباعين نحو تعاطي المن
مــع زيــادة المعرفــة بالمنشــطات  حيــث يــزداد توجــه الربــاعين نحــو تعــاطي المنشــطاتالتــي توصــلوا اليهــا عــن المنشــطات، 

وأنواعهـا، وبـالرغم مـن وجـود بعــض المعـارف حـول التـأثيرات السـلبية لهــا وعواقبهـا الوخيمـة، إال أن النتـائج تظهـر وجــود 
وربما يرجع ذلك إلي قلق الربـاعين علـي مسـتواهم ورغبـتهم فـي تحقيـق نتـائج متميـزة حتـي ولـو بـالطرق توجه لتعاطيها، 

عالقـة ارتباطيـة طرديـة  هنـاك"والتـي توصـلت أن ( 0105)محمـود رضـوان دراسـة غير المشروعة، ويتفق ذلك مـع نتـائج 
بمـا يعنـي أن معرفـة الربـاعين بـأن " المعرفـيدالة معنويا بـين التوجـه نحـو تعـاطي المنشـطات وبـين القلـق البـدني والقلـق 
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غيرهم قد يكون متعاطي للمنشطات، وأن وجـود معرفـة لـدي الربـاعين بانخفـاض مسـتواهم البـدني عـن المسـتوي المسـجل 
 . محليا أو عالميا، فإن ذلك قد يزيد من توجههم نحو تعاطي المنشطات

٪ علـــى اســـتعداد  1.8أن  Sanaa, A.,  & Mohamamed, A. (0105)دراســـة كمــا أشـــارت نتـــائج 
ولذا يري الباحث أن برامج مسـتقبلية للمعرفـة عـن المنشـطات وتأثيراتهـا السـلبية الخطـرة يجـب  .الستخدامها في المستقبل

تطويرها واستغاللها في زيـادة التوجـه السـلبي نحـو المنشـطات واقنـاع الربـاعين بوجـود مخـاطر لهـا وأن الفـوز مهمـا كـان 
أهميـة "إلـي György Bakanek (0553 )حيـث يشـير. والعمـر أثمـن مـن أي بطولـة أو فـوز مزيـف ثمينًا فإن الصـحة

لمكافحــة المنشــطات وزيــادة معرفــة الربــاعين بهــا، حيــث تمثــل  Education Programتطــوير برنــامج تربــوي تعليمــي 
حــراز تقــدم فــي اتجــاه مكافحـــة المعرفــة الصــحيحة واالمــداد بالمعلومــات الدقيقــة الطريــق األقــل تكلفــة واألكثــر فعاليــة إل

 (. 051ص، " )المنشطات

 :التساؤل الخامس والذي ينص عليعرض ومناقشة نتائج  -5
 هل توجد فروق معنوية في مستوي المعرفة والدوافع واالتجاه نحو تعاطي المنشطات بين الرباعين الذكور واالناثك

 مستوي المعرفة والدوافع واالتجاه نحو تعاطي المنشطات في( الذكور واالناث)داللة الفروق بين الرباعين ( 11)جدول 

 دال*     0.22 ( =2.22)قيمة ت الجد ولية عند مستوى     

مســتوي  فــي( الرباعــات)الربــاعين الــذكور واإلنــاث بــين  معنويــاوجــود فــروق دالــة  (00)يتضــح مــن جــدول رقــم 
المـدركات فـي عـاطي المنشـطات وذلـك لصـالح اإلنـاث، بينمـا ال توجـد فـروق دالـة معنويـا المعرفة بالعواقب الناجمة عن ت

والمعارف األساسـية عـن المنشـطات، والعوامـل الدافعـة لتعـاطي المنشـطات واتجاهـات الربـاعين نحـو تعـاطي المنشـطات، 
 .1.15عند مستوي ، (0.11)الجدولية " ت"اكبر من قيمة في البعد الثاني فقط  المحسوبة" ت"قيمة  كانتحيث 

تعـزي إلـي " المعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي الرباعين" ويري الباحث الفروق في البعد الثاني 
ــاث  ــة ( الرباعــات)حــرص اإلن ــة للمنشــطات، نظــرا للثقاف ــة والقانوني ــة العواقــب الجســمية والنفســية واالجتماعي ــي معرف عل

"  نالتستوســتيرو"زيــد مــن الهرمونــات الذكوريــة بالجســم وأشــهرها هرمــون الــذكورة المنتشــرة حــول المنشــطات مــن أنهــا ت

 أبعاد االستبيان األبعاد م

 (اناث)الرباعات  (ذكور)الرباعين 

" ت"قيمة   

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 .المدركات والمعارف االساسية عن المنشطات لدي الرباعين  األول 0
21,03 3,803 22,15 2,034 

1,232 

 .المعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي الرباعين  الثاني 0
20,95 5,080 23,57 4,451 

2,024 

 .المعرفة بالعوامل الدافعة لتعاطي المنشطات لدي الرباعين  الثالث 3
10,21 2,168 10,47 ,904 ,508 

 .اتجاهات الرباعين نحو تعاطي المنشطات  الرابع 1
13,03 3,924 13,31 3,786 ,277 

 مجموع درجات االستبيان
65,22 9,798 69,52 7,237 1,764 
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Testosterone  والذي قد يؤدي إلي تغيرات في طبيعة وانوثة الرباعات، وهذا ما يجعل الرباعـات أكثـر اهتمامـا بمعرفـة
 . العواقب التي قد تؤثر عليهم

المدركات والمعارف األساسية عن المنشطات، والعوامـل  كما يري الباحث عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في
الدافعة للتعاطي، واتجاهات الرباعين نحـو المنشـطات بسـبب وجـود تواصـل مباشـر بـين الربـاعين الـذكور واإلنـاث بشـكل 

صـل شبه دائـم سـواء أثنـاء التـدريب الفعلـي باألنديـة ومراكـز الشـباب وخـالل البطـوالت والمسـابقات، أو عبـر وسـائل التوا
االجتماعي مما ساعدهم علي تبـادل المعلومـات العامـة واالساسـية عـن المنشـطات، وعمـل ذلـك ايضـا علـي وجـود اتجـاه 

 .    مشترك بينهم نحو المنشطات، وكذا عدم وجود تباين بينهم في العوامل الدافعة للتعاطي

 :التساؤل السادس والذي ينص عليعرض ومناقشة نتائج  -1
 ة في مستوي المعرفة والدوافع واالتجاه نحو تعاطي المنشطات بين الرباعين الناشئين والكبارك هل توجد فروق معنوي

فددي مسددتوي المعرفددة ( سددنه02درجددة اولددي فددوق )والكبددار ( سددنه 02تحددت )داللددة الفددروق بددين الناشددئين (: 10)جدددول 

 والدوافع واالتجاه نحو تعاطي المنشطات

 دال*     0.22 ( =2.22)قيمة ت الجد ولية عند مستوى     

البعــد األول مســتوي فــي  الربــاعين الناشــئين والكبــاربــين  معنويــاوجــود فــروق دالــة  (00)يتضــح مــن جــدول رقــم 
تجـاه نحـو اال "والبعد الرابـع " المعرفة بالعواقب الناجمة عن المنشطات"، والبعد الثاني "المعارف األساسية عن المنشطات"

( 6,263:  2,234)تنحصـر بـين  المحسـوبة" ت"قيمة  كانتحيث  والمجموع الكلي لالستبيان لصالح الكبار،" المنشطات
بينمــا تســاوي الربــاعين الناشــئين والكبــار فــي تحديــد  1.15عنــد مســتوي ، (0.11)الجدوليــة " ت"اكبــر مــن قيمــة  وهــي

وجـود وهـذا يشـير إلـي لنتـائج فـروق بيـنهم فـي تحديـد تلـك العوامـل، العوامل الدافعة لتعاطي المنشطات حيـث لـم تظهـر ا
زيــادة فــي المعلومــات والمعــارف المرتبطــة بالمنشــطات والعواقــب الناجمــة عنهــا، وكــذا وجــود اتجــاه نحــو المنشــطات لــدي 

 .الرباعين الكبار أكثر من الناشئين

وات الخبـرة لـدي الربـاعين الكبـار، وقلـة الخبـرة ويعزي الباحث الفروق المعنوية بين الناشئين والكبار إلـي عـدد سـن
أن عينـة الدراسـة األكبـر سـنًا واألعلـى  (0108)الزيود، خالد، واخـرون وتتفق النتائج الحالية مع دراسة . لدي الناشئين

 قياس المتغيراتاالختبارات المستخدمة في  األبعاد م

 الكبار الناشئين

" ت"قيمة   

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 .المدركات والمعارف االساسية عن المنشطات لدي الرباعين  األول 0
20,45 3,706 22,15 3,068 2,234 

 .نالمعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي الرباعي  الثاني 0
18,95 4,877 24,20 3,673 5,437 

 .المعرفة بالعوامل الدافعة لتعاطي المنشطات لدي الرباعين  الثالث 3
10,45 1,431 10,10 2,351 ,804 

 .اتجاهات الرباعين نحو تعاطي المنشطات  الرابع 1
11,00 1,811 15,20 4,243 5,757 

 مجموع درجات االستبيان
60,85 8,043 71,65 7,364 6,263 
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تحصــياًل دراســيا أكثــر وعيــًا بمخــاطر وانعكاســات المــواد المنشــطة علــى صــحة الفــرد وحالتــه النفســية واالجتماعيــة، مــن 
 .اقرأنهم األصغر سنًا واقلهم في المستوى الدراسي

 :التساؤل السابع والذي ينص عليعرض ومناقشة نتائج  -7
 هل توجد فروق معنوية في مستوي المعرفة والدوافع واالتجاه نحو تعاطي المنشطات بين الرباعين المحليين والدوليينك

فددي مسددتوي المعرفددة ( مشدداركة دوليددة)والدددوليين ( فقددطمشدداركة جمهددوري )داللددة الفددروق بددين المحليددين ( 13)جدددول 

 والدوافع واالتجاه نحو تعاطي المنشطات

 دال*     0.22 ( =2.22)قيمة ت الجد ولية عند مستوى     

البعـد األول مسـتوي  فـي الربـاعين المحليـين والـدوليينبـين  معنويـاوجود فـروق دالـة  (03)يتضح من جدول رقم 
االتجـاه نحـو "والبعد الرابـع " المعرفة بالعواقب الناجمة عن المنشطات"، والبعد الثاني "المعارف األساسية عن المنشطات"

:  2,287)تنحصــر بــين  المحســوبة" ت"قيمــة  كانــتحيــث  والمجمــوع الكلــي لالســتبيان لصــالح الــدوليين،" المنشــطات
بينما تساوي الرباعين المحليين والدوليين فـي  1.15عند مستوي ، (0.11)الجدولية " ت"اكبر من قيمة  وهي( 3,312

زيـادة المعلومــات والمعـارف المرتبطـة بالمنشـطات والعواقــب وهـذا يشـير إلـي . تحديـد العوامـل الدافعـة لتعـاطي المنشــطات
 .محليينالناجمة عنها، وكذا وجود اتجاه نحو المنشطات لدي الرباعين الدوليين أكثر من ال

ويعزي الباحث الفروق المعنوية بين المحليين والدوليين إلي المستوي العالي من المشاركة واالحتكاك الـذي يتميـز 
به الرباعين الدوليين، حيث يستطيع الربـاعين الـدوليين أن يتواصـلوا مـع ربـاعين ومـدربين أجانـب ممـن لهـم توجـه نحـو 

المعسكرات الخارجية والبطـوالت الدوليـة المختلفـة، كمـا يـتم تبـادل ونقـل  المنشطات من مختلف الجنسيات األجنبية خالل
الخبـــرات والمعلومـــات والمعـــارف المرتبطـــة بالمنشـــطات، ايضـــا يوجـــد الـــبعض الـــذين يجـــدون فـــي المعســـكرات الخارجيـــة 

ار أن معظــم والبطــوالت الدوليــة ســوقا لتــرويج وبيــع المنشــطات وتوجيــه الربــاعين الــدوليين نحــو اســتخدامها علــي اعتبــ
 .الرباعين الذين يحققون األرقام القياسية يتعاطونها

 
 

 االختبارات المستخدمة في قياس المتغيرات األبعاد م

 الدوليين المحليين

" ت"قيمة   

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 .ن المنشطات لدي الرباعينالمدركات والمعارف االساسية ع  األول 0
20,77 3,605 23,11 2,323 2,592 

 .المعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي الرباعين  الثاني 0
20,77 5,074 24,33 3,895 2,745 

 .المعرفة بالعوامل الدافعة لتعاطي المنشطات لدي الرباعين  الثالث 3
10,35 1,838 10,00 2,300 ,680 

 .اتجاهات الرباعين نحو تعاطي المنشطات  عالراب 1
12,58 3,695 14,88 4,027 2,287 

 مجموع درجات االستبيان
64,48 8,818 72,33 8,970 3,312 
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 :االستنتاجات 
جراءاته وفى حدود ما توافر للباحث من بيانات وبناء على ما أسفرت عنه النتائج مشكلة و في ضوء  - أهداف البحث وا 

 :تم التوصل للنتائج التالية

وافع واالتجاه نحـو تعاطيهـا لـدي الربـاعيين برياضـة رفـع األثقـال تقييم المعرفة عن المنشطات والد"صالحية استبيان  -
المـدركات والمعـارف االساسـية عـن )لالسـتخدام فيمـا وضـع مـن أجلـه والـذي تضـمن أربعـة أبعـاد  "بجمهورية مصـر العربيـة
مل الدافعة لتعـاطي المعرفة بالعوا، المعرفة بالعواقب الناجمة عن تعاطي المنشطات لدي الرباعين، المنشطات لدي الرباعين
 .عبارة 05متضمنا ( اتجاهات الرباعين نحو تعاطي المنشطات، المنشطات لدي الرباعين

برنــامج أو اتفاقيــة دوليــة لمكافحــة مــن الربــاعين المصــريين ال يعلمــون أي معلومــة تتعلــق ب%(  85,0)نســبة تقــدر بـــ  -
الدولية المسئولة عن اصدار وتطبيق ومتابعة عقوبات  أسماء المنظمات ال يعرفون%(  63,8)، ونسبة تقدر بـ المنشطات

 .تعاطي المنشطات برفع األثقال
مــن الربــاعين المصــريين أنهــم فــي حاجــة إلــي بــرامج توعيــة ارشــادية واعالميــة حــول %(  90,0)يعتقــد نســبة تقــدر بـــ   -

لــى درايــة كاملــة بموضــوع أنــه مــن الضــروري أن يكــون الربــاعين ع ونعتقــدمــنهم ي%(  95,0)المنشــطات المحظــورة، و 
 .المنشطات واثارها الصحية والنفسية وعواقبها القانونية

، ونسـبة أن اسـتخدام المنشـطات يشـكل خطـر علـى الصـحة ونعتقـدمن الرباعين المصـريين ي%(  92,5)نسبة تقدر بـ  -
صـــابة بـــاألمراض تعـــاطي المنشـــطات يضـــعف جهـــاز المناعـــة ومـــن ثـــم االمـــن الربـــاعين يعلمـــون أن %(  90,0)تقــدر بــــ 
، أن تعاطي المنشطات ينتج عنه االم جسـدية أو قصـور بأحـد وظـائف الجسـم المختلفـة يعلمون%(  71,3)وأن . العضوية

، وبـالرغم مـن ذلـك وجـد أن العقوبات التي توقع عند تعاطي الرباع للمنشـطاتمنهم يعلمون ب%(  66,3)ونسبة تقدر بـ أن 
الحـاليين يتعـاطون المنشـطات ( المصريين المشهورين)بعض الرباعيين يعلمون أن  من الرباعين%(  68,8)نسبة تقدر بـ 

 .المحظورة
رغبــة قويــة مــن وجــود : )التــي تــدفع الربــاعين المصــريين لتعــاطي المنشــطات هــي علــي الترتيــب( األســباب)أهــم العوامــل  -

من اآلراء، ثـم %(  75.83)بنسبة ( اي ثمنفي أقل وقت وزيادة قوته في المسابقات والفوز ب لتحقيق أفضل النتائج الرباع
رغبــة الربــاع فــي االلتحــاق بالمنتخــب القــومي أو االســتمرار فيــه، حيــث يتمتــع العبــي المنتخــب بالرعايــة الكافيــة مــن )يــأتي 

شـعور الربـاع بـنقص )، ويـأتي فـي الترتيـب الثالـث %( 74.16)في المركز الثاني بنسبة ( الهيئات المعنية برياضة البطولة
لياقته البدنية والصحية اثناء التدريب واحتياجه إلي بديل فوري لتعويض القصور فـي األداء والوصـول السـريع للفورمـة  في

 %(. 72.5)بنسبة ( الرياضية المثالية
 .أغلبية الرباعين المصريين ليس لديهم اتجاه سلبي نحو تعاطي المنشطات -
" المدركات والمعارف االساسية عن المنشـطات لـدي الربـاعين"بعد  بين( 569,)قيمتها  دالة موجبة عالقة ارتباطية توجد -

قيمتهـا  موجبـة دالـة ايضـا توجـد عالقـة ارتباطيـة ،"المعرفة بالعواقـب الناجمـة عـن تعـاطي المنشـطات لـدي الربـاعين"و بعد 
ات الربـاعين نحـو تعـاطي اتجاهـ"وبعـد " المعرفـة بالعواقـب الناجمـة عـن تعـاطي المنشـطات لـدي الربـاعين"بعـد  بين( 335,)

 ".المنشطات



549 
 

مسـتوي المعرفـة بالعواقـب الناجمـة عـن تعـاطي  فـي( الرباعـات)الربـاعين الـذكور واإلنـاث بـين  معنويـاوجود فـروق دالـة  -
 .المنشطات وذلك لصالح اإلناث

ة عـن المنشـطات لـدي المدركات والمعـارف االساسـي)مستوي في  الرباعين الناشئين والكباربين  معنوياوجود فروق دالة  -
ــاعين ــاعين) و( الرب ــدي الرب ــة بالعواقــب الناجمــة عــن تعــاطي المنشــطات ل ــذا ( المعرف ــاطي )وك ــاعين نحــو تع اتجاهــات الرب
 .وفي المجموع الكلي لالستبيان قيد الدراسة وذلك لصالح الرباعين الكبار( المنشطات

المـدركات والمعـارف االساسـية عـن المنشـطات )مسـتوي ي فـ الربـاعين المحليـين والـدوليينبـين  معنوياوجود فروق دالة  -
اتجاهـات الربـاعين نحـو تعـاطي )وكـذا ( المعرفة بالعواقب الناجمـة عـن تعـاطي المنشـطات لـدي الربـاعين) و( لدي الرباعين
 .وفي المجموع الكلي لالستبيان قيد الدراسة لصالح الرباعين الدوليين( المنشطات
 :التوصيات 

 :التالية التوصيات وضع يمكن الحاليةدراسة ال في إليها التوصل تم التي ائجالنت على بناءً  

تقييم المعرفة عن المنشطات والدوافع واالتجاه نحو تعاطيها لدي الرباعيين برياضة رفع األثقـال "استخدام استبيان  -0
 .والذي قام الباحث ببنائه عند إجراء بحوث مشابهة"  بجمهورية مصر العربية

مــام الجهــات المعنيــة بوضــع رؤيــة مســتقبلية لمكافحــة المنشــطات وعقــد بــرامج دوريــة لتوعيــة وارشــاد ضــرورة اهت -0
الرباعين المصريين وزيـادة معـرفتهم عـن المنشـطات وتثقـيفهم بعواقبهـا وأضـرارها الجسـمية والنفسـية واالجتماعيـة 

كـل المكاسـب السـريعة التـي يحصـل والقانونية، مع التأكيـد علـي أن تلـك األضـرار والمخـاطر تظهـر الحقـا وتضـيع ب
 .عليها المتعاطي حيث تكون أحيانا النهاية بالوفاة

ضـــرورة تفهـــم الجهـــات المعنيـــة برفـــع األثقـــال للعوامـــل الدافعـــة لتعـــاطي الربـــاعين للمنشـــطات حتـــي يمكـــن ايجـــاد  -3
 .استراتيجية مالئمة لمكافحة التعاطي، ووضع برامج تربوية للمكافحة

معنية برفع األثقال بأن زيادة معرفة الرباعين عـن المنشـطات والسـيما معـرفتهم بالمخـاطر ضرورة تفهم الجهات ال  -1
الجسمية والعقوبات القانونية يرتبط بتطوير اتجاه سـلبي نحـو المنشـطات، حيـث أن زيـادة المعرفـة يقلـل مـن اتجـاه 

 . الرباعين سلبيا نحو تعاطي المنشطات

ــ -5 ــاعين عبــر برن ــف الرب ــادة تثقي ــام بزي ــاعين الــذكور، االهتم ــات الرب ــي عــن المنشــطات، خاصــة فئ ــوي معرف امج ترب
والناشئين، والمحليين وتزويدهم بالمعارف حول المنشطات لتطوير مسـتوي مـن المعرفـة يسـاعدهم فـي تبنـي اتجـاه 

 . سلبي نحو المنشطات

تحـاد المصـري لرفـع مخاطبة المؤسسات الرياضية وخاصة وزارة الشباب والرياضـة واللجنـة األولمبيـة المصـرية واال  -1
 .األثقال لوضع نتائج هذه الدراسة محل تحليل واهتمام وايجاد رؤى مستقبلية نحو ظاهرة المنشطات

إجراء المزيد من الدراسات المشابهة التي تتعلق بالمنشطات برياضة رفـع األثقـال بجمهوريـة مصـر العربيـة لوجـود  -7
 . ندرة في هذا االتجاه
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