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جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية (دورية علمية حمكمة نصف سنوية) ومتخصصة يف جماالت علوم 
باللغتني  سعود  امللك  بجامعة  البدين  والنشاط  الرياضة  علوم  كلية  عن  تصدر  البدنية  والرتبية  الرياضة 

العربية واإلنجليزية.
الرؤيـــة:

. الريادة يف جمال نرش البحوث املحكمة واملتميزة يف علوم الرياضة والرتبية البدنية حمليا ودولياً
الرسالة:

إثراء املجال العلمي بنرش البحوث املحكمة يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية وفق معايري مهنية 
عاملية متميزة.
األهداف:

١- نرش األبحاث العلمية املحكمة التي تسهم يف تطوير ورقي الرياضة وتعزيز صحة املجتمع.
٢- إثراء قواعد املعلومات العربية بالبحوث الرصينة يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.

٣- املسامهة يف رفع معايري النرش باللغة العربية واستقطاب الباحثني املتميزين للنرش باللغة العربية.
٤- تلبية حاجات أعضاء هيئة التدريس والباحثني املتخصصني حملياً وإقليمياً للنرش العلمي يف

                 جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.
٥- أن تكون املجلة مرجعية علمية للباحثني يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.

للمراسلة:
جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية

السعودية.  العربية  سعود-الرياض-اململكة  امللك  البدين-جامعة  والنشاط  الرياضة  علوم  كلية 
٠٠٩٦٦١٨٠٦٣٢١١ / فاكس  ص.ب ٢٤٢٥ رمز بريدي ١١٤٥١ - هاتف 
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و

-االشرتاك والتبادل
ص.ب ٦٨٩٥٣ رمز بريدي ١١٥٣٧

دار جامعة امللك سعود للنرش – جامعة امللك سعود – الرياض-اململكة العربية السعودية 
ثمن النسخة الواحدة شامالً الربيد

عدد اإلصدارات: 
(January & July    ) تصدر جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية دورياً مرتان يف السنة: يناير ويوليو

طبيعة املواد املنشورة:
علوم  جماالت  يف  العلمي  إنتاجهم  لنرش  والباحثني  التدريس  هيئة  أعضاء  لكافة  الفرصة  إتاحة  إىل  املجلة  هتدف 
الرياضة والرتبية البدنية، والذي جيب أن تتوافر فيه األصالة واجلودة واملنهجية العلمية. وتقبل املجلة نرش الفئات 

التالية والتي مل يسبق نرشها باللغة العربية أو اإلنجليزية:
- البحوث األصيلة.

-  البحوث االستعراضية
- ملخصات البحوث.

- املراسالت العلمية القصرية.
إرشادات الباحثني:

A٤ الصفحة  مقاس  من  التالية  اهلوامش  ترتك  املقاس  يف   •

عن يمني ويسار الصفحة ٢٫٥سم.  -
من أعىل وأسفل الصفحة ٣٫٨٥سم.  -

تقسم الصفحة إىل عمودين املسافة بينهام ١سم.  -
الطول ٢٣ سم بام فيها الرتويسة، والعرض ١٦سم بام فيها املسافة بني العمودين (عرض العمود ٧٫٥سم).  -
امللخصني  متضمنة   (A4) صفحة   (٢٥) عن  يتجاوز  أال  جيب  العربية  باللغة  البحث  صفحات  عدد  يف   •

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.
صفحة (A4) متضمنة امللخصني  عن (٢٠)  يتجاوز  أال  جيب  اإلنجليزية  باللغة  البحث  صفحات  عدد  يف   •

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.



ز

وهي: واالنجليزية  العربية  باللغتني  التالية  البحث  بيانات  تكتب   •

   (عنوان البحث واسم الباحث أو الباحثون واالنتامء املهني وبيانات التواصل مع الباحث).
التالية: العنارص  ويتضمن  كلمة)  عن (٢٠٠  العربية  باللغة  للبحوث  املستخلص  كلامت  عدد  يتجاوز  ال   •

(املوضوع واألهداف واملنهج وأهم النتائج واخلالصة وأهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل علمي.
ال يتجاوز عدد كلامت املستخلص للبحوث باللغة االنجليزية عن (٢٠٠ كلمة) ويتضمن العنارص التالية:  •

(املوضوع واألهداف واملنهج وأهم النتائج واخلالصة وأهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل علمي.
(عريب/إنجليزي)،  املستخلص  هناية  البحث  موضوع  عن  بدقة  املعربة  (املفتاحية)  الدالة  الكلامت  وضع   •

بحيث ال يتجاوز عددها (٣) كلامت. 
عادي   (١٢) اخلط  حجم  ويكون  العربية  باللغة  للبحوث   (LOTUS LINOTYPE) خط  يستخدم   •

للمتن والعناوين، وبحجم (١٢) أسود للمستخلص وبحجم (١٠) أسود للجداول واألشكال وعناوينهام 
والتعليقات.

للمتن  عادي   (١٠) بحجم  اإلنجليزية  باللغة  للبحوث   (Times New Roman) خط  يستخدم   •

وعناوينهام  واألشكال  للجداول  أسود   (٨) وبحجم  للمستخلص،  أسود   (١٠) وبحجم  والعناوين، 
والتعليقات.

.



 ©  ٢٠٢٠ (١٤٤١هـ) جامعة الملك سعود 
جميع حقوق النشر محفوظة. ال يسمح بإعادة نشر أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل 
وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتســـجيل أو اإلدخال 
في أي نظام حفظ معلومات أو اســـتعادتها دون الحصــول على موافقة كتابيـــــة من 

دار جامعة الملك سعود للنشر 



كلمة هيئة التحريركلمة هيئة التحرير

بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،

يسر هيئة تحرير مجلة «علوم الرياضة والتربية البدنية» أن تضع بين أيدي قرائها الكرام العدد 
السابع من المجلة (شهر يناير من عام ٢٠٢٠م الموافق شهر جمادى األولى من عام ١٤٤١هـ)، وهي 
مجلة علمية دورية محكمة ومتخصصة في مجاالت علوم الرياضة والتربية البدنية، تصدر عن كلية 

علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود باللغتين العربية واإلنجليزية.

وتهدف المجلة إلى نشر األبحاث العلمية المحكمة التي تسهم في تطوير ورقي الرياضة وتعزيز 
صحة المجتمع، وكذلك إثراء قواعد المعلومات العربية بالبحوث الرصينة، والمساهمة في رفع معايير 
النشر باللغة العربية، واستقطاب الباحثين المتميزين للنشر بها، على أن تكون المجلة مرجعية علمية 

للباحثين في مجاالت علوم الرياضة والتربية البدنية. 

كما أن شروط النشر بالمجلة تتوافق مع معايير النشر الدولية والتي سوف تسهم في أن يكون 
معامل تأثيرها عاٍل ويعكس جودة النشر بها، وتلقى المجلة كل الدعم من كلية علوم الرياضة والنشاط 

البدني ومن جامعة عريقة تصنف ضمن أفضل الجامعات العالمية في التصنيفات الدولية.

وقد تناول هذا العدد مجموعة من األبحاث المتنوعة في مختلف مجاالت علوم الرياضة والتربية 
البدنية، كما تنوعت بيئات التطبيق لألبحاث في أكثر من دولة من دول الوطن العربي.

وفي الختام نسأل اهللا تعالى أن ُيلهمنا التوفيق والُسداد،

هيئة التحرير
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 التحديات األمنية وتأثريها عىل تسويق السياحة الرياضية

 

 عيد نوار العنتبيل ةد. محاد 

 اإلسكندريةجامعة -أخصائي ريايض باإلدارة العامة لرعاية الشباب

 
 

 (م15/11/2018للنرش يف  ؛ وقبلم11/4/2018يف )قدم للنرش 
 

 

 رياضةال-تسويق السياحة-التحديات األمنية: الكلامت املفتاحية

هذه الدراسة التعرف عىل التحديات األمنية الداخلية واخلارجية املؤثرة عىل السياحة البحث: ملخص

الرياضية واملنشآت السياحية الرياضية ، السياسات التي جيب إتباعها ملواجهة التحديات األمنية املؤثرة عىل 

لرياضية ، التعرف عىل الصعوبات التي تواجه السياحية الرياضية ، التعرف عىل ماهية التسويق يف السياحية ا

السياحية الرياضية ، واستخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملالئمته لطبيعة الدراسة ، 

( مفحوصًا ، 70وُأختريت العينة بالطريقة العشوائية من بني القيادات بوزارة الشباب والرياضة وعددهم )

( مفحوصًا ، وبعض 42يف جمال تأمني املنشآت السياحية الرياضية وعددهم ) بعض القيادات األمنية العاملة

( 166( مفحوصًا ، وبذلك بلغ إمجايل حجم عينة البحث )54مديري الرشكات السياحية وعددهم )

( 27مفحوصًا ، يف حني بلغ حجم عينة الدراسة اإلستطالعية حلساب املعامالت العلمية ملتغريات البحث )

خارج عينة الدراسة ، ومتثلت استنتاجات الدراسة بالنسبة للتحديات األمنية الداخلية مفحوصًا من 

واخلارجية املؤثرة عىل السياحة الرياضية واملنشآت السياحية الرياضية تتمثل يف إنتشار السالح وهتريبة 

ي جيب إتباعها ألغراض سياسية ، اإلضطرابات املتعددة يف البلدان املجاورة  ، وبالنسبة للسياسات الت

ملواجهة التحديات األمنية املؤثرة عىل السياحية الرياضية تتمثل يف توجيه القوى السياسية الفاعلة يف املجتمع 

نحو جتييش الرأي العام ضد حماوالت التخريب والتهديدات األمنية املؤثرة عىل البالد ، تصميم وتنفيذ 

 القيام بمهامهم بشكل إحارايف وقانو،ي، وبالنسبة برامج تدريب لرجال األمن حتى يصبحوا قادرين عىل

لتسويق يف السياحية الرياضية تتمثلت يف أنه ال توجد قاعدة بيانات لكل أوجه أنشطة السياحة الرياضية 

تستخدم عند التخطيط لتسويق تلك األنشطة بمرص ، وبالنسبة للصعوبات التي تواجه السياحية الرياضية 

 .وات واألجهزة املساعدة التي تساعد عىل قيام السياحة الرياضيةتتمثل يف قصور يف األد

 

  

 (هـ1440/م2019، جامعة امللك سعود، الرياض )20 -3، ص ص 1ع، 4م، علوم الرياضة والاربية البدنيةجملة 
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Security challenges and its impact on the marketing of sports tourism 
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Keywords: Security challenges- tourism marketing- sport 

Abstract: This study aimed to identify the internal and external security challenges affecting sports 
tourism and sports tourism facilities, policies to be taken to address the security challenges affecting 
sports tourism, identify what marketing is in sports tourism, identify the difficulties facing sports 
tourism, the researcher used the descriptive method in the survey method to suit the nature of the 
study, the sample was randomly selected from leaders of the Ministry of Youth and Sports were (70) 
subjects, some of security leaders working in the field of securing sports tourism facilities were (42) 
subjects, some managers of tourist companies were (54) subjects, thus, the total of the research 
sample (166) subjects, while the survey sample to calculate the scientific coefficients of research 
variables were (27) subjects from outside the study sample, The findings of the study were for 
internal and external security challenges affecting sports tourism and sports tourism facilities, the 
proliferation of weapons and smuggling for political purposes , multiple unrest in neighbouring 
countries, as for the policies that must be followed to face the security challenges affecting sport 
tourism, it is to direct the active political forces in society towards mobilizing public opinion against 
attempts of sabotage and security threats affecting the country, designing and implementing training 
programs for security personnel so that they can carry out their tasks professionally and legally, as for 
marketing in sports tourism, there is no database for all aspects of sports tourism activities that are 
used when planning to market those activities in Egypt, as for the difficulties facing sports tourism, 
there is a shortage of tools and assistive devices that help in the establishment of sports tourism. 
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   الدراسةمقدمة 

لقد بدأ توجه عاملي جديد لربط السياحة بالرياضة بام حيقق 

خدمة كل منهام لآلخر ، فمعظم الناس يف أي جمتمع يفضلون 

قضاء اإلجازات ويشغلون وقت الفراغ املتاح هلم يف ممارسة أو 

مشاهدة أوجه األنشطة الرياضية يف الدول األكثر تقدمًا 

األساس أصبحت سياحة العرص بالنسبة هلم ، وعىل هذا 

احلديث هي السياحة النشطة ، ولكل منهام خصوصيته التي 

توضح أمهيته لآلخر ، وعىل سبيل املثال سياحة من الوجهة 

الرياضية توفر الغرض ملامرسة الرياضيات املختلفة وخاصة 

التي تتطلب )إمكانات خاصة( سواء طبيعية، أو غري طبيعية 

عدات التي تكفل ممارستها مثل وهي التي تعتمد عىل امل

)اجلولف والتزحلق والتسلق والصيد والتنس، خمتلف 

الرياضات املائية( ، أما الرياضة فهي من الوجهة السياحية 

تشبع رغبات الناس وجتعلهم يارددون عىل األماكن التي حتقق 

هذه الرغبة وهتيئ الظروف لإلقامة بصورة أطول بل تربطهم 

 (298:  2003)عبداحلكيم ، هبا لسنوات طوال . 

وتعترب السياحة الرياضية أحد دعامات الصناعة احلديثة 

والبد أن نوليها اإلهتامم الكايف حتى نستطيع أن نجني ثامرها ، 

ليكون املكان بمثابة مقصد سياحي جيب أن جيذب املكان 

الناس الذين يسافرون بعيدًا عن منازهلم ليشاهدوا أشياء 

ا اإلمكانات ويف أغلب األحيان يكون جذابة أو ليستخدمو

استخدام اإلمكانات شيئًا رضوريًا للغاية لذلك حتاول الدولة 

أن تقوم بتوفري كافة اإلمكانات الالزمة ملامرسة خمتلف أنواع 

 الرياضة من مالعب وأماكن إقامة وغريها .

وتعتمد فلسفة السياحة الرياضية عىل توجهني األول 

واسم الركود ، أما اآلخر فهو التنشيط الارويح السياحي، يف م

لرياضة معينة واستغالهلا يف هذه املواسم الراكدة سياحيًا ، 

وبالتايل استقطاب هواة هذه الرياضات للمشاركة فيها ملامرسة 

ما حيبون، باإلضافة لتنظيم رحالت خاصة لزيارة األماكن 

يعزز  السياحية التارخيية ملزيد من الزيارات املستقبلية ، وبام

مفهوم السياحة الرياضية مع األخذ يف اإلعتبار ظروف املناخ 

 (35:  2000للمشاركني .)الرشيف، 

وتعترب السياحة الرياضية إحدى الوسائل اهلامة يف الارويج 

السياحي مما أضفى عىل السياحة متعة وترفيه تسعى إليه كل 

يف الشعوب ، وقد أصبحت السياحة الرياضية عاماًل مهاًم جدًا 

 (32:  2006اجلذب السياحي . )عو،ي ، 

ولقد حققت السياحة الرياضية يف اململكة املتحدة حققت 

% من إمجايل السياحة يف 14مليون سائح ريايض )بإمجايل 3

بليون جنيه إنجليزي ووفرت  2.3اململكة( وحققت عائد 

 2.05، يف حققت كندا  2008فرصة عمل يف عام  50000

 28000السيحة الرياضية ووفرت  بليون دوالر كندي من

بليون  22.4، كام حققت أملانيا 2007فرصة عمل يف عام 

، وقد حققت سويرسا 2010يورو من السياحة الرياضية عام 

بليون فرانك سويرسي من السياحة الرياضية ووفرت  3.37

 ( Tom, James, 2011 : 210.)2011وظيفة يف عام  28.240

ري لكافة أنشطة االنسانية ويعترب األمن األساس اجلوه

عامة فبدون األمن ال يوجد تعليم وال تنمية والسياحة بحاجة 

لألمن أكثر من غريها من األنشطة اإلنسانية األخرى فال 

سياحة بدون أمن فالسائح الذي خيرج من حمل إقامته من أجل 

الارفيه ال يمكنه أن يغامر بحياته يف أماكن غري مأمونة 

قة بني السياحة واألمن عالقة طردية فاألمن العواقب، إن العال

واالستقرار دافعان لفرص نجاح السياحة. ولقد جتاوز مفهوم 

األمن مسألة التنظري إىل التطبيق اإلجرائي عىل أرض الواقع 

وفق منظور مؤسيس اساراتيجي يعالج القضايا والتحديات 

الداخلية واخلارجية التي تواجه القطاع السياحي ويقارح 

سياسات واالساراتيجيات واخلطط التي تعزز األمن ال

السياحي ، ونظرًا ألمهية موضوع األمن السياحي فقد قامت 

معظم الدول بتخصيص رشطة متخصصة للسياحة آخذة 

باحلسبان البعد األمني الذي يعني بتوفري األمن للسائح يف 

نفسه وماله وعرضه ومحايته من اجلرائم واملضايقات التي 

تقع عليه ، كام أن األمن السياحي يشمل أمن يمكن أن 

املنشآت السياحية واملواقع االثرية والطبيعية والدينية 

 (elbalad.news,2015والتارخيية . )
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ويرتكز مفهوم األمن عىل ثالثة حماور رئيسية وهي: تأمني 

كيان الدولة داخليًا وخارجيًا، باإلضافة إىل حتقيق اإلستقرار 

عي واإلقتصادي ، كام يرتكز مفهوم األمن عىل السيايس واإلجتام

 ( 288: 1998حتقيق الرضا التام ألفراد املجتمع . )التدمري ، 

وملا كان األمن يعترب العنرص اهلام واحلاسم يف احلركة 

السياحية بشكل عام ، فالسائح ال يمكنه أن ينتقل إىل مكان 

يجة غري آمن ، أو أن هناك إحتاملية لتعرضه ألي أخطار نت

انفالت أمني أو اضطرابات أمنية أيًا كان حجمها، من هنا كان 

الزامًا أن يتم البحث يف مدى تأثري التحديات األمنية عىل 

تسويق السياحة الرياضية ، خاصًة يف ظل الفارة التي مرت عىل 

مرص عىل مدار األعوام املاضية والتي صاحبت تغريات 

رت بشدة عىل احلركة سياسية خمتلفة ، وهذه التغريات قد أث

السياحية يف مرص ، وإنطالقًا من كون السياحة الرياضية أحد 

أنواع السياحة التي تعمل عىل جذب أنواع خمتلفة من 

السائحني فإنه يعول عليها أن تكون مروجًا للسياحة املرصية 

 بشكل عام.

  

 مشكلة الدراسة

د منذ اندالع ثورة اخلامس والعرشين من يناير أشار العدي

من االقتصاديني إىل أن القضية األساسية احلاكمة يف مرص 

ليست القضية االقتصادية عىل أمهية املشكالت االقتصادية 

وتنوعها وتعقيدها، وإنام القضية احلاكمة تكمن يف عدم 

االستقرار السيايس واالنفالت األمني وهو ما حيول دون 

 ة. اإلقدام عىل املعاجلة اجلدية للمشكالت االقتصادي

من  2011ويف ظل ما تعانيه السياحة يف مرص منذ عام 

يناير  25أحداث متثلت يف عدم اإلستقرار األمني أثناء ثوريت 

، وكذلك يف احلوادث اإلرهابية بسيناء 2013يونيو  30و

وبعض املناطق األخرى ، وحادث الطائرة الروسية ، مما أدى 

الظروف  إىل توقف النشاط خالل هذه الفارة كنتيجة هلذه

القاهرة واإلستثنائية، فالسياحة تعترب ركيزة أساسية من ركائز 

النشاط اإلقتصادي يف مرص حيث يمثل الدخل السياحي 

% من النقد األجنبي القومي ، ولكن هذا املجال 25حوايل 

 احليوي أوشك أن يوصد أبوابه .

وباستعراض ما متتلكه مقاصد مرص السياحية من غرف 

آالف غرفة  8األقرص وأسوان يوجد هبا وفنادق فنجد أن 

ألف غرفة  18ألف كبينة عائمة ، ومتتلك القاهرة  18فندقية ، 

ألفًا غرفة  130فندقية، ويوجد يف البحر األمحر وجنوب سيناء 

ألفًا غرفة ، ولقد انخفضت نسبة اإلشغال برشم  225من 

% وانخفضت 50% إيل أقل من 79الشيخ انخفضت من 

 (masress,2013%. )40% إىل 55من  كذلك بمريس علم

سنوات املاضية  10وبالنظر إىل حركة السياحة خالل الـ

مليون  14.7بلغ  2010فنجد أهنا قد بلغت ذروهتا يف العام 

مليار دوالر،  12.5سائح ، أضافوا إىل خزينة الدولة 

باإلضافة إىل الدخل غري املبارش الذي قد يصل إىل أضعاف 

 2011إال أن حركة السياحة يف مرص منذ اإليراد األسايس ، 

مليون سائح ، وتشري  10وحتى اآلن مل تتخطى حاجز الـ

مؤرشات احلركة السياحية الوافدة ملرص خالل الفارة من يناير 

مليون سائح مقابل  4حيث تم رصد  2015وحتى يونية 

بزيادة  2014مليون سائح خالل نفس الفارة من عام  3.6

 % .9.0قدرها 

         .dotmsr. news,2015))(mota.gov.jo,2016) 

كام سجل املقصد السياحي املرصي نتاج بعض صور 

مقصد  50االنفالت األمني تراجعًا يف ترتيب مرص ضمن أهم 

 18سجلت مرص املستوى الـ 2010سياحي عاملي ففي عام 

ووصلت مرص  2011عام  26بينام تراجع اىل املستوى الـ

وفقًا لتقرير منظمة السياحة  2016 يف عام 68املستوى الـ

 (elbalad.news,2015العاملية . )

ومتتلك مرص املنشآت الرياضية سواء كان ذلك يف نطاق 

األندية الرياضية أو يف نطاق املنشآت السياحية مثل الفنادق 

التي تقدم وتسوق برامج السياحة الرياضية للمهتمني 

كان إىل آخر ومن بالرياضات املختلفة والذين ينتقلون من م

بلد إىل آخر سعيًا وراء اإلشاراك يف مسابقة رياضية أو 

متابعتها ومشاهدة أبطاهلا إلشباع رغباهتم الرياضية املتنوعة 

أمالً يف حتقيق بعض النجاحات مثل بطولة ويمبلدون 

للتنس التي تقام يف بريطانيا ويتنافس عىل لقبها األبطال 

ف السائحني واملهتمني بتلك العامليني ويتابعها مبارشة آال
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الرياضة مما ينعكس عىل عميل الارويج اإلجيايب واملبارش 

 للدولة.

وتأيت هذه الدراسة يف حماولة لدراسة التحديات األمنية     

وتأثريها عىل تسويق السياحية الرياضية والعمل عىل جتاوز 

الاراجع الذى حدث ىف أعداد السائحني بسبب الظروف التي 

مرص عىل مدار األعوام املاضية من ثورات صاحبها من شهدهتا 

أحداث متالحقة وما حدث من حراك سيايس شابه أحداث 

متالحقة من العنف واالنفالت االمني ؛ هذا إىل جانب األحداث 

األمنية املتالحقة التي شهدهتا مرص كان له بالغ االثر يف انحسار 

املاسة لعودة األمن  احلركة السياحية ، االمر الذي عمق من احلاجة

 حتى تعود السياحة اىل معدالهتا الطبيعية.

 

 أهداف الدراسة

  إستهدفت هذه الدراسة التعرف عىل :

التحديات األمنية الداخلية واخلارجية املؤثرة عىل السياحة 

 الرياضية واملنشآت السياحية الرياضية .

السياسات التي جيب إتباعها ملواجهة التحديات األمنية 

 ؤثرة عىل السياحية الرياضية .امل

 ماهية التسويق يف السياحية الرياضية . 

 الصعوبات التي تواجه السياحية الرياضية.

 

 تساؤالت الدراسة 

ما هي التحديات األمنية الداخلية واخلارجية املؤثرة عىل 

 السياحة الرياضية واملنشآت السياحية الرياضية ؟

ملواجهة التحديات ما هي السياسات التي جيب إتباعها 

 األمنية املؤثرة عىل السياحية الرياضية ؟

 ما هي ماهية التسويق يف السياحية الرياضية ؟ 

 ما هي الصعوبات التي تواجه السياحية الرياضية ؟

 

 إجراءات الدراسة 

   منهج البحث

استخدم الباحث املنهج الوصفي )األسلوب املسحي( 

 ملناسبته لطبيعة الدراسة . 

  لدراسة عينة ا

ُأختريت العينة بالطريقة العشوائية من بني القيادات بوزارة 

( مفحوصًا ، بعض القيادات 70الشباب والرياضة وعددهم )

األمنية العاملة يف جمال تأمني املنشآت السياحية الرياضية 

( مفحوصًا ، وبعض مديري الرشكات السياحية 42وعددهم )

مجايل حجم عينة ( مفحوصًا ، وبذلك بلغ إ54وعددهم )

( مفحوصًا ، يف حني بلغ حجم عينة الدراسة 166البحث )

اإلستطالعية حلساب املعامالت العلمية ملتغريات البحث 

 ( مفحوصًا من خارج عينة الدراسة.28)

 . اإلستبيان –وسائل مجع البيانات : املقابلة الشخصية 

وقد إتبع الباحث اخلطوات التالية ىف تصميم إستامرة 

 تبيان :اإلس

مسح مرجعي للدراسات النظرية والبحوث العلمية 

 واملراجع املتصلة بموضوع الدراسة .

 املقابلة الشخصية املقننة .

 حتديد حماور اإلستبيان حسب أهداف الدراسة .

 حتديد مفردات العبارات التى تعرب عن حماور اإلستبيان .

عرض اإلستبيان ىف صورتة األولية عىل جمموعة من 

( خرباء 9اء املتخصصني ىف جمال التخصص وعددهم )اخلرب

وذلك للتعرف عىل : مناسبة املحاور ملوضوع الدراسة ، 

إرتباط كل عبارة مع املحور اخلاص هبا وإرتباطها بموضوع 

 الدراسة ، كفاية وشمول وإرتباط وموضوعية العبارات .

 املعامالت العلمية إلستامرة اإلستبيان :

  أوالً : الصدق 

 : تم حساب الصدق بطريقتني    

  صدق املحتوى 

قام الباحث بإجياد صدق استامرة اإلستبيان عن طريق 

صدق املحكمني وذلك بعرض استامرة اإلستبيان يف صورهتا 

( والذين يقع 9املبدئية عىل جمموعة من املحكمني وعددهم )

موضوع البحث يف جمال ختصصهم ومن خالل رشوط 

اتفاق مجيع املحكمني عىل مناسبة العبارة التحكيم واملتمثلة يف 

للمحور وعىل ضوء املحكمني السابقني وضح صدق 

العبارات املختارة ، ولقد أشارت النتائج إىل أن مجيع املحاور 
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والعبارات يف اإلستبيان قد حققت مستوى قبول يزيد عن 

 % من آراء السادة املحكمني.80

 

  صدق اإلتساق الداخىل

دق اإلتساق الداخىل عن طريق تطبيق وتم حساب ص     

( فردًا تم إختيارها 28إستامرة اإلستبيان عىل عينة قوامها )

بالطريقة العشوائية من املجتمع األصيل وخارج عينة الدراسة 

، وذلك عن طريق حساب معامالت اإلرتباط بني درجة كل 

حمور من املحاور والدرجة الكلية لإلستبيان، كام قام الباحث 

ب معامالت اإلرتباط بني درجة كل عبارة والدرجة بحسا

الكلية للمحور وكذا الدرجة الكلية لإلستبيان واجلداول 

 التالية توضح ذلك:  

 

 28معامالت اإلتساق الداخيل بني درجة املحور والدرجة الكلية لإلستبيان . ن =  .(1جدول )

 الدرجة الكلية لإلستبيان

 درجة املحور 

معامل اإلتساق 
 لداخيلا

 *0.498 التحديات األمنية الداخلية واخلارجية املؤثرة عىل السياحة الرياضية واملنشآت السياحية الرياضية .

 *0.596 السياسات التي جيب إتباعها ملواجهة التحديات األمنية املؤثرة عىل السياحية الرياضية .

 *0.584 التسويق يف السياحية الرياضية .

 *0.561 اجه السياحية الرياضية .الصعوبات التي تو

 0.374=  0.05* معنوى عند مستوى         

      

أن قيم اإلرتباط املحسوبة بني  (1يتضح من اجلدول )

درجة املحور والدرجة الكلية لإلستبيان أكرب من قيمة )ر( 

، وأن قيم معامالت  0.05اجلدولية عند مستوى معنوية 

( مما يشري 0.596( ، )0.498اإلرتباط قد تراوحت ما بني )

 إىل أن اإلستبيان يتميز بدرجة عالية من الصدق .  

 

 

 28ن =   .     معامل االتساق الداخىل بني درجة العبارة ودرجة املحور والدرجة لإلستامرة . (2جدول )

رقم  املحور 
 العبارة

اإلرتباط 
 باملحور

اإلرتباط 
 باملقياس 

رقم  املحور 
 العبارة

 اإلرتباط
 باملحور

اإلرتباط 
 باملقياس 

رقم  املحور
 العبارة

اإلرتباط 
 باملحور

اإلرتباط 
 باملقياس

ل
ألو

ر ا
حو

امل
 

1 0.771* 0.587* 

ر 
حو

امل
،ي

لثا
ا

 

7 0.573* 0.564* 
املحور 
 الثالث

12 0.714* 0.412* 

2 0.641* 0.473* 8 0.479* 0.675* 13 0.578* 0.521* 

3 0.512* 0.546* 9 0.576* 0.472* 

ر 
حو

امل
ع

راب
ال

 

1 0.831* 0.403* 

4 0.412* 0.587* 10 0.577* 0.479* 2 0.554* 0.559* 

5 0.576* 0.412* 11 0.657* 0.687* 3 0.643* 0.478* 

6 0.478* 0.401* 

ر 
حو

امل
ث

ثال
ال

 

1 0.687* 0.664* 4 0.720* 0.721* 

7 0.579* 0.502* 2 0.564* 0.651* 5 0.579 0.603* 

8 0.475* 0.461* 3 0.558* 0.503* 6 0.753* 0.431* 

9 0.641* 0.446* 4 0.479* 0.610* 7 0.732* 0.641* 

10 
0.425* 0.572* 

5 
0.567* 0.472* 

8 
0.402* 0.604* 
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 28= ن   .     معامل االتساق الداخىل بني درجة العبارة ودرجة املحور والدرجة لإلستامرة . (2جدول )تابع 

رقم  املحور 
 العبارة

اإلرتباط 
 باملحور

اإلرتباط 
 باملقياس 

رقم  املحور 
 العبارة

اإلرتباط 
 باملحور

اإلرتباط 
 باملقياس 

رقم  املحور
 العبارة

اإلرتباط 
 باملحور

اإلرتباط 
 باملقياس

ر 
حو

امل
،ي

لثا
ا

 

1 0.544* 0.532*  6 0.521* 0.542*  9 0.421* 0.513* 

2 0.421* 0.751* 7 0.589* 0.642* 10 0.641* 0.543* 

3 0.446* 0.661* 8 0.642* 0.501* 11 0.550* 0.642* 

4 0.543* 0.641* 9 0.573* 0.754* 12 0.421* 0.597* 

5 0.579* 0.542* 10 0.664* 0.741* - - - 

6 0.476* 0.550* 11 0.588* 0.584* - - - 

 0.374=  0.05* معنوى عند مستوى 

      

أن قيم معامالت اإلرتباط بني  (2يتضح من اجلدول )

العبارات واملحاور مجيعها ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( 0.831،  0.402وقد تراوحت قيم اإلرتباط بني ) 0.01

كام يتضح أن قيم معامالت اإلرتباط بني العبارات والدرجة 

( 0.01)الكلية لإلستبيان ذات داللة إحصائية عند مستوى 

،  0.401وقد تراوحت قيم معامالت اإلرتباط ما بني )

( مما يشري إىل متتع عبارات اإلستبيان بدرجة عالية من 0.754

 الصدق . 

  ثانيًا : الثبات 

تم التحقق من الثبات عن طريق قيم ) معامل ألفا       

 لكرونباخ ( 

وهذا العامل يعد مؤرشًا للتكافؤ ويعطى معامل         

فا( احلد األدنى للقيم التقديرية ملعامل ثبات درجات )أل

اإلختبارات أى أن قيمة معامل الثبات عامًة ال تقل عن قيمة 

 معامل ألفا.

 

 28ن =        .( معامل ألفا لكرونباخ ملحاور إستامرة اإلستبيان3جدول )

 معامل ألفا لكرونباخ املحور م

 *0.876 املؤثرة عىل السياحة الرياضية واملنشآت السياحية الرياضية .التحديات األمنية الداخلية واخلارجية  1

 *0.698 السياسات التي جيب إتباعها ملواجهة التحديات األمنية املؤثرة عىل السياحية الرياضية. 2

 *0.789 التسويق يف السياحية الرياضية . 3

 *0.742 الصعوبات التي تواجه السياحية الرياضية . 4

 0.374=  0.05عند مستوى  * معنوى

      

واخلاص بحساب ثبات االستبيان  (3يتضح من جدول )

عن طريق حساب معامل ألفا أن معامل ألفا لكرونباخ بلغ 

( وهذه القيم معنوية عند مستوى 0.876اىل  0.698مابني )

 مما يشري إىل ثبات اإلستبيان . 0.05

اصة ( واخل3،  2،  1ومن خالل نتائج اجلدول )    

باملعامالت العلمية يكون الباحث قد حتقق من توافر 

الصالحية العلمية إلستخدام اإلستبيان قيد البحث كعبارات 

وحماور ، ومن ثم يصبح اإلستبيان يف صورته هذه يمثل 

الصورة النهائية واملعدة لعملية التطبيق عىل عينة البحث 

 األساسية .

   الدراسة األساسية 

تطبيق اإلستبيان يف الدراسة األساسية عىل قام الباحث ب    

 النحو التايل : 
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تم تطبيق إستامرة اإلستبيان عن طريق املقابلة      

الشخصية مع السادة أفراد عينة البحث األساسية والبالغ 

( فردًا كل يف جهة عمله اخلاصة به ؛ وقد تم 166عددهم )

 2/6/2016وحتى  2/5/2016التطبيق خالل الفارة من 

قد تم تفريغ كشوف احلاسب اآليل ومعاجلتها إحصائيًا وفقًا و

 خلطة البحث .    

لقد استخدم الباحث املعاجلات  املعاجلات اإلحصائية :

 – املعياري اإلنحراف –اإلحصائية التالية )املتوسط احلسايب 

 ( . اإلرتباط معامل –مربع كاي  – "ت"اختبار – املئوية النسبة

 

   ئج عرض ومناقشة النتا

  أوالً : عرض ومناقشة النتائج املرتبطة باملحور األول 

 

لسياحة التكرارات والنسبة املئوية والدالالت االحصائية اخلاصة بعبارات املحور األول : التحديات األمنية الداخلية واخلارجية املؤثرة عىل ا . (4جدول )
 .166ن =        الرياضية واملنشآت السياحية الرياضية

 العباره م

 ال إىل حد ما نعم

 مربع كاي
املتوسط 

احلسا
 بى

نسبة 
 املوافقة

 العدد %
 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 

 
التحول يف ميزان القوى ومصالح الفاعلني 

إىل اجلامعات املسلحة وعصابات اجلريمة 
 املنظمة واألذرع املسلحة لألقليات .

131 78.92 18 10.84 17 10.24 155.22* 2.69 84.34 

قوى سياسية وحزبية ترتبط الرصاع بني   2
 . باخلارج

126 75.90 17 10.24 23 13.86 135.70* 2.62 81.02 

تشكيل مجاعات رشطية أو ميليشيات أمنية   3
 تابعة ألحزاب إسالمية . 

138 83.13 10 6.02 18 10.84 185.83* 2.72 86.14 

 86.45 2.73 *160.64 6.63 11 13.86 23 79.52 132 املجاورة .  اإلضطرابات املتعددة يف البلدان  4

 87.05 2.74 *185.29 9.04 15 7.83 13 83.13 138 إنتشار السالح وهتريبة ألغراض سياسية .  5

6  
سوء األحوال اإلقتصادية املتمثلة يف البطالة 

وبطئ النمو وتزايد العجز يف امليزانيات 
ع وتدهور احلسابات اجلارية وتسار

 التضخم .

141 84.94 4 2.41 21 12.65 201.55* 2.72 86.14 

النمو الديمغرايف وبطالة الشباب وشعف   7
 أو فشل مؤسسات احلوكمة. 

130 78.31 24 14.46 12 7.23 152.43* 2.71 85.54 

 79.52 2.59 *113.40 13.25 22 14.46 24 72.29 120 ظهور مجاعات مسلحة .   8

دولية عابرة اعات إرهابية تكون مج  9
 . للحدود

132 79.52 20 12.05 14 8.43 159.66* 2.71 85.54 

تقرار السيايس الذي تشهده عدم اإلس  10
 . البالد

107 64.46 24 14.46 35 21.08 73.46* 2.43 71.69 

    . 5.99=  0.05عند  * مربع كاي

 

اص بالتكرارات والنسبة املئوية ( واخل4يتضح من جدول )

حصائية اخلاصة بعبارات املحور األول : والدالالت اال

التحديات األمنية الداخلية واخلارجية املؤثرة عىل السياحة 

الرياضية واملنشآت السياحية الرياضية ، وجود فروق معنوية ىف 

مجيع عبارت املحور ، حيث بلغت قيمة مربع كاى مابني 

( وهذه القيمة معنوية عند مستوى 201.55إىل  73.46)

% إىل 71.69ام بلغت نسبة املوافقة ما بني )، ك 0.05

إنتشار السالح وهتريبة وقد حققت عبارة ) %(87.05

% ، 87.05( أعىل نسبة موافقة والتى بلغت ألغراض سياسية

بنسبة اإلضطرابات املتعددة يف البلدان املجاورة( تلتها عبارة )

)تشكيل مجاعات رشطية أو % ثم عبارة 86.45موافقة بلغت 

ات أمنية تابعة ألحزاب إسالمية( وعبارة )سوء األحوال ميليشي
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اإلقتصادية املتمثلة يف البطالة وبطئ النمو وتزايد العجز يف 

امليزانيات وتدهور احلسابات اجلارية وتسارع التضخم( بنسبة 

%، وعبارة )تكون مجاعات إرهابية دولية 86.14موافقة بلغت 

 .  %58.63عابرة للحدود( بنسبة موافقة بلغت 

آراء عينة البحث حول  إتفاق يتضح من العرض السابق

التحديات األمنية الداخلية واخلارجية املؤثرة عىل السياحة 

والتي متثلت يف إنتشار الرياضية واملنشآت السياحية الرياضية 

السالح وهتريبة ألغراض سياسية ، اإلضطرابات املتعددة يف 

ة أو ميليشيات أمنية البلدان املجاورة ، تشكيل مجاعات رشطي

تابعة ألحزاب إسالمية ، سوء األحوال اإلقتصادية املتمثلة يف 

البطالة وبطئ النمو وتزايد العجز يف امليزانيات وتدهور 

احلسابات اجلارية وتسارع التضخم ، تكون مجاعات إرهابية 

  .دولية عابرة للحدود

خطورة التحديات األمنية  إىل ويعزو الباحث هذه الفروق

التي تواجهها مرص يف الفارة احلالية وتعدد مظاهر هذا التحدي 

من مواجهات إرهابية واحزاب متطرفة وسوء أحوال 

اقتصادية مصاحبة للتغريات السياسية التي متر هبا مرص يف 

السنوات الثالث األخرية والتي تؤثر بشكل كبري عىل قطاع 

أنواع  السياحة املرصي ككل ومن ثم السياحة الرياضية كأحد

السياحة والتي وصلت إىل أدنى مستوياهتا يف السنوات الثالث 

 .األخرية نتيجة لتلك التحديات 

، عالقة تأثري  "التهديد"و  "األمن"كام أن عالقة مفهومي 

البد من أن  "األمن"متبادل ، وأن أية حماولة لتفسري مفهوم 

أو  تبدأ بتحديد مصادر التهديد . فالباعث عىل الشعور باخلطر

التهديد يستدعي احلاجة إىل اختاذ إجراءات هتدف إىل حتقيق 

األمن ، تلك اإلجراءات التي من الطبيعي أن تكون متوافقة 

مع املخاطر أو التهديدات الفعلية أو املحتملة . ولقد ركزت 

الدراسات األمنية يف السابق عىل خطر الغزو العسكري 

يكن مصدرها  األمن ، إن ملباعتباره أهم مصادر هتديد 

. بيد أن الدراسات احلديثة ذهبت إىل وجود مصادر الوحيد

أخرى ال تقل أمهية عن البعد العسكري للتهديد ، حيث يوجد 

ترابط وثيق بني هذين املستويني )الداخيل ، اخلارجي( . )فرج 

 (  79:  1994اهلل ، 

وينطلق مفهوم حتليل التهديدات من فهم حقيقة 

إلقليمية ، وانعكاسها عىل صعيد األمن ، التحوالت الدولية وا

فتلك التحوالت قد أدت إىل حتوالت مماثلة ملصادر التهديد 

من بروز إشكالية عدم اليقني ، وهي انعدام القدرة عىل 

التحديد الدقيق ملصادر التهديد ، مما أدى إىل تعدد الرؤى حول 

أساليب ووسائل واساراتيجيات حتقيق األمن ، ويف ضوء تلك 

لتحوالت اجلديدة يف البيئة األمنية ، ركز التفكري األمني ا

احلديث عىل حماوالت توسيع التصور املعهود الضيق لألمن 

من ُبعده العسكري ، ليشمل جمموعة أوسع من التهديدات 

املحتملة ، بام يف ذلك التهديدات اإلقتصادية والبيئية ، وقد 

ديد األمن اهتمت الدول بكافة مستويات التهديد ، من هت

اإلنسا،ي ، وصوالً إىل هتديد األمن العاملي ، وكذلك التحول 

من الاركيز عىل هتديد الدول إىل تقييم أشكال خمتلفة متعددة 

:  2004األطراف من التعاون األمني بني الدول. )هاغلني، 

446 ). 

 

   الثاين: عرض ومناقشة النتائج املرتبطة باملحور  ثانياً 

 

السياسات التي جيب إتباعها ملواجهة التحديات األمنية املؤثرة عىل :  الثاينتكرارات والنسبة املئوية والدالالت االحصائية اخلاصة بعبارات املحور ال .  (5جدول )
 166ن =     السياحية الرياضية

 العباره م

 ال إىل حد ما نعم

 مربع كاي
املتوسط 

احلسا
 بى

نسبة 
 املوافقة

 العدد %
 النسبة

% 
 ددالع

 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 

اإلعاراف بأن هناك صعوبات نظرية ومنهجية  1
وعملية أيضًا يف حتديد التهديدات واألخطار 

 األمنية املؤثرة عىل السياحة الرياضية .
136 81.93 15 9.04 15 9.04 176.40* 2.73 86.45 



 اربية البدنية  جملة علوم الرياضة وال                                                                                                       12
 

   .  (5جدول )تابع 

 العباره م

 ال إىل حد ما نعم

توسط امل مربع كاي
 احلسابى

نسبة 
 املوافقة

 العدد %
 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 

اإلعاراف بأمهية وأولوية األمن اإلنسا،ي   2
الذي يضع الشعب أو الناس أوالً وإعتبارها 

 مصلحة عامة للدولة .
101 60.84 36 21.69 29 17.47 56.98* 2.43 71.69 

ح القطاع األمني اإلدراك بأن تطوير وإصال 3
 يرتبط بالتطور اإلقتصادي أيضًا . 

134 80.72 16 9.64 16 9.64 167.76* 2.71 85.54 

تطوير البنى التحتية أو إعادة إعامر وتأهيل  4
 املؤسسة األمنية يف مرص .

115 69.28 29 17.47 22 13.25 96.95* 2.56 78.1 

إصالح عملية تظويف أو تشغيل الطاقات  5
 جمال السياحة الرياضية وتأمهينها البرشية يف
 يف مرص . 

112 67.47 28 16.87 26 15.66 87.08* 2.52 75.90 

إعادة صياغة العالقة بني املجتمع والدولة  6
ضمن رؤية شاملة البد وأن تشمل دورًا 

للقائمني عىل السياحة الرياضية من أسفل 
 ألعىل .

144 86.75 11 6.63 11 6.63 213.12* 2.80 90.06 

تصميم وتنفيذ برامج تدريب لرجال األمن  7
حتى يصبحوا قادرين عىل القيام بمهامهم 

 بشكل إحارايف وقانو،ي . 
147 88.55 5 3.01 14 8.43 228.52* 2.80 90.06 

تقييم جمموعة القوانني احلاكمة ملؤسسات  8
السياحة الرياضية لتحديد مدى مالءمتها 

ولية املناسبة وقدرهتا عىل توفري املعايري الد
 لطبيعة األحداث .  

112 67.47 27 16.27 27 16.27 87.05* 2.51 75.60 

توجيه القوى السياسية الفاعلة يف املجتمع  9
نحو جتييش الرأي العام ضد حماوالت  

التخريب والتهديدات األمنية املؤثرة عىل 
 البالد

145 87.35 11 6.63 10 6.2 217.96* 2.81 90.66 

تكثيف دور املؤسسات احلكومية واخلاصة يف  10
 غرس روح اإلنتامء واإلخالص للوطن . 

120 72.29 20 12.05 26 15.66 113.69* 2.57 78.31 

مراقبة الفساد يف األجهزة احلكومية املختلفة  11
والعاملة يف جمال السياحة الرياضية وضبط 

 النفقات وهدر املال العام وحماسبة املخطئني . 
119 71.69 19 11.45 28 16.87 110.61* 2.55 77.41 

     5.99=  0.05عند  * مربع كاي

 

واخلاص بالتكرارات والنسبة  (5يتضح من جدول )

 الثا،ياملئوية والدالالت االحصائية اخلاصة بعبارات املحور 

السياسات التي جيب إتباعها ملواجهة التحديات األمنية : 

 ، وجود فروق معنوية يف ضيةاملؤثرة عىل السياحية الريا

بني  ما يت املحور ، حيث بلغت قيمة مربع كاامجيع عبار

( وهذه القيمة معنوية عند مستوى 228.52إىل  56.98)

% إىل 71.69، كام بلغت نسبة املوافقة ما بني ) 0.05

توجيه القوى السياسية وقد حققت عبارة ) %(90.66

عام ضد حماوالت الفاعلة يف املجتمع نحو جتييش الرأي ال

( أعىل نسبة التخريب والتهديدات األمنية املؤثرة عىل البالد

تصميم % ، تلتها عبارة )90.66موافقة والتى بلغت 

وتنفيذ برامج تدريب لرجال األمن حتى يصبحوا قادرين 

)إعادة عبارة عىل القيام بمهامهم بشكل إحارايف وقانو،ي( و

ضمن رؤية شاملة صياغة العالقة بني املجتمع والدولة 

البد وأن تشمل دوراً للقائمني عىل السياحة الرياضية من 

% ، ثم عبارة 90.06أسفل ألعىل( بنسبة موافقة بلغت 
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)االعاراف بأن هناك صعوبات نظرية ومنهجية وعملية 

أيضًا يف حتديد التهديدات واألخطار األمنية املؤثرة عىل 

%، وعبارة 86.45السياحة الرياضية( بنسبة موافقة بلغت 

)اإلدراك بأن تطوير وإصالح القطاع األمني يرتبط بالتطور 

% ، وعبارة 85.54االقتصادي أيضاً( بنسبة موافقة بلغت 

)تكثيف دور املؤسسات احلكومية واخلاصة يف غرس روح 

اإلنتامء واإلخالص للوطن( بنسبة موافقة بلغت 

78.31%  . 

لبحث حول آراء عينة ا اتفاق يتضح من العرض السابق

السياسات التي جيب إتباعها ملواجهة التحديات األمنية 

والتي متثلت يف توجيه القوى  املؤثرة عىل السياحية الرياضية

السياسية الفاعلة يف املجتمع نحو جتييش الرأي العام ضد 

حماوالت  التخريب والتهديدات األمنية املؤثرة عىل البالد ، 

ل األمن حتى يصبحوا تصميم وتنفيذ برامج تدريب لرجا

قادرين عىل القيام بمهامهم بشكل إحارايف وقانو،ي ، إعادة 

صياغة العالقة بني املجتمع والدولة ضمن رؤية شاملة 

البد وأن تشمل دوراً للقائمني عىل السياحة الرياضية من 

أسفل ألعىل ، اإلعاراف بأن هناك صعوبات نظرية 

دات واألخطار ومنهجية وعملية أيضاً يف حتديد التهدي

األمنية املؤثرة عىل السياحة الرياضية ، إدراك بأن تطوير 

وإصالح القطاع األمني يرتبط بالتطور اإلقتصادي أيضاً ، 

تكثيف دور املؤسسات احلكومية واخلاصة يف غرس روح 

  .اإلنتامء واإلخالص للوطن

خطورة الوضع الذي  إىل ويعزو الباحث هذه الفروق

حة املرصي ككل ومنه السياحة يواجهه قطاع السيا

الرياضية والذي يتطلب تكاتف مجيع القوى حتى تستطيع 

مرص عبور تلك املرحلة والنقطة الفارقة يف تارخيها املعارص 

ملواجهة التحديات األمنية اخلطرية حتى يتعاىف هذا القطاع 

 .لكونه أحد مصادر الدخل القومي املرصي الرئيسية 

ن التهديد من الناحيتني ويمكن القول أنه إذا كا

املفاهيمية واإلجرائية وثيق الصلة بموضوع األمن ، ويلعب 

دوراً تقريرياً يف وجوده أو غيابه ، فإننا يمكن أن نعرفه 

باعتباره جيسد تلك احلالة من التحدي الواضح التي 

تتعرض فيها مصالح الدولة واملجتمع إىل اخلطر ، أو أنه 

ت القومية مرحلة يتعذر معها يؤرش بلوغ املصالح والغايا

إجيا حل سلمي يوفر للدول احلد األدنى من أمنها السيايس 

واإلقتصادي واإلجتامعي والعسكري ، مقابل قصور 

قدراهتا ملوازنة الضغوط اخلارجية ، األمر الذي قد يضطر 

األطراف املتصارعة إىل اللجوء إىل استخدام القوة 

طراف أخرى للخطر العسكرية ، معرضة األمن القومي أل

 ( 29-28:  1992)عبد احلليم ، 

وتعترب السياحة من أكثر الصناعات نموًا يف العامل ، فقد 

أصبحت اليوم من أهم القطاعات يف التجارة الدولية ، 

 532نحو  1998حيث بلغت الصادرات السياحية يف عام 

 522بليون دوالر ، يليها مبارشًة إنتاج املركبات بقيمة 

الر . والسياحة من منظور اقتصادي هي قطاع بليون دو

إنتاجي يلعب دوراً مهاًم يف زيادة الدخل القومي وحتسني 

ميزان املدفوعات ، ومصدراً للعمالت الصعبة، وفرصة 

لتشغيل األيدي العاملة، وهدفًا لتحقيق برامج التنمية. 

 ( 250:  2003)القلعة، 

 جمال ويتفوق قطاع السياحة عىل القطاعات األخرى يف

التصدير من حيث اإلعتامدات اخلاصة ببيع املنتجات ، 

وتنويع الصادرات واستقرار حصيلة القطاع األجنبي ، 

األمر الذي يعطي قطاع السياحة ميزة نسبية كبرية ، هذا 

فضالً عن فرص الدول النامية يف املنافسة يف جمال 

الصادرات السلعية خاصة بالنسبة للدول التي متتلك 

مرموقة من عوامل اجلذب السياحي وتستخدمها عوامل 

 (230:  2000استخداماً فعاالً . )العائدي ، 

تعترب السياحة الرياضية إحدى الوسائل اهلامة يف و

الارويج السياحي مما أضفى عىل السياحة متعة وترفيه 

تسعى إليه كل الشعوب ، وقد أصبحت السياحة الرياضية 

:  2006عو،ي ، سياحي . )عامالً مهاًم جداً يف اجلذب ال

32) 
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  الثالث: عرض ومناقشة النتائج املرتبطة باملحور  ثالثاً 

 

 166ن =      . التسويق يف السياحية الرياضية:  الثالثالتكرارات والنسبة املئوية والدالالت االحصائية اخلاصة بعبارات املحور .  ( 6جدول )

 العباره م

 ال إىل حد ما نعم

توسط امل مربع كاي
 احلسابى

نسبة 
 املوافقة

 العدد %
 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 

توجد إدارات مسئولة عن تسويق السياحة   1
 الرياضية.

22 13.25 17 10.24 127 76.51 139.46* 1.37 18.37 

يوجد خطة مسبقة لتسويق السياحة الرياضية   2
موضوعة من قبل هيئة تنشيط السياحة 

سئولة عن السياحة الرياضية امل واجلهات
 . بمرص

20 12.05 9 5.42 137 82.53 181.89* 1.30 14.76 

يوجد خطط بديلة ملواجهة الظروف الطارئة   3
التي تعرقل تنفيذ األهداف التسويقية للسياحة 

 الرياضية. 
26 15.66 14 8.43 126 75.90 136.68* 1.40 19.88 

 توجد قاعدة بيانات لكل أوجه أنشطة  4
السياحة الرياضية تستخدم عند التخطيط 

 لتسويق تلك األنشطة بمرص . 
21 12.65 29 17.47 116 69.88 100.35* 1.43 21.39 

تتفق املخصصات املالية ألوجه األنشطة   5
املختلفة لتسويق السياحة الرياضية مع ما هو 

 مطلوب . 
25 15.06 13 7.83 128 77.11 144.45* 1.38 18.98 

ولة األسلوب العلمي يف ممارسة تتبع الد  6
 .تسويق السياحة الرياضية 

21 12.65 23 13.86 122 73.49 120.52* 1.39 19.58 

تقوم الدولة بالارويج خلدمات السياحة   7
 الرياضية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة . 

18 10.84 19 11.45 129 77.71 147.12* 1.33 16.57 

تمرة لتنمية تقوم الدولة بعمل دورات مس  8
مهارات الارويج خلدمات السياحة الرياضية 

 لدى العاملني بإدارات التسويق .   
23 13.86 5 3.01 138 83.13 188.18* 1.34 15.36 

تضع الدولة خططًا للحمالت الاروجيية   9
 خلدمات السياحة الرياضية بمرص .  

20 12.05 11 6.63 135 81.33 172.78* 1.31 15.36 

لة اإلعالنات املناسبة لتشجيع تضع الدو  10
اإلقبال عىل خدمات السياحة الرياضية بمرص 

 . 
22 13.25 11 6.63 133 80.12 164.61* 1.33 16.57 

حتدد الدولة نوعية الرسائل اإلعالنية املوجهة   11
 للمستفيدين داخل وخارج مرص .  

15 9.04 16 9.64 135 81.33 172.06* 1.28 13.86 

وامل املؤثرة عىل إقبال تدرس الدولة الع  12
 املستفيدين داخل وخارج املستفيدين . 

21 12.65 11 6.63 134 80.72 168.66* 1.32 15.96 

 11.14 1.22 *194.47 84.34 140 9.04 15 6.63 11 توجد اساراتيجية لتسويق السياحة الرياضية  .   13

     5.99=  0.05عند  * مربع كاي

 

لتكرارات والنسبة ( واخلاص با6يتضح من جدول )

بعبارات املحور املئوية والدالالت االحصائية اخلاصة 

، وجود فروق التسويق يف السياحية الرياضية :  الثالث

ت املحور ، حيث بلغت قيمة مربع امجيع عبار معنوية يف

( وهذه القيمة معنوية 194.47إىل  100.35كاى مابني )

ا بني ، كام بلغت نسبة املوافقة م0.05عند مستوى 



  15                                                              التحديات األمنية وتأثريها عىل تسويق السياحة الرياضية

 

توجد وقد حققت عبارة ) %(21.39% إىل 11.14)

قاعدة بيانات لكل أوجه أنشطة السياحة الرياضية تستخدم 

( أعىل نسبة عند التخطيط لتسويق تلك األنشطة بمرص

يوجد خطط % ، تلتها عبارة )21.39بلغت  يموافقة والت

بديلة ملواجهة الظروف الطارئة التي تعرقل تنفيذ األهداف 

بنسبة موافقة بلغت ية للسياحة الرياضية( التسويق

)تتبع الدولة األسلوب العلمي يف % ثم عبارة 19.88

ممارسة تسويق السياحة الرياضية( بنسبة موافقة بلغت 

% ، وعبارة )تتفق املخصصات املالية ألوجه 19.58

األنشطة املختلفة لتسويق السياحة الرياضية مع ما هو 

%، وعبارة )توجد 18.98مطلوب( بنسبة موافقة بلغت 

إدارات مسئولة عن تسويق السياحة الرياضية( بنسبة 

% ، وعبارة )تضع الدولة اإلعالنات 18.37موافقة بلغت 

املناسبة لتشجيع اإلقبال عىل خدمات السياحة الرياضية 

بمرص( وعبارة )تقوم الدولة بالارويج خلدمات السياحة 

ة( بنسبة موافقة الرياضية من خالل وسائل اإلعالم املختلف

 .  % 16.57بلغت 

آراء عينة البحث حول  اتفاق يتضح من العرض السابق

والتي متثلت يف أنه ال توجد  التسويق يف السياحية الرياضية

قاعدة بيانات لكل أوجه أنشطة السياحة الرياضية تستخدم 

عند التخطيط لتسويق تلك األنشطة بمرص ، ال يوجد 

ف الطارئة التي تعرقل تنفيذ خطط بديلة ملواجهة الظرو

األهداف التسويقية للسياحة الرياضية ، وال تتبع الدولة 

األسلوب العلمي يف ممارسة تسويق السياحة الرياضية، وال 

تتفق املخصصات املالية ألوجه األنشطة املختلفة لتسويق 

السياحة الرياضية مع ما هو مطلوب ، وال توجد إدارات 

حة الرياضية ، وال تضع الدولة مسئولة عن تسويق السيا

عىل خدمات السياحة اإلعالنات املناسبة لتشجيع اإلقبال 

، وال تقوم الدولة بالارويج خلدمات الرياضية بمرص

  .السياحة الرياضية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة

أمهية تسويق إمكانات  إىل ويعزو الباحث هذه الفروق

العمل عىل جذب أكرب عدد السياحة الرياضية املرصية ليتم 

من السائحني إىل مرص كأحد أنامط السياحة التي يمكن أن 

تقدم إثبات للسائحني عىل اختالف مستوياهتم وأنامطهم إىل 

استقرار السياحة املرصية والتي يمكن أن تتم من خالل 

توفري قاعدة بيانات عن املنشآت الرياضية التي تصلح 

العلمية يف عملية التسويق للتسويق يف مرص وإتباع األسس 

وتوفري املوازنات ومصادر التمويل الالزمة لدعم اخلطة 

التسويقية حتى يمكنها أن حتقق أهدافها يف جذب أكرب عدد 

من السائحني الرياضيني إىل مرص ومواجهة التحديات 

األمنية التي تؤثر عىل قطاع السياحة املرصي ومنه السياحة 

 .الرياضية

( 2008ث يف هذا مع نتائج )احلشاش ، ويتفق الباح    

يف أنه يعترب التسويق واإلعالم من األساسيات يف نجاح 

جيب  يف أنه( 2006دراسة )عوين ، والسياحة الرياضية ، 

توفري االعتامدات احلالية لإلعالن عن املناسبات الرياضية 

 .  والتسويق اجليد هلا

عالم إمكانات اإل تتمثل موارد السياحة الرياضية يفو

تتعلق باإلعالن عن املناسبات الرياضية التي والتسويق و

والتسويق هلا حتى نستطيع من خالهلا احلصول عىل عدد 

عبد املقصود والشافعي، ) أكرب من السائحني والرياضيني.

 (78:  1998حلمي، ) (187: 2004

يعد ترويج اخلدمات السياحية أحد أهم عنارص و

. إن مل يكن أكثرها أمهية عىل الارويج التسويقي السياحي .

وجه اإلطالق . بل إن نجاح أي برنامج سياحي يتوقف عىل 

قدرة رشكة السياحة عىل ترويج هذا الربنامج . حيث أن 

الارويج يقوم بعملية إحداث املعرفة لدى السائح عن 

الرشكة وبراجمها وإحداث تفاعل إجيايب بن السائح وبني 

طريق اجلهود الاروجيية  املعلومات التي حصل عليها عن

وتشجيعه وحفزه عىل القيام بسلوك إجيايب حموره التعاقد 

عىل أحد الربامج السياحية التي تقدمها الرشكة . )ملوخية ، 

2005  :117-118) 

 

 



 اربية البدنية  جملة علوم الرياضة وال                                                                                                       16

   الرابع: عرض ومناقشة النتائج املرتبطة باملحور  رابعاً 

 

 166ن =   .     الصعوبات التي تواجه السياحية الرياضية:  الرابعحصائية اخلاصة بعبارات املحور التكرارات والنسبة املئوية والدالالت اال .  (7جدول )

 ةالعبار م

 ال إىل حد ما نعم

املتوسط  مربع كاي
 احلسابى

نسبة 
 املوافقة

 العدد %
 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 
 العدد

 النسبة

% 

1  
هيئة( للسياحة  –ال يوجد كيان مستقل )وزارة 

عمل عىل رسم السياسات العامة واخلاصة ت
 للسياحة الرياضية  . 

139 83.73 11 6.63 16 9.64 189.99* 2.74 87.05 

ال يوجد اساراتيجية واضحة املعامل تنبثق منها   2
 اخلطط العاملة عىل نجاح السياحة الرياضية  . 

141 84.94 11 6.63 14 8.43 199.02* 2.77 88.25 

ية مؤهلة ومتخصصة تعمل ال يوجد كوادر برش  3
 يف جمال السياحة الرياضية  .  

137 82.53 16 9.64 13 7.83 180.88* 2.75 87.35 

4  
يغيب التنسيق بني اجلهات احلكومية املسئولة عن 

القطاع السياحي )وزارة التجارة والصناعة( 
والقطاع الريايض بام يكفل النهوض يف السياحة 

 الرياضية .

135 81.33 17 10.24 14 8.43 172.13* 2.73 86.45 

5  
يوجد بريوقراطية وروتني إداري معوقًا حيكم 

اإلجراءات اخلاصة بالتسهيالت املمنوحة للزوار 
 والسياح ورجال األعامل  .  

148 89.16 6 3.61 12 7.23 233.11* 2.82 90.96 

يوجد قصور يف املنشآت الرياضية واملرافق من   6
 الرياضية  .مالعب وصاالت ختدم السياحة 

149 89.76 9 5.42 8 4.82 237.84* 2.85 92.47 

يوجد قصور يف األدوات واألجهزة املساعدة التي   7
 تساعد عىل قيام السياحة الرياضية  . 

152 91.57 4 2.41 10 6.02 253.64* 2.86 92.77 

يغيب االهتامم األمثل باملقومات الطبيعية والبيئية   8
 سياحة الرياضية  . واملناخية جلذب وتنشيط ال

137 82.53 15 9.04 14 8.43 180.81* 2.74 87.05 

9  
ال توجد اخلطط اإلعالمية الوطنية الشاملة لتنمية 

الوعي املجتمعي واجلامهريي عن أمهية السياحة 
 الرياضية  . 

145 87.35 11 6.63 10 6.02 217.96* 2.81 90.66 

10  
وبني يغيب التعاون بني كليات الاربية الرياضية 

كليات ومعاهد السياحة والفنادق يف توصيف 
 مناهج دراسية للسياحة الرياضية.

145 87.35 9 5.42 12 7.23 218.04* 2.80 90.06 

يغيب القرار يف اختاذ السياحة الرياضية كرافد   11
 أسايس وجديد للتنمية االقتصادية  . 

143 86.14 12 7.23 11 6.63 208.35* 2.80 89.76 

يزانية مالية تغطي متطلبات اخلطط ال توجد م  12
 املستقبلية للسياحة الرياضية . 

144 86.75 8 4.82 1 8.43 213.45* 2.78 89.16 

     .5.99=  0.05عند  * مربع كاي

 

( واخلاص بالتكرارات والنسبة املئوية 7يتضح من جدول )

والدالالت االحصائية اخلاصة بعبارات املحور الرابع : 

تواجه السياحية الرياضية ، وجود فروق معنوية  الصعوبات التي

ىف مجيع عبارت املحور، حيث بلغت قيمة مربع كاى 

( وهذه القيمة معنوية عند 253.64إىل  172.13مابني)

% إىل 86.45، كام بلغت نسبة املوافقة ما بني ) 0.05مستوى 

%( وقد حققت عبارة )يوجد قصور يف األدوات 92.77

لتي تساعد عىل قيام السياحة الرياضية( أعىل واألجهزة املساعدة ا

% ، تلتها عبارة )يوجد قصور 92.77نسبة موافقة والتى بلغت 

يف املنشآت الرياضية واملرافق من مالعب وصاالت ختدم السياحة 
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% ثم عبارة )يوجد 92.47الرياضية( بنسبة موافقة بلغت 

ة بريوقراطية وروتني إداري معوقًا حيكم اإلجراءات اخلاص

بالتسهيالت املمنوحة للزوار والسياح ورجال األعامل( بنسبة 

% ، وعبارة )يغيب التعاون بني كليات 90.96موافقة بلغت 

الاربية الرياضية وبني كليات ومعاهد السياحة والفنادق يف 

توصيف مناهج دراسية للسياحة الرياضية( بنسبة موافقة بلغت 

السياحة الرياضية  %، وعبارة )يغيب القرار يف اختاذ90.06

كرافد أسايس وجديد للتنمية اإلقتصادية( بنسبة موافقة بلغت 

% ، وعبارة )ال توجد ميزانية مالية تغطي متطلبات 89.76

اخلطط املستقبلية للسياحة الرياضية( بنسبة موافقة بلغت 

89.16% .   

يتضح من العرض السابق إتفاق آراء عينة البحث حول 

السياحية الرياضية والتي متثلت يف  الصعوبات التي تواجه

وجود قصور يف األدوات واألجهزة املساعدة التي تساعد عىل 

قيام السياحة الرياضية ، يوجد قصور يف املنشآت الرياضية 

واملرافق من مالعب وصاالت ختدم السياحة الرياضية ، يوجد 

بريوقراطية وروتني إداري معوقًا حيكم اإلجراءات اخلاصة 

الت املمنوحة للزوار والسياح ورجال األعامل ، يغيب بالتسهي

التعاون بني كليات الاربية الرياضية وبني كليات ومعاهد 

السياحة والفنادق يف توصيف مناهج دراسية للسياحة 

الرياضية ، يغيب القرار يف اختاذ السياحة الرياضية كرافد 

ية أسايس وجديد للتنمية اإلقتصادية ، ال توجد ميزانية مال

  .تغطي متطلبات اخلطط املستقبلية للسياحة الرياضية

ويعزو الباحث هذه الفروق إىل عدم إدراك القائمني عىل     

املجال الريايض وكذلك القائمني عىل السياحة ألمهية السياحة 

الرياضية حيث أن هناك العديد من املشاكل واملعوقات التي 

  .تهاتعارض السياحة الرياضية وتؤثر عىل فاعلي

ويتفق الباحث يف هذا مع نتائج دراسة )احلشاش ،     

( يف أن هناك قصور يف إعداد القيادة الرياضية يف املجال 2008

( يف أن ال يتوفر يف مرص 2007السياحي ، ودراسة )الشيخ ، 

األخصائيون القادرون عىل العمل يف جمال السياحة الرياضية 

ية أو كليات السياحة حيث ال يتوفر بكليات الاربية الرياض

لوصول إىل منتج  . والفنادق التخصصات التي تؤهلهم لذلك

السياحة الرياضية جيب العمل عىل أن يكون ذلك املنتج متميزًا 

وجيب العمل عىل ختطيط وتصميم وبناء وحتديث نوعية 

 (6:   2004املناهج العلمية . )امليدا،ي ، 

متنحها املعاهد والزيادة الكبرية للدرجات العلمية التي 

التعليمية لإلدارة الرياضية وإدارة املقاصد السياحية تظهر 

بشكل كبري مدى اإلهتامم بجعل منظامت السياحة الرياضية 

  .  (Dawid 2000: 5)  أكثر تأثرياً 

وبذلك يكون متت اإلجابة عىل مجيع تساؤالت البحث 

 . والتي حققت اهلدف منه

 

 اإلستخالصات والتوصيات

    اإلستخالصات أوالً :

ىف ضوء أهداف الدراسة وإجابات عينة الدراسة تم 

  التوصل إىل أهم اإلستنتاجات التالية:

التحديات األمنية الداخلية واخلارجية املؤثرة عىل  -

السياحة الرياضية واملنشآت السياحية الرياضية تتمثل يف: 

 . إنتشار السالح وهتريبة ألغراض سياسية

 . تعددة يف البلدان املجاورةاإلضطرابات امل -

تشكيل مجاعات رشطية أو ميليشيات أمنية تابعة  -

  .ألحزاب إسالمية

سوء األحوال اإلقتصادية املتمثلة يف البطالة وبطئ النمو  -

وتزايد العجز يف امليزانيات وتدهور احلسابات اجلارية وتسارع 

 ..التضخم

 .تكون مجاعات إرهابية دولية عابرة للحدود -

لسياسات التي جيب إتباعها ملواجهة التحديات األمنية ا

  : املؤثرة عىل السياحة الرياضية تتمثل يف

توجيه القوى السياسية الفاعلة يف املجتمع نحو جتييش  -

الرأي العام ضد حماوالت التخريب والتهديدات األمنية 

 . املؤثرة عىل البالد

 تصميم وتنفيذ برامج تدريب لرجال األمن حتى -

 .يصبحوا قادرين عىل القيام بمهامهم بشكل إحارايف وقانو،ي

 

 . 
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إعادة صياغة العالقة بني املجتمع والدولة ضمن رؤية  -

شاملة البد وأن تشمل دورًا للقائمني عىل السياحة الرياضية 

 . من أسفل ألعىل

اإلعاراف بأن هناك صعوبات نظرية ومنهجية وعملية -

األخطار األمنية املؤثرة عىل أيضًا يف حتديد التهديدات و

 . السياحة الرياضية

إدراك بأن تطوير وإصالح القطاع األمني يرتبط بالتطور -

 . اإلقتصادي أيضاً 

تكثيف دور املؤسسات احلكومية واخلاصة يف غرس -

 .روح اإلنتامء واإلخالص للوطن

 : الوضع احلايل لتسويق يف السياحة الرياضية يتمثل يف

بيانات لكل أوجه أنشطة السياحة ال توجد قاعدة -

 .الرياضية تستخدم عند التخطيط لتسويق تلك األنشطة بمرص

ال يوجد خطط بديلة ملواجهة الظروف الطارئة التي -

 . تعرقل تنفيذ األهداف التسويقية للسياحة الرياضية

ال تتبع الدولة األسلوب العلمي يف ممارسة تسويق -

 . السياحة الرياضية

 . ارات مسئولة عن تسويق السياحة الرياضيةال توجد إد-

ال تقوم الدولة بالارويج خلدمات السياحة الرياضية من -

 .خالل وسائل اإلعالم املختلفة

 : الصعوبات التي تواجه السياحة الرياضية تتمثل يف

قصور يف األدوات واألجهزة املساعدة التي تساعد عىل -

 . قيام السياحة الرياضية

روتني إداري معوقًا حيكم اإلجراءات بريوقراطية و-

اخلاصة بالتسهيالت املمنوحة للزوار والسياح ورجال 

 .األعامل

غياب التعاون بني كليات الاربية الرياضية وبني كليات -

ومعاهد السياحة والفنادق يف توصيف مناهج دراسية للسياحة 

 . الرياضية

يس غياب القرار يف اختاذ السياحة الرياضية كرافد أسا-

 . وجديد للتنمية اإلقتصادية

ال توجد ميزانية مالية تغطي متطلبات اخلطط املستقبلية -

 .للسياحة الرياضية

  التوصيات

  : يف ضوء إستخالصات الدراسة يويص الباحث بام ييل

جيب توجيه القوى السياسية الفاعلة يف املجتمع نحو -

جتييش الرأي العام ضد حماوالت التخريب والتهديدات 

 . األمنية املؤثرة عىل البالد

جيب تصميم وتنفيذ برامج تدريب لرجال األمن حتى -

 . يصبحوا قادرين عىل القيام بمهامهم بشكل إحارايف وقانو،ي

العمل إعادة صياغة العالقة بني املجتمع والدولة ضمن -

رؤية شاملة البد وأن تشمل دورًا للقائمني عىل السياحة 

 . الرياضية من أسفل ألعىل

رضورة اإلعاراف بأن هناك صعوبات نظرية ومنهجية -

وعملية أيضًا يف حتديد التهديدات واألخطار األمنية املؤثرة 

 . عىل السياحة الرياضية

رضورة اإلدراك بأن تطوير وإصالح القطاع األمني -

 . يرتبط بالتطور اإلقتصادي أيضاً 

رضورة تكثيف دور املؤسسات احلكومية واخلاصة يف -

 .روح اإلنتامء واإلخالص للوطن غرس

العمل عىل إجياد قاعدة بيانات لكل أوجه أنشطة -

السياحة الرياضية لتستخدم عند التخطيط لتسويق تلك 

 . األنشطة

رضورة وضع خطط بديلة ملواجهة الظروف الطارئة -

 . التي تعرقل تنفيذ األهداف التسويقية للسياحة الرياضية

مي يف ممارسة تسويق رضورة إتباع األسلوب العل-

 . السياحة الرياضية

العمل عىل توفري خمصصات مالية مناسبة ألوجه -

 .األنشطة املختلفة لتسويق السياحة الرياضية

رضورة إنشاء إدارات مسئولة عن تسويق السياحة -

الرياضية يف اجلهات الرياضية املختلفة وكذلك يف اهليئة العمة 

 . لتنشيط السياحة

ج خلدمات السياحة الرياضية من خالل رضورة الاروي-

 .وسائل اإلعالم املختلفة

رضورة القضاء عىل البريوقراطية والروتني اإلداري -

 . املعوق للتسهيالت املمنوحة للزوار والسياح ورجال األعامل



  19                                                              التحديات األمنية وتأثريها عىل تسويق السياحة الرياضية

 

رضورة التعاون بني كليات الاربية الرياضية وبني كليات -

راسية للسياحة ومعاهد السياحة والفنادق يف توصيف مناهج د

 . الرياضية

جيب إعتبار السياحة الرياضية رافد أسايس وجديد للتنمية 

 . اإلقتصادية
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 نموذج مقرتح ، التسويق الريايض ، سلطنة عامن: الكلامت املفتاحية

هدفت الدراسة إىل وضع قائمة بالفرص التسويقية يف األندية الرياضية، استخدم :الدراسة    ملخص

( فردا من الكوادر 452الوصفي ملالئمته طبيعة الدراسة اذ تكونت عينة الدراسة من )الباحث املنهج 

والعاملني يف وزارة الشؤون الرياضية وجمالس إدارات اإلحتادات واألندية الرياضية ومن العاملني التنفيذيني 

يقة العشوائية واختبارها يف اإلحتادات واألندية الرياضية واإلعالميني يف املجال الريايض تم اختيارهم بالطر

) حمور الطرق  :( فقرة تقيس ثالث حماور هي 55بواسطة استبانة معدة من قبل الباحث تكونت من ) 

واالساليب التسويقية املقرتحة يف االندية الرياضية، حمور الترشيعات والقوانني اخلاصة باإلستثامر يف األندية 

االندية الرياضية ( وقد استنتج الباحث بعد اجراء التحليل الرياضية، حمور أمهية استثامر الرشكات يف 

اإلحصائي لبيانات العينة إىل ضعف وقلة واختالف االمكانات التسويقية املوجودة يف االندية الرياضية، 

وعدم قدرة األندية عىل تسويق واستثامر هذه االمكانات، وقد أوىص الباحث عىل رضورة وجود دوافع 

االستثامر يف قطاع الرياضة تبدد خماوف الرشكات ورجال االعامل من االستثامر يف مشجعة وحمفزة عىل 

 .االندية الرياضية ألهنا من االستثامرات املربحة
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Abstract: This study aims to develop a list of marketing opportunities in sports clubs. The researcher 
has used the descriptive approach suitable for the nature of the study. The study sample is consisted 
of (452) members of the cadres and workers in the Ministry of Sports Affairs, the boards of sports 
associations/clubs, executives in sports associations/clubs, and media professionals in the sports field. 
They have been selected randomly and tested by administering a questionnaire developed by the 
researcher. This questionnaire is consisted of (55) items measuring three axes: axis of proposed 
marketing strategies for some sports clubs, axis of legislation and laws on investment in sports clubs, 
and axis of the importance of companies investment in sports clubs. After conducting the statistical 
analysis of the sample data, the researcher has concluded that there is a lack and variety in marketing 
potential in sports clubs as well as the clubs are unable to market and invest in these potentials. The 
researcher recommends that the existence of the necessary motivating and encouraging incentives to 
invest in the sports sector shall dispel the concerns of companies and businessmen to invest in sports 
clubs because they are a profitable investment. 
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   الدراسة   مقدمة 

أصبح جمال التسويق الريايض من العلوم اإلدارية احلديثة، 

يقية لذلك جيب عىل األندية الرياضية أن هتتم بالنواحي التسو

املختلفة ، وحماولة اإلستفادة من التجربة العملية احلقيقية التي 

 التسويق الريايضفمرت هبا األندية الكربى يف الدول املتقدمة، 

عملية تصميم (، هو 2004كام يعرفه درويش وحسانني )

جتاه، )املنتج، السعر، املكان، التوزيع( نشطة رباعية اإلأوتنفيذ 

تيفاء حلاجات ورغبات املستهلكني، ساإلوللمنتج الريايض، 

إن ، (2004(حساننيوهداف الرشكة )درويش، أوحتقيق 

التسويق الريايض اجليد يتطلب وجود إدارة جيدة ، ألن 

الرياضة بطبيعتها متتلك خصائص جتعل من املنتج الريايض 

فريدا من نوعه ، من ضمن هذه اخلصائص هو صعوبة التنبؤ 

املستهلكني عن األحداث  بانطباعات وجتارب وتفسريات

الرياضية ، نتنيجة تباين امليول واالجتهات لدى اجلامهري ، كام 

ان الرياضة تضم جمموعة من األلعاب املتنوعة التي ال ختلو من 

التناقض يف بعض األحيان ، كام أن احلدث الريايض عرضه 

لإلستهالك النه حمدد بزمن ومكان وتنتهي وسائل اجلذب 

ومما سبق يرى الباحث أنه جيب عىل األندية  م ،اليها بانتهائه

اإلعتامد عىل التسويق الريايض بشكل  الرياضية يف السلطنة

كبري، وأن تتعرف عىل فرص النمو والتطور فيها، وتسويق هذه 

الفرص بام حيقق هلا التمنية ملواردها، ووضع ختطيط 

 اسرتاتيجي للتسويق الريايض .

 

  الدراسة   شكلة م

األندية يف  امدرب من خالل العملباحث نظرا خلربة ال

حتكاكه بزمالئه من املدربني واحلكام والالعبني او،  الرياضية

الرياضية املختلفة، الحظ ان  واألندية االحتادات وأعضاء

يف  تسويقيةاإلمكانات ال هناك قصورا واختالفا يف تفعيل دور

، األندية بالسلطنة، وضعف قدرهتا عىل تلبية ما وضعت الجله

وعدم قدرة األندية عىل االستفادة من هذه اإلمكانات 

مما يساعد عىل زيادة االيرادات  ،وتسويقها بالشكل الصحيح

غري تسويقية املالية، كام الحظ الباحث بعض اإلمكانات ال

ال توجد سوار واملالعب وشعار النادي، ومستغلة مثل األ

تسويقها بالشكل املطلوب، إدارة متخصصة قادرة عىل 

وجاءت هذه املالحظات متوافقة مع نتائج دراسة كل من 

(، النذير 2013، وزينة عباس)عيل(، مي 2013احلاج عيسى)

(، والتي 2013(، ريم زواوي )2013(، خملوف )2013)

تشري إىل أمهية التسويق واإلستثامر يف املجال الريايض، 

 ستفادة من اإلمكانات املوجودة يف األندية الرياضية،  يفواإل

 الدعاية واإلعالن و توفري وزيادة املوارد املالية من خالل

فقد ، التمويل والرعاية الرياضية، مما يدعم مشكلة الدراسة

، وتنطلق تسويقيةصبحت الرياضة العاملية حديثا تدار بطريقة أ

جراءهتا وسياستها الواضحة إمن جماالت حمددة هلا فلسفتها و

 .هدافها املوضوعةألتحقيق 

عداد األندية واهليئات الرياضية، وزيادة أدة ن زياإو

متطلباهتا ورغباهتا، ومع وجود مشاكل التمويل وقلة 

 املوارد التي تواجه معظم هذه األندية واهليئات الرياضية،

نه جمال اإىل املجال الريايض عىل  كان البد من النظر

ويف ظل بحث األندية العامنية عن طوق النجاة  ،تسويقي

املالية ،حيث ما زالت املوارد املالية يف  زماهتاأللخروج من 

األندية الرياضية بسلطنة عامن تقترص عىل الدعم احلكومي 

وعىل اهلبات والتربعات ، والتي اصبحت ال تغطي 

كان البد من القاء الضوء متطلبات واحتيجات األندية ، 

فالرياضة بشكلها ،  عىل دور التسويق يف حل هذه االزمات

وم عىل دعائم اقتصادية، مثل ميزانيات األنشطة العام تق

جور املدربني واإلداريني أجهزة ودوات واألوالربامج واأل

،  ويف حدود علم الباحث، ت واحلوافز للرياضينيآواملكاف

، األساليب التسويقيةولت اوفقا لتعدد الدراسات التي تن

ن الباحث وجد قلة يف الدراسات التي حاولت اال إ

وهذا ما دفع الباحث للقيام هبذه  ،ذا اجلانبيف ه الدراسة   

التعرف عىل اإلمكانات التسويقية املوجودة يف و  ،الدراسة

 وعرضها عىل املختصني يف جمال التسويق األندية الرياضية ،

عىل وضع قائمة من  لتحديد كيفية تسويقها ، مما يساعد ،

ذه يف هالقائمني  االساليب  التسويقية املقرتحة والتي ختدم
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والتغلب  ،حداث التغيري املناسبإ األندية، وتساعدهم عىل 

 تسويق.الا يف جمال هعىل التحديات التي تواجه

 

 :هتدف الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: الدراسة افهدأ

مكانات التسويقية لإلساليب التعرف عىل الطرق واال- 

 يف بعض األندية الرياضية بسلطنة عامن. تسويقيةال

لتعرف عىل القوانني والترشيعات املتعلقة بالتسويق ا -  

 واإلستثامر يف األندية الرياضية.

 يف األندية الرياضية. تسويقيةعمل قائمة بالفرص ال - 

 

 ة عىلـــلإلجاب  ةــــالدراسسعي ي   : الدراسة تساؤالت 

 التساؤالت التالية:

يف األندية ية املقرتحة لتسويقا ساليبالطرق واأل ما- 

 ة عامن؟الرياضية بسلطن

تسويق الترشيعات والقوانني احلالية تنظم عملية الهل  - 

 يف األندية الرياضية؟ واإلستثامر

الرشكات يف األندية  املشجعة عىل إستثامر ما العوامل - 

 الرياضية؟

 

  الدراسات املرتبطة

  أوالً: الدراسات العربية       

دور  "( بدراسة بعنوان 2015قام أمحد فارس )- 

انات الرياضية يف اإلرتقاء بمستوى األندية الرياضية يف االمك

هدفت ، "حمافاظات غزة من وجهة نظر اهليئات الرياضية 

الدراسة التعرف إىل مستوى درجة ممارسة االمكانات 

الرياضية لدورها يف اإلرتقاء بمستوى األندية الرياضية من 

وجهة نظر اهليئات اإلدارية ، واستخدم الباحث املنهج 

لوصفي التحلييل لتحقيق أغراض الدراسة ، وشملت عينة ا

( عضو من اعضاء اهليئة اإلدارية يف األندية 100الدراسة )

الرياضية ، اختريت بطريقة عشوائية ، ولتحقيق ذلك استخدم 

( فقرة موزعة عىل ثالث 44الباحث استبانه مكونة من )

ممارسة جماالت ، وكانت أهم نتائج الدراسة تشري إىل أن درجة 

االمكانات الرياضية لدرها يف اإلرتقاء بمستوى األندية 

الرياضية يف حمافظات غزة من وجهة نظر اهليئة اإلدارية عىل 

%( 56.2الدرجة الكلية لإلستبانه متوسطة ، وجاءت بنسبة )

وجاء يف املرتبة األوىل جمال املشكالت التي تواجه االمكانات 

%( يف املرتبة الثانية 76.6) الرياضية بدرجة كبرية ووزن نسبي

جمال واقع االمكانات الرياضية بدرجة متوسطة ووزن نسبي 

( ، ويف املرتبة الثالثة دور االمكانات الرياضية 54.43)

%( ، وأوصت  49.92بدرجة متوسطة ووزن نسبي )

الدراسة عىل رضورة توفري اخصائيني رياضيني ، وزيادة 

رشاء األدوات واألجهزة حوافزهم ، وتوفري ميزانية خمصصة ل

 الرياضية .

 (2014رستيب، عبدالواحد، اسامعيل ) قام كال من - 

واقع التسويق الريايض الندية الدرجة املمتازة "بدراسة بعنوان 

يف اقليم كردستان العراق من وجهة نظر العاملني يف اهليئات 

، هدفت الدراسة إىل التعرف عىل واقع التسويق يف "اإلدارية

الدرجة املمتازة يف اقليم كردستان العراق، والتعرف عىل اندية 

ندية الدرجة املمتازة يف اقليم كردستان الفروق يف التسويق لأل

العراق من وجهة نظر األعضاء اإلداريني تبعا ملتغريات املؤهل 

العلمي، اخلربة، الصفة اإلدارية، ومتثلت عينة الدراسة من 

الدرجة املمتازة يف اقليم  نديةأاهليئات اإلدارية يف  أعضاء

( عضوا، واستخدم الباحث 48كردستان العراق وعددهم )

(  2010مقياس التسويق الريايض من قبل ابراهيم غراب )

نتائج الدراسة تشري  أهمكأداة قياس جلمع البيانات،، وجاءت 

إىل عدم وجود فروق بني أعضاء اهليئة اإلدارية وفق متغري 

ت التسويق الريايض، وال توجد فروق املؤهل العلمي يف جماال

بني أعضاء اهليئة اإلدارية وفق متغري خربة العمل يف جمال 

اسرتاتيجيات التسويق وأمهية التسويق، وتفوق أعضاء اهليئة 

داري الكثر من اإلدارية الذين يمتلكون خربة يف العمل اإل

ساليب وطرائق التسويق، وال توجد أ( سنوات يف جمال 10)

أعضاء اهليئة اإلدارية وفق متغري الصفة اإلدارية يف  فروق بني

 جماالت التسويق الريايض.

اسرتاتيجية " بدراسة بعنوان (2013النذير )قام  - 

األندية الرياضية املحرتفة يف استغالل املنشات الرياضية لتفعيل 

، هدفت الدراسة إىل معرفة "مصادر التمويل الذايت
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ألندية الرياضية املحرتفة لكرة االسرتاتيجية التي تنتهجها ا

القدم،  يف استغالل املنشات الرياضية لتفعيل مصادر التمويل 

الذايت، استخدم الباحث املنهج الوصفي، ومتثلت عينة 

(، تم 8الدراسة يف رؤساء األندية الرياضية وعددهم )

اختيارهم بالطريقة العشوائية، استخد الباحث االستبانة كأداة 

نتائج الدراسة تشري إىل: يتبع  أهم، جاءت جلمع البيانات

رؤساء األندية الرياضية اسرتاتيجية ذات منهجية حمكمة يف 

استغالل املنشات الرياضية، وجعلها كمصدر متويل من خالل 

و التسويق الريايض أ ستفادة منها يف عملية اإلستثامراإل

 و من خالل الرعاية الرياضية هبذه املنشاة.أللخدمات 

 

 : الدراسات األجنبيةثانياً 

بعنوان  (2013بتسوانا، باسويت،اكباتا، دييل )دراسة  - 

، هدف هذه "تسويق املرافق الرياضية: منظورات من بتسوانا"

الدراسة هو تقييم االسرتاتيجيات املستخدمة يف تسويق املرافق 

ستخدام متغريات املكان والسعر إالرياضية املتكاملة يف بوتسوانا ب

والدعاية، والتي يشري اليها العديد من الكتاب باسم  واملنتجات

ختبار االسرتاتيجيات املستخدمة يف إ، وقد تم "املزيج التسويقي"

تسويق املرافق من خالل عينة من منسقي املرافق ومستخدميها 

ن العوامل أ(، وجاءت النتائج املحددة للدراسة 593وعددها )

استخدام املرفق وهي: ثرت بشكل كبري عىل مستوى أالتالية قد 

سعر استخدام املرفق، موقع املرفق، االسرتاتيجيات الرتوجيية 

ن أاملستخدمة لتسويق املرفق واملنتجات، وبشكل عام، فقد وجد 

االسرتاتيجيات املستخدمة لتسويق املرافق الرياضية املتكاملة غري 

ن االسرتاتيجيات التي أفعالة، ولذلك فقد جاءت التوصيات ب

ستخدام ستخدامها لتسويق املرافق الرياضية املتكاملة لإليمكن ا

ن تشمل تقريب املرفق، وتسويق املرفق باستخدام أجيب  ، االمثل

 وسائل اتصال متكاملة ومطابقة املنتج مع السعر والطلب عليه.

 

  الدراسة   إجراءات  

املنهج الوصفي  ونستخدم الباحثا :الدراسة   منهج  - 

 ىل دراسة الواقع ووصفه.للبحث حيث يعتمد ع ملالئمته

من العاملني  الدراسة   جمتمع  مثليت :الدراسة   جمتمع  - 

دارات األندية إيف وزارة الشؤون الرياضية، وأعضاء جمالس 

حتادات الرياضية، والعاملني التنفيذين يف األندية واإل

 عالميني يف املجال الريايض.حتادات الرياضية، واإلواإل

ختيارهم إ، تم دافر (452) عددهم :الدراسة   عينة  - 

األندية،  داراتإبالطريقة العشوائية، من أعضاء جمالس 

العاملني يف وزارة الشؤون الرياضية، وحتادات الرياضية، واإل

حتادات الرياضية، والعاملني التنفيذين يف األندية واإل

 عالميني يف املجال الريايض.واإل

 

  أدوات مجع البيانات

ميم أداة االستبيان الذي قام الباحث بتصاالستبيان:  - 

 يتكون من ثالث حماور وهي:

ساليب التسويق املقرتحة يف أطرق واملحور االول: - 

 .األندية الرياضية

املحور الثاين: الترشيعات والقوانني اخلاصة باإلستثامر - 

 يف األندية الرياضية.

أمهية استثامر الرشكات يف األندية املحور الثالث:  - 

 الرياضية.

( يوضح توزيع عدد الفقرات ونسبة 1 ييل )جدولوفيام

 الفقرات يف كل حمور.

 .توزيع أرقام فقرات االستبيان موزعة عىل حسب كل حمور . (1جدول  )

 النسبة املئوية عدد العبارات املحور م

 %55 30 ساليب التسويق املقرتحة يف األندية الرياضيةأطرق و 1

 %18 10 ستثامر يف األندية الرياضيةالترشيعات والقوانني اخلاصة باإل 2

 %27 15 استثامر الرشكات يف األندية الرياضيةأمهية  3

 %100 55 اإلمجايل 
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  املعامالت العلمية

قام الباحث بعرض االستبيان يف  :معامل الصدق - 

هبدف  من املحكمني( 8)( عىل عدد 1صورته االولية )املرفق

مالئمتها لعينة الدراسة ،  أخذ ارائهم اجتاه العبارات ومدى

واخذ الباحث بمالحظات املحكمني حيث ارتىض الفقرات 

(، وحذف 2%( وأكثر)مرفق90التي حصلت عىل نسبة اتفاق )

الفقرات التي اتفق املحكمون عىل ضعفها والتي حصلت عىل 

( عبارة ، 50أقل من النسبة التي ارتضاها الباحث وعددها )

الث ، ليخرج االستبيان يف وتم تعديل صياغة املحور الث

 ( .3صورته النهائية )مرفق

تم حساب لتحقق من ثبات االداة ل معامل الثبات: - 

 ،alpha,cronbach) ) الفاكرونباخ معامل االتساق الداخيل

معامل الثبات  (2لألداة ومجيع عباراهتا ، ويوضح )جدول

 داة .ملحاور األ

 

 40ن=          .امل الفا كرونباخثبات املحاور باستخدام مع. ( 2اجلدول )

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات املحور م

 0,97 30 .طرق واساليب التسويق املقرتحة يف األندية الرياضية 1

 0,72 10 .الترشيعات والقوانني اخلاصة باإلستثامر يف األندية الرياضية 2

 0,88 15 .استثامر الرشكات يف األندية الرياضيةأمهية  3

 0,86 67 املجموع الكيل 

  

  عرض ومناقشة النتائج

 فيام ييل يأيت عرض لتحليل استجابات افراد عينة الدراسة:

 نتائج السؤال األول ومناقشتها. عرض -

ما الطرق واساليب التسويق عىل  ولنص السؤال اال

 واإلستثامر املقرتحة يف األندية الرياضية بسلطنة عامن؟

تساؤل قام الباحث باستخدام لالجابة عن هذا ال

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب 

  .(3األول )اجلدول الستجابات افراد العينة عىل املحور 

 

سويق واإلستثامر املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب الستجابات افراد العينة عىل عبارات املحور االول: طرق واساليب الت .(3اجلدول )
 452ن =       .املقرتحة يف األندية الرياضية

رقم 
 العبارة

املتوسط  العبارات الرتبة
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

 موافق بشدة 0,419 3,78 توفري املرافق واخلدمات العامة للجمهور مثل مواقف السيارات واملحالت التجارية 1 12

)املطاعم والكافرتيات( بالنادي والتعاقد مع رشكات  تطوير اماكن اخلدمات 2 21
 متخصصة لتقديم اخلدمة للجمهور

 موافق بشدة 0,497 3,67

 موافق بشدة 0,538 3,67 امتالك النادي حافلة خاصة حتمل اسم وشعار النادي لنقل الالعبني 2 27

 موافق بشدة 0,512 3,65 القيام بربامج وانشطة رياضية هبدف جذب رجال االعامل للرعاية 4 7

 موافق بشدة 0,537 3,62 جذب املستثمر الريايض لرعاية الالعبني او الفرق الرياضية بالنادي 5 24

 موافق بشدة 0,599 3,62 االستفادة من املساحات الفضاء املوجودة داخل النادي يف مشاريع استثامرية 5 6

 موافق بشدة 0,565 3,61 نشاط لزيادة الدخلتاجري املالعب والصاالت اخلاصة يف غري اوقات ال 7 9

 موافق بشدة 0,543 3,59 عقد اتفاقات مع املؤسسات االعالمية للدعاية يف البطوالت واألحداث الرياضية 8 15

 موافق بشدة 0,551 3,59 امتالك النادي موقع عىل شبكة املعلومات الدولية )االنرتنت( 9 8

 موافق بشدة 0,594 3,57 ية املختلفة يف الناديتاسيس مدارس لاللعاب الرياض 10 5

 موافق بشدة 0,579 3,56 وضع دليل للنادي حيتوي عىل مجيع املعلومات والبيانات 11 22

 موافق بشدة 0,717 3,56 استثامر سياج النادي لعمل حمالت جتارية لغرض التاجري او البيع 11 26
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   .(3اجلدول )تابع 

رقم 
 العبارة

املتوسط  باراتالع الرتبة
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

 موافق بشدة 0,570 3,53 الدولية – االقليمية –استضافة البطوالت املحلية  13 30

التعاقد مع الرشكات لالدوات واالجهزة واملالبس الرياضية مقابل الدعاية  13 1
 واالعالن للرشكة

 موافق بشدة 0,604 3,53

 موافق بشدة 0,604 3,53 دمات للتسلية ولعب االطفالتوفري اماكن وخ 13 11

عمل صالة عرض للزوار وحتتوي عىل مقتنيات النادي من جوائز وميداليات وصور  13 16
 تذكارية

 موافق بشدة 0,597 3,53

تقديم هدايا تذكارية للفائزين يف عملية السحب من اجلامهري التي تتواجد يف  17 19
 تاملباريا

 افق بشدةمو 0,582 3,52

 موافق بشدة 0,619 3,51 فتح النادي حلسابات عىل مواقع التواصل االجتامعي )الفيس بوك( و )التويرت( 18 14

 موافق بشدة 0,590 3,51 ختفيض قيمة التذاكر كوسيلة جلذب املشاهدين وزيادة عدد منافذ البيع 18 23

 موافق بشدة 0,597 3,50 ن عن خدمات النادياستخدام فيلم تسجييل رسمي كوسيلة للدعاية واالعال 20 17

 موافق بشدة 0,582 3,50 عمل رشكات مسأمهة وعمل اسهم يشارك فيها حمبني ومشجعني النادي 20 25

 موافق 0,567 3,49 القيام ببحوث ودراسات خاصة بتسويق اخلدمات واألنشطة واملنتجات الرياضية 22 20

 موافق 0,647 3,47 االنجازات واخلطط املستقبلية للناديتنظيم مؤمترات صحفية تتحدث عن  23 4

 موافق 0,635 3,42 فتح النادي حسابات مالية وودائع داخل البنوك احلكومية والبنوك اخلاصة 24 29

دعوة الشخصيات املعروفة واملشهورة يف املجتمع ملشاهدة املباريات واملسابقات يف  24 3
 النادي

 موافق 0,642 3,42

 موافق 0,576 3,42 ختصيص موازنة لتسويق املباريات واملنافسات والبطوالت 24 18

 موافق 0,829 3,36 توفري اماكن خاصة بالرياضة النسائية 27 10

 موافق 0,668 3,29 استخدام اسامء وصور الالعبني يف الدعاية واالعالن للرشكات 28 2

 موافق 0,769 3,28 ات القطاع اخلاصرشاء النادي اسهم من رشكات القطاع العام ورشك 29 28

 موافق 0,926 2,81 اخذ قروض طويلة االجل بفوائد بسيطة من اجل متويل النادي 30 13

 موافق بشدة 0,35768 3.5218 املتوسط العام

 

( ان درجة املتوسط العام للمحور 3يتضح من اجلدول )

( وبمستوى الداللة موافق 3.5218جاءت مرتفعة )األول 

،  وتراوح املتوسط احلسايب لعبارات املحور الثاين ما بني بشدة

( عىل املرتبة 12وحصلت العبارة رقم)، (3.78 – 2.81)

( ومستوى الداللة موافق 3.78ومتوسط حسايب ) االوىل

بشدة، وهذا يعني ان عينة الدراسة ترى  املرافق واخلدمات من 

األندية  اإلمكانات التسويقية اهلامة والتي جيب توافرها يف

والتي تزيد من فرص اقبال اجلمهور عىل احلضور ، الرياضية

وتتفق هذه النتيجة مع  ،للمشاهدة والتمتع هبذه اخلدمات

( والتي تشري إىل ان املرافق 2014دراسة حاج عيسى )

واخلدمات مثل املحالت التجارية تعترب من مصادر التمويل 

 زيز، وعباسعاالساسية يف األندية الرياضية، ومع دراسة 

( والتي تشري إىل  توافر اخلدمات واملرافق مثل مواقف 2013)

للسيارات ترجع عائداهتا للنادي، وبناء حمالت جتارية 

ويعزو ، هم يف  زيادة املردودات املادية للنادياوتاجريها، تس

الباحث ذلك إىل أمهية املرافق واخلدمات يف األندية الرياضية، 

يق اخلدمات التي يقدمها النادي حيث يمكن من خالهلا تسو

عن طريق الدعاية واالعالن، وبالتايل زيادة مداخيل النادي، 

كام ان هذه املرافق تسأهم يف جذب اجلامهري واحلضور إىل 

النادي يف البطوالت واملباريات، وكذلك يف توفري خمتلف 

وحصلت العبارة رقم  ،اخلدمات لالعبني واملنتسبني للنادي

(عىل املرتبة الثانية، حيث حصلت 27رة رقم )( و العبا21)
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( ومستوى 3.67عىل متوسط حسايب ) (21العبارة رقم)

الداللة موافق بشدة، وهذا يعني ان عينة الدراسة ترى ان 

املرافق واخلدمات املوجودة حاليا بحاجة إىل التطوير وذلك 

، من خالل التعاقد مع  رشكات متخصصة يف هذا املجال

( والتي تشري 2014مع دراسة رستيب )تيجة تتفق هذي النو

إىل رضوة التعاقد مع رشكات متخصصة يف توفري اخلدمات 

وتلبي رغبات واحتياجات اجلامهري، ودراسة البوصايف 

( والتي تشري إىل ضعف املنشئات واخلدمات املوجودة 2014)

( والتي تشري 2013يف األندية الرياضية، ومع دراسة النذير )

سويق املرافق واخلدمات  والتي تعترب كمصدر إىل أمهية ت

وحصلت العبارة رقم ، اسايس للتمويل يف األندية الرياضية، 

( ومستوى الداللة موافق 3.67( عىل متوسط حسايب )27)

بشدة، وهذا يعني ان عينة الدراسة ترى ان احلافالت هلا دور 

وتتفق هذه ، كبري يف عملية التسويق السم وشعار النادي

( والتي تشري إىل 2013عباس )و ،عزيزيجة مع دراسة النت

وجود سيارة خاصة يمتلكها النادي، هلا دور كبري يف توفري 

االموال للنادي من خالل تقليل نفقات النقل، وكذلك من 

جراء املباريات التي تقام يف خالل استغالهلا يف نقل الفرق إل

 .مالعب الفرق االخرى

حور إىل ان افراد العينة يرون الباحث نتائج هذا امليعزو و

ان هذه الطرق واالساليب للتسويق واإلستثامر يف األندية 

مهة يف تفعيل التمويل الذايت يف االرياضية  تعمل عىل املس

األندية الرياضية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من امال 

(، 2014(، اندرو مارتن)2014(، رستيب )2015) حممد

(، املومني 2013(، بتسوانا ) 2013اكميكي و ريدفان )

(، 2013(، حاج عيسى )2013(، سمحة )2013واحلمد )

(، حيث تشري نتائج 2013(، النذير )2013وعباس )عزيز 

هذه الدراسات إىل ان التسويق واإلستثامر يعمل عىل زيادة 

املوارد املالية يف األندية،  وكذلك التنويع يف الطرق واالساليب 

يزيد من فرص التسويق واإلستثامر يف األندية والذي من شانه 

مثل الرعاية الرياضية والدعاية واالعالن واسلوب ، الرياضية 

جري التموييل وغريها من جماالت التسويق واإلستثامر التي أالت

تعمل عىل املسأمهة  يف تفعيل التمويل الذايت يف األندية 

 .الرياضية

 :نتائج السؤال الثاين ومناقشتها  عرض 

، هل الترشيعات والقوانني احلالية تنظم يننص السؤال الثا

 عملية اإلستثامر يف األندية الرياضية ؟

لالجابة عىل هذه السؤال استخدم الباحث املتوسطات 

احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب الستجابات افراد 

 (.4 العينة يف املحور الثاين )اجلدول

 

ثامر ت احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب الستجابات افراد العينة عىل عبارات املحور الثاين:  الترشيعات والقوانني اخلاصة باإلستاملتوسطا . (4اجلدول )

 452ن=      . يف األندية الرياضية

رقم 

 العبارة
 العبارات الرتبة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

33 1 
عىل الرتاخيص والتصاريح لالستثامر يعيق عملية  تعدد اجلهات للحصول

 اإلستثامر يف األندية الرياضية
 موافق 0,790 3,23

36 2 
يتضمن القانون اقامة جلان للتسويق يف األندية الرياضية وكيفية ادارهتا وتنظيمها 

 ماليا وادرايا
 موافق 0,845 2,85

 موافق 0,792 2,82 الرياضيةحيدد القانون مصادر التمويل وانواعه باألندية  3 35

40 3 
حيدد القانون حوافز اإلستثامر يف األندية من اعفاءات رضيبية ومجركية 

 وتسهيالت االخرى خمتلفة
 موافق 0,874 2,82

 موافق 0,754 2,80 تنظم القوانني احلالية طرق التربعات واهلبات والوصايا لالندية الرياضية 5 32

37 6 
الية لالستثامر يف األندية الرياضية ال تتعارض مع القوانني االنظمة والقوانني احل

 الدولية
 موافق 0,770 2,79
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   . (4اجلدول )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارات الرتبة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الدرجة

39 7 
االنظمة واللوائح احلالية يف األندية الرياضية ال تتعارض مع انظمة ولوائح 

 القطاع اخلاصرشكات 
 موافق 0,757 2,76

 موافق 0,904 2,74 تشارك األندية يف وضع الترشيعات والقوانني املتعلقة باإلستثامر 8 38

31 9 
الترشيعات والقوانني يف وزارة الشؤون الرياضية تفي بمتطلبات اإلستثامر يف 

 األندية الرياضية
 غري موافق 0,932 2,46

34 9 
تشجع رجال االعامل ورشكات القطاع اخلاص عىل  توجد اسرتاتيجية واضحة

 اإلستثامر يف األندية الرياضية
 غري موافق 0,947 2,46

 موافق 0,582770 2,7652 املتوسط العام

 

( ان درجة املتوسط العام للمحور 4) يتضح من اجلدول

( وبمستوى داللة موافق، 2.71652جاءت متوسطة )ين الثا

عبارات املحور الثالث ما بني وتراوح املتوسط احلسايب ل

( عىل املرتبة 33وحصلت العبارة رقم ) ،(2.46 – 3.23)

( وبمستوى داللة موافق، 3.23االوىل وبمتوسط حسايب )

وهذا يعني ان عينة الدراسة ترى االجراءات  املتبعة يف ختليص 

املعامالت الرسمية واملتعلقة بالتسويق واإلستثامر يف األندية 

اكرب املعوقات والصعوبات التي تواجهها الرياضية من 

رشكات القطاع اخلاص ورجال االعامل الراغبة يف اإلستثامر 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة خملوف ، يف األندية الرياضية

( والتي تشري إىل ان الترشيعات والقوانني تشكل عائق 2013)

ن امام اإلستثامر يف األندية الرياضية من الناحية النظرية وم

الناحية التطبيقية، والقوانني احلالية غري حمفزة وليست مشجعة 

( والتي تشري إىل 2013) حممدعىل اإلستثامر، ومع دراسة امال 

 ،عدم وجود مناخ قانوين يعمل عىل انجاح الرعاية الرياضية

( والتي تشري إىل ان 2013وال تتفق مع دراسة النذير )

امر تشجع عىل اإلستثامر الترشيعات والقوانني اخلاصة باإلستث

ويرى الباحث ان القوانني احلالية ليست مرنة وال ، الريايض

 .تشجع عىل اإلستثامر الريايض

(عىل املرتبة الثانية وبمتوسط 36وحصلت العبارة رقم) 

( وبمستوى داللة موافق، وهذا يعني ان عينة 2.85حسايب )

إدارة الدراسة ترى ان القانون احلايل يوضح كيفية تنظيم و

عملية التسويق يف األندية الرياضية من خالل جلان متخصصة 

وال تتفق هذه النتيجة مع دراسة خملوف ، يف هذا املجال

( والتي تشري إىل وجود قانون جتاري لتنظيم اإلستثامر 2013)

ومع ، غري مؤكد ويعكس صورة مشوشه عنه لدى االفراد

إىل عدم ( والتي تشري 2014) واهلاشمي دراسة البوصايف

ويرى الباحث انه ، وجود جلان متخصصة يف األندية الرياضية

ال توجد جلان متخصصة يف األندية الرياضية، وذلك لعدم 

، وجود كفاءات ادارية مؤهلة ومتخصصة يف هذا املجال

( عىل املرتبة 40( والعبارة رقم )35وحصلت العبارة رقم )

وسط حسايب ( عىل بمت35الثالثة، حيث حصلت العبارة رقم )

( 2.82( وبمستوى داللة موافق، وبمتوسط حسايب )2.82)

وبمستوى داللة موافق، وهذا يدل عىل ان عينة الدراسة ترى 

أمهية ورضورة حتديد مصادر التمويل وانواعها يف القوانني 

وتتفق هذه النتيجة مع ، والترشيعات اخلاصة باألندية الرياضية

ذلك يف ويف سلطنة عامن  النظام االسايس لالندية الرياضية

وحصلت العبارة ، الفصل الرابع واملتعلق باملية النادي

( وبمستوى داللة 2.82( عىل متوسط حسايب )40رقم)

موافق، وهذا يدل عىل ان عينة الدراسة ترى رضورة وضع 

حوافز وتشجيع رشكات القطاع اخلاص واملستثمريني عىل 

ذه النتيجة مع دراسة وتتفق ه ،اإلستثامر يف األندية الرياضية

( والتي تشري إىل ان القوانني اخلاصة باإلستثامر 2013النذير )

ويرى الباحث ان ، تشجع عىل اإلستثامر يف األندية الرياضية
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فز االترشيعات والقوانني احلالية ال تقدم تسهيالت وحو

حيث ال حيتوي النظام االسايس   لالستثامر يف األندية الرياضية،

لالندية الرياضية بسلطنة عامن عىل مادة قانونية تشري إىل ذلك، 

وهذا يعني بدوره ان القوانني والترشيعات احلالية حتتاج إىل 

تغيري وان تصبح اكثر مرونه من اجل تشجيع رشكات القطاع 

 اخلاص واملستثمرين عىل دعم ومتويل األندية الرياضية.

لباحث نتائج هذا املحور ان افراد العينة يرون وجود ويعزو ا

معوقات قانونية وترشيعية تواجه رشكات القطاع اخلاص 

لالستثامر يف األندية الرياضية، والقوانني والترشيعات احلالية غري 

للمستثمرين، حيث البد من ترشيع ومشجعة وحمفزة للرشكات 

العقبات امام  قوانني اكثر مالئمة ومرونة، وتعمل عىل تذليل

الرشكات واملستثمرين لالستثامر يف األندية الرياضية، كام جيب ان 

تتوافق هذه القوانني والترشيعات مع القوانني املعمول هبا يف 

االحتادات الدولية، وال يمكن ان حيدث هذا التغري يف القوانني 

والترشيعات اال عن طريق خلق فضاءات للتواصل وتبادل 

 جمالس ادارات األندية الرياضية ورشكات وجهات النظر بني

القطاع اخلاص ووزارة الشؤون الرياضية، وهذا بدوره سيعمل 

عىل حتقيق االنسجام بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف وضع 

وتتفق هذه النتيجة مع ، سياسية استثامرية ختص املجال الريايض

إىل  ةدراسحيث تشري نتائج هذه ال ،(2013النذير ) دراسة كل من

أمهية العمل عىل وضع االسرتاتيجيات والترشيعات وتعديل 

القوانني واللوائح املنظمة والتي ختص التسويق واإلستثامر 

الريايض، بام يسمح بازالة مجيع املعوقات امام املؤسسات 

 االقتصادية لالستثامر يف املجال الريايض.

  نتائج السؤال الثالث ومناقشتهاعرض 

ما هي العوامل املشجعة عىل عىل  ثالثلنص السؤال ا

 استثامر الرشكات يف األندية الرياضية ؟

لالجابة عىل هذا السؤال قام الباحث باستخدام 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتتيب 

 (.5اجلدول) الستجابات افراد العينة يف املحور الثالث

 

 الشـركاتنحرافات املعيارية والرتتيب الستجابات افراد العينة عىل عبارات املحورالثالث: أمهية استثامر املتوسطات احلسابية واال . (5اجلدول )

 452يف األندية الرياضية    ن=                           

رقم 
 العبارة

 العبارات الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

 0,566 3,53 عامل مهم يف تشجيع الرشكات عىل اإلستثامر يعترب تاريخ وانجازات النادي 1 54
موافق 
 بشدة

51 1 
توفر مركز معلومات خاص باإلستثامر الريايض هيدف إىل تزويد املستثمر 

 باملعلومات الكافية ويوضح أهم جماالت اإلستثامر يف األنشطة الرياضية
3,53 0,566 

موافق 
 بشدة

 موافق 0,646 3,30 م يف النادي جيذب الرشكات الراعيةتوافر الالعبني النخبة والنجو 3 53

 موافق 0,646 3,30 توجد مشاريع رياضية خاصة برشكتكم يف األندية الرياضية 3 50

 موافق 0,733 3,27 هناك قناعة ان اإلستثامر يف األندية الرياضية حيقق ايرادات مالية عالية 5 43

 موافق 0,722 3,23 ندية التي تشارك يف البطوالت اخلارجيةتركز الرشكات عىل اإلستثامر يف األ 6 55

 موافق 0,722 3,23 ختوف رجال االعامل من اإلستثامر يف األندية الرياضية لضعف احلامية القانونية 6 52

 موافق 0,587 3,17 األندية الرياضية االكثر مجاهريية وشعبية جتذب املستثمر الريايض 8 46

49 9 
دل وجهات النظر بني رؤساء األندية الرياضية ورؤساء التواصل او تبا

 الرشكات يسأهم يف حتقيق متطلبات اإلستثامر
 موافق 0,591 3,08

 موافق 0,823 3,00 توجد سياسات واضحة لالستثامر يف األندية الرياضية 10 42

44 11 
هناك تشجيع من وزارة الشؤون الرياضية للرشكات عىل اإلستثامر يف األندية 

 لرياضيةا
 موافق 0,882 2,97

48 12 
االعالن من خالل األحداث الرياضية اوفر ماليا من االعالن بالطريقة 

 التقليدية
 موافق 0,566 2,90
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   . (5اجلدول )تابع 

رقم 
 العبارة

 العبارات الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 الدرجة

 موافق 0,785 2,83 نتاج يف الرشكة الراعيةرعاية األندية الرياضية حتقق هدف اال 13 47

45 14 
تشجعون عىل خصخصة األندية الرياضية بعد تطبيق نظام االحرتاف يف 

 األندية الرياضية
 موافق 0,851 2,77

 0,873 2,13 اإلمكانات احلالية يف األندية الرياضية تساعد عىل التسويق واإلستثامر فيها 15 41
غري 

 موافق

 موافق 0,42478 3,0153 املتوسط العام

 

 ( ان درجة املتوسط العام للمحور5) يتضح من اجلدول

( وبمستوى داللة موافق، 3.0153جاءت متوسطة )الثالث 

وتراوح املتوسط احلسايب لعبارات املحور الرابع ما بني 

(3.53 – 2.13). 

عىل املرتبة  (51والعبارة رقم) (54حصلت العبارة رقم ) 

( عىل متوسط حسايب 54ت العبارة رقم)االوىل، حيث حصل

( وبمستوى الداللة موافق بشدة، وهذا يدل عىل ان 3.53)

عينة الدراسة ترى ان األندية صاحبة التاريخ واالنجازات 

وتتفق هذه ، لدهيا فرصة كبرية يف جمال التسويق واإلستثامر

( والتي تشري إىل االهتامم 2014النتيجة مع دراسة رستيب )

جازات النادي وتسويقها، يسأهم يف احلصول عىل بتاريخ ان

، وعباس عزيزالدعم والرعاية وجيذب املستثمر، ومع دراسة 

( والتي تشري إىل أمهية عمل متحف ملقتنيات النادي 2013)

هم يف توثيق تاريخ النادي امن جوائز وميداليات، ذلك يس

ل واملحافظة عىل انجازاته، فتاريخ النادي وعراقته من العوام

التي جتذب اهتامم املستثمر للنادي، وبالتايل تقديم الدعم 

( عىل 51وحصلت العبارة رقم)، والرعاية نتيجة حبه للنادي

( ومستوى داللة موافق بشدة، وهذا 3.53متوسط حسايب )

يدل عىل ان عينة الدراسة ترى أمهية تواجد مركز للمعلومات 

، ة الرياضيةمتخصص يف جمال التسويق واإلستثامر يف األندي

( والتي 2013وتتفق هذه النتيجة مع دراسة دراسة خملوف )

تشري إىل أمهية توافر مركز للمعلومات هيدف إىل تزويد 

املستثمر بالبيانات التي ختص النادي، وتوضح أهم جماالت 

، عزيزاإلستثامر يف األنشطة الرياضية باألندية، ومع دراسة 

رة ان يمتلك النادي (  والتي تشري إىل رضو2013وعباس )

موقع الكرتوين، حيتوي عىل مجيع البيانات واملعلومات التي 

وحصلت العبارة ، تسهم يف تسويق مرافق وخدمات النادي

(عىل املرتبة الثالثة، حيث 50( و العبارة رقم )53رقم )

( 3.30( عىل متوسط حسايب )53حصلت العبارة رقم)

عينة الدراسة ترى وبمستوى داللة موافق، وهذا يدل عىل ان 

وجود الالعبني النخبة والنجوم يف النادي يزيد من فرص 

وتتفق هذه ، احلصول عىل عقد رشاكة مع الرشكات الراعية

( والتي تشري إىل أمهية 2014النتيجة مع دراسة رستيب )

جذب املستثمر الريايض للرعاية الرياضية، وذلك لزيادة 

( والتي تشري 2014مداخيل النادي، ومع دراسة حاج عيسى )

االهتامم بتسويق الالعبني والفرق، وخاصة الالعبني النخبة 

والنجوم يف االعالن والرعاية الرياضية من خالل الصور او 

 ،هم يف جذب املستثمر والرشكات الراعيةاالرتويج ملنتج، يس

( والتي تشري إىل أمهية 2013، وعباس )عزيزومع دراسة 

الالعبني املتميزين يف النادي، مما جذب اهتامم الرعاة  لتبني 

وحصلت العبارة رقم ، هم يف استفادة النادي ماديا وفنياايس

( عىل مستوى داللة موافق، 3.30( وبمتوسط حسايب )50)

ويدل هذا عىل ان عينة الدراسة ترى رشكات القطاع اخلاص 

لدهيا اهتاممات يف جمال التسويق واإلستثامر الريايض، ومتتلك 

وتتفق هذه النتيجة ، ياضية داخل األندية الرياضيةمشاريع ر

( والتي تشري إىل وجود عقود رعاية 2013مع دراسة النذير )

مع رجال االعامل واملؤسسات االقتصادية يف األندية 

وال  ،الرياضية، ان املشاريع اإلستثامرية تغطي انشطة النادي
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 ( والتي تشري إىل ختوف2013) حممدتتفق مع دراسة امال 

الرشكات الراعية ورجال االعامل من توقيع عقود رعاية مع 

األندية الرياضية، وذلك بسبب عدم احلصول عىل الدعاية 

 .الكافية مقابل االموال املدفوعة

إىل ان افراد عينة القطاع  ويعزو الباحث نتائج هذا املحور

اخلاص يرون ان اإلستثامر يف األندية الرياضية من اإلستثامرات 

حة، اذا ما حتققت بعض العوامل املشجعة يف األندية املرب

من  ،الرياضية والتي تدفع هذه الرشكات إىل اإلستثامر فيها

دون ان تكون هناك اي خماطر او خماوف هيدد هذا اإلستثامر، 

ان يمتلك النادي  هو، ومن هذه العوامل كام يراها افراد العينة

بية كبرية، وان تاريخ حافل باالنجازات ولديه مجاهريية شع

تتوافر البيانات واملعلومات الكافية لدى املستثمر عن اإلستثامر 

يف  املجال الريايض، وان يضم النادي عدد من النجوم 

والالعبني الكبار، ومشاركة النادي يف البطوالت املحلية 

والبطوالت اخلارجية الكربى، باالظافة إىل وجود حلقة 

س ادارات األندية الرياضية تواصل بني القطاع اخلاص وجمال

ووزارة الشؤون الرياضية، وان يتم ضع قانون خاص 

باإلستثامر يف املجال الريايض،وتطبيق نظام االحرتاف 

وخصخصة األندية الرياضية، وان يمتلك النادي جودة 

، وكفاءة عالية من اإلمكانات املادية والبرشية واملالية واملعرفية

(، 2015) حممدة كل من امال وتتفق هذه النتيجة مع دراس

(، حاج عيسى 2013(، سمحة )2014اندروا و مارتن )

(، خملوف 2013(،  ريم زواوي )2013(، النذير )2013)

والتي تشري نتائجها  إىل ان استثامر الرشكات يف  (،2012)

الرياضة مربحا ويزيد من قيمة العالمة التجارية للرشكات، 

، وال يقترص االمر عىل اجلانب خاصة يف جمال الرعاية الرياضية

املادي فقط، ولكن هناك دوافع االخرى مثل  تعزيز الشخصية 

ومفاهيم متاصلة مرتبطة  بتاريخ البطوالت الكربى مثل 

الكؤوس الوطنية والبطوالت القارية، والتي قد يكون هلا قيمة 

اكرب لدى املستثمر، ومن الدوافع املؤثرة التي تقف وراء 

املجال الريايض،  ولكن واقع األندية الرياضية اإلستثامر يف 

احلايل ال يشجع وغري حمفز عىل اإلستثامر، وهذا بدوره تسبب 

يف وجود بعض املخاوف وعدم اقتناع املستثمرين يف الدخول 

يف هذه املخاطرة، وهذا يتطلب من األندية الرياضية ان تغري 

وى من سياستها وان تكون اكثر وضوحا وترتقي إىل املست

املطلوب، وان تعمل عىل جذب اإلستثامر اليها من خالل 

 .العوامل التي تم ذكرها سابقا

 
 

  والتوصيات االستنتاجات

 قائمة الفرص التسويقية يف األندية الرياضية  8/1

 

 
 .قائمة الفرص التسويقية يف األندية الرياضية  .( 1الشكل رقم ) 
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  اإلمكانات املادية

الرتويج لالنشطة والربامج التي تقام  رياضية:صالة  - 

 داخل الصالة الرياضية من خالل رشكات الدعاية واالعالن.

يمكن االستفادة من اسوار النادي  التجارية:املحالت - 

 واملساحات الفضاء يف بناء املحالت التجارية وتاجريها.

والصاالت الرياضية، يمكن تاجريها يف  املالعب - 

يمكن وضع اللوحات االعالنية اوقات غري النشاط، و

 .وشاشات العرض عليها

يمكن تسوق اسم وشعار النادي من خالل  احلافالت: - 

 احلافالت عن طريق الدعاية واالعالن.

وضع لوحات اعالنية يف كافة  الرياضية:املرافق واملنشئات  - 

 مرافق النادي هبدف الرتويج والدعاية واالعالن ملنتج او خدمة.

تسويق مالبس الفرق  الرياضية:جهزة واالاملالبس - 

الرياضية من خالل الرعاية الرياضية، وتسويق االدوات 

 واالجهزة من خالل الدعاية واالعالن.

من القطاع اخلاص  أسهمرشاء  التجارية:االسهم  - 

 والقطاع احلكومي هبدف استثامر االموال الثابتة.

 
  البرشيةاإلمكانات 

ز التدريب تسأهم يف اكتشاف مراك التدريب:مراكز  - 

املواهب الرياضية وبناء قاعدة من الفئات السنية يف مجيع 

 األلعاب اجلامعية والفردية.

طريق توفري الرعاية الرياضية عن  الرياضية:املواهب ا -

مع الرشكات او رجال االعامل هبدف تطوير هذه  التواصل

 املواهب واملحافظة عليها، وتسويقها مستقبال.

استخدام اسامء وصور الالعبني  الالعبني:ويق تس -

املميزين والنجوم يف النادي يف الدعاية واالعالن عن املنتجات 

 والتعاقد مع رشكات متخصصة يف هذا املجال.

عمل دورات صقل وتدريب يف  البرشية:الكوادر  -

لألعضاء  ،اإلدارة والتدريب والطب الريايض والتسويق

 والالداريني والفنيني دربنياللجان واملاملشاركني يف 

 برشية مؤهلةواالخصائيني هبدف احلصول عىل كوادر 

 من مستوى اخلدمات. النادي وترفعومتخصصة ختدم 

  املعرفيةاإلمكانات 

يمكن من خالل هذه  االجتامعي:برامج التواصل  -

الربامج الرتويج لفعاليات وانشطة النادي وتقديم كافة 

ي ختص النادي، مثل التويرت والفيس املعلومات والبيانات الت

 بوك والواتس اب وغريها.

من خالل هذا املوقع  النادي:موقع الكرتوين باسم -

يستطيع النادي ان يضع مجيع االخبار والبيانات التي هتم 

املشجعني، ويمكن التواصل مع املشجعني من خالل املنتديات 

 يف النادي.واخذ املقرتحات اخلاصة بتطوير اخلدمات واملرافق 

يمكن استخامها يف الدعاية  واملطبوعات:املنشورات -

واالعالن عن اخلدمات واملسابقات التي يقدمها النادي هبدف 

 جذب اجلمهور.

دف هذا املركز إىل توفري كافة البيانات هت مصادر:مركز  -

واملعلومات التي هتم املستثمر، هبدف احلصول عىل الرعاية 

 الرياضية.

تستهم يف معرفة ما هو جيد يف  لدراسات:واالبحوث  -

التسويق واإلستثامر الريايض والذي يساعد يف احلصول عىل 

 .طرق واساليب خمتلفة تزيد من ايرادات النادي

 

  واخلدماتاملرافق 

عمل مواقف خاصة للجمهور قريبة  السيارات:مواقف -

من مرافق النادي، واالستفادة من املساحات الفضاء يف عمل 

 اخلدمة.هذه 

توفري املواد الغذائية الصحية يف  والكافرتيات:املطاعم  -

يف تشجيع  متخصصني، يسأهمت ارشاف حتحرم النادي و

اجلمهور عىل احلضور والبقاء لفرتات طويلة يف النادي، 

 وحيافظ عىل سالمة الالعبني.

االهتامم باجلانب  االطفال:اماكن خاصة للنساء ولعب  -

ىل زيادة الروابط بني النادي واملجتمع، االجتامعي ويساعد ع

املحيط، توفري اخلدمات واملرافق اخلاصة للنساء واالطفال 

يزيد من مشاعر الوالء واالنتامء، ويف نفس الوقت يزيد من 

 االيرادات املالية للنادي.
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املحافظة عىل تاريخ وانجازات  متحف:صالة عرض او  -

 يخ وعراقة النادي.النادي جيذب املستثمر، الذي هيتم بتار

 
  واملسابقاتالبطوالت 

من خالل التنسيق مع  التلفزيوين: نقلبيع حقوق ال -

وسائل االعالم املرئي بنقل احلدث الريايض مبارشة مقابل 

 مبلغ مايل ضخم يتناسب مع أمهية احلدث.

التواصل مع الصحف واملجالت  الصحفية:املؤمترات  -

التي ختص احلدث  من اجل تقديم املعلومات واالخبار

 الريايض.

هبدف تشجيع اجلمهور عىل احلضور  املباريات:تذاكر  -

تقليل قيمة التذاكر بحيث تكون يف متناول اجلميع، مع زيادة 

 اعداد املنافذ، وتفعيل احلجز الاللكرتوين.

هبدف تشجيع اجلمهور، عمل  واجلوائز:اهلدايا  -8

ز عينية مسابقات خاصة باالطفال، او السحب عىل جوائ

 ملنتجات جتارية خاصة بالرشكات الراعية.

املهمة  دعوات للشخصياتتقديم  الشخصيات:كبار  -

يف املجتمع، هبدف جذب الرشكات الراعية ووسائل االعالم 

املختلفة، وزيادة  من الدعاية االعالمية للحدث الريايض، 

 ضية او فنية او سياسية.سواء كانت شخصيات ريا

 

 االستنتاجات

حدود وأهداف وتساؤالت وعينة الدراسة، ومن خالل يف 

 املعاجلات االحصائية توصل الباحث إىل االستنتاجات التايل:

طرق واساليب التسويق واإلستثامر املحور االول ) -

 : املقرتحة يف األندية الرياضية(

 جيب توافر املرافق واخلدمات العامة للجمهور. -

ندية الرياضية، جيب تطوير اماكن اخلدمات يف األ -

 والتعاقد مع رشكات متخصصة لتطوير هذه االماكن.

امتالك النادي وسائل نقل خاصة حتمل اسم وشعار  -

 النادي.

القيام بربامج وانشطة رياضية جتذب رجال االعامل  -

 هبدف الرعاية الرياضية.

جذب املستثمر الريايض لرعاية لالعبني والفرق  -

 الرياضية بالنادي.

فادة من املساحات الفضاء املوجودة داخل النادي االست -

 يف عملية التسويق واإلستثامر الريايض.

أمهية االستفادة من املالعب والصاالت الرياضية يف  -

 غري اوقات النشاط لزيادة الدخل.

أمهية العمل عىل عقد اتفاقات مع املؤسسات االعالمية  -

 ة واالعالن.يف البطوالت واألحداث الرياضية هبدف الدعاي

امتالك النادي ملوقع الكرتوين هيدف إىل تسويق مرافق  -

 وخدمات النادي.

 تاسيس مدارس لاللعاب الرياضية املختلفة.-

وجود مركز مصادر خمتص بالبيانات واملعلومات التي  -

 ختص النادي، هبدف عملية التسويق واإلستثامر الريايض.

بمشاريع  االستفادة من اسوار النادي يف القيام -

 استثامرية.

استضافة البطوالت واألحداث الرياضية هبدف الدعاية  -

 واالعالن.

عقد اتفاقات مع الرشكات االنتاجية مثل االدوات  -

 واالجهزة واملالبس الرياضية مقابل الدعاية واالعالن.

 وجود مرافق وخدمات خاصة بالنساء ولعب االطفال. -

حيتوي عىل  وجود صالة عرض او متحف للزوار، -

 مقتنيات النادي من جوائز وميداليات.

تقديم اهلدايا والتخفيضات عىل اسعار التذاكر هبدف  -

 جذب اجلامهري.

فتح حسابات عىل مواقع التواصل االجتامعي الفيس  -

 بوك والتويرت.

استخدام الصور وافالم الفيديو اخلاصة بمرافق  -

 وخدمات النادي هبدف الدعاية واالعالن.

لقيام ببحوث ودراسات خاصة بتسويق اخلدمات ا -

 واألنشطة واملنتجات الرياضية.

تنظيم املؤمترات الصحفية التي تتحدث عن انجازات -

 وخطط النادي املستقبلية.
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التواصل مع الشخصيات املعروفة واملشهورة يف  -

 املجتمع حلضور املباريات واملسابقات يف النادي.

ة التسويق واإلستثامر ختصيص موازنة خاصة لعملي -

 وتوفري الرعاية والتمويل الريايض.

 

الترشيعات والقوانني اخلاصة باإلستثامر يف املحور الثاين ) 

   األندية الرياضية (

وجود معوقات وصعوبات قانونية ال تسهل وال تشجع  -

 عىل عملية اإلستثامر يف األندية الرياضية.

ويل يف األندية حتدد اللوائح والقوانني مصادر التم -

 الرياضية.

يتضمن القانون وجود جلنة خمتصة يف جمال التسويق تدير  -

 عملية التسويق واإلستثامر، وتنظيمها ماليا واداريا.

حتدد اللوائح والقوانني طرق التربعات واهلبات  -

 والوصايا لالندية الرياضية.

عدم مشاركة األندية يف وضع الترشيعات والقوانني  -

 ة باإلستثامر الريايض.املتعلق

الترشيعات والقوانني يف وزارة الشؤون الرياضية ال تفي  -

 بمتطلبات اإلستثامر يف األندية الرياضية.

ال توجد اسرتاتيجية وسياسات واضحة تشجع رجال  -

 االعامل والرشكات عىل اإلستثامر يف األندية الرياضية.

 

  ندية الرياضية (أمهية استثامر الرشكات يف األاملحور الثالث )

تاريخ وانجازات النادي عامل مه أمهية استثامر  -

الرشكات يف األندية الرياضية م يف تشجيع الرشكات عىل 

 اإلستثامر يف األندية الرياضية.

رضورة توفر مركز معلومات خاص باإلستثامر  -

 الريايض. 

توافر الالعبني النخبة والنجوم يف األندية يشجع  -

 اعية.الرشكات الر

 اإلستثامر يف األندية الرياضية حيقق ايرادات مالية عالية. -

 توجد مشاريع استثامرية يف األندية الرياضية. -

 

تركيز الرشكات الراعية عىل األندية التي تشارك يف  -

 البطوالت اخلارجية.

ختوف رجال االعامل من اإلستثامر يف األندية الرياضية  -

 لضعف احلامية القانونية.

األندية الرياضية االكثر مجاهريية وشعبية جتذب املستثمر  -

 الريايض.

التواصل بني رؤساء األندية الرياضية ورؤساء  -

الرشكات يسهم يف حتقيق متطلبات اإلستثامر وتقريب وجهات 

 النظر.

وزارة الشؤون الرياضية ال تشجع الرشكات عىل  -

 اإلستثامر يف األندية الرياضية.

العالن يف البطوالت واألحداث الرياضية الدعاية وا -

 اوفر ماليا وأكثر فعالية.

 الرعاية الرياضية حتقق هدف االنتاج يف الرشكات. -

القطاع اخلاص يشجع عىل خصخصة األندية الرياضية،  -

 خاصة بعد تطبيق نظام االحرتاف.

اإلمكانات احلالية يف األندية الرياضية ال تشجع عىل  -

 .اإلستثامر فيها

  

  التوصيات 

تطوير الترشيعات والقوانني املتعلقة باإلستثامر يف  -1

األندية الرياضية، وتقديم تسهيالت تشجع القطاع اخلاص 

 عىل اإلستثامر يف جمال الرياضة.

جيب ان تكون هناك إدارة متخصصة يف جمال التسويق  -2

 الريايض يف األندية الرياضية.

سويق الريايض جيب وضع اسرتاتيجيات وخطط للت -3

 يف األندية الرياضية.

زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول إىل املالعب  -4

 والصاالت الرياضية.

طرح كمية من التذاكر تتناسب مع أمهية احلث  -5

 الريايض.

حتفيز اجلامهري إىل احلضور من خالل تقديم اهلدايا  -6

 واجلوائز للفائزين.
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قوم بنقل مبارش التعاقد مع القنوات الفضائية ت -7

 للمباريات الرسمية.

 وضع شاشات كبرية للعرض داخل املالعب. -8

 امتالك صحف او جمالت خاصة بالنادي. -9

 انشاء موقع الكرتوين خاص بالنادي. -10

التسويق حلقوق الدعاية واالعالن اثناء املباريات  -11

 الرسمية.

 دعوة الفرق املشهورة للمشاركة يف البطوالت التي -12

 يقيمها النادي لتحفيز اجلامهري.

عقد اتفاقيات مع الؤسسات االعالمية للدعاية -13

 واالعالن يف البطوالت واألحداث الرياضية.

دعوة الشخصيات املشهورة واملعروفة اجتامعيا  -14

 وسياسيا وثقافيا ملشاهدة املباريات والبطوالت الرياضية.

عن طريق تسويق املواهب الرياضية من الالعبني  -15

 الرعاية الرياضية.

 االهتامم براعية الفرق الرياضية. -16

استخدام اسامء وصور الالعبني يف الدعاية  -17

 واالعالن للرشكات االنتاجية.

 استثامر اسم وشعار النادي. -18

تاجري املالعب والصالت الرياضية يف غري اوقات  -19

 النشاط.

جتارية لغرض  استغالل سياج النادي يف بناء حمالت -20

 البيع او التاجري.

عمل اسواق خريية لبيع املنتجات الرياضية والغري  -21

 رياضية.

 انشاء مدارس لاللعاب الرياضية اجلامعية والفردية. -22

 انشاء اماكن خاصة للنساء والعاب الطفال. -23

امتالك وسائل نقل خاصة بالنادي تستخدم لتسويق  -24

 اسم وشعار النادي.

ل متحف او صالة عرض حتتوي عىل تاريخ عم -25

 وانجازات النادي، ويضم اجلوائز وامليداليات.

االستفادة من املساحات الفضاء يف النادي يف عمل -26

 مواقف للسيارات وتاجريها، او انشاء مرشوع استثامري.

انشاء صالة رياضية متعددة االغراض، حتتوي عىل -27

ة، العالج الطبيعي ...... مالعب ثالثية، مركز للياقة البدني

 الخ.

التعاقد مع الالعبني النخبة والنجوم جلذب  -28

 الرشكات الراعية.

تاهيل الكوادر البرشية واحلاقها بدورات متخصصة -29

يف جمال التسويق واإلستثامر الريايض، الطب الريايض، اإلدارة 

 الرياضية، التدريب، االعالم الريايض.
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 تأثري استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب عىل التحصيل وبقاء أثر التعلم

 لدى طالب الرتبية البدنية بجامعة الباحة 

 

 د. عبد الرمحن بن مساعد الزهراين

 أستاذ مساعد بقسم الرتبية الرياضية ـ كلية الرتبية ـ جامعة الباحة

 

 (م11/10/2018 ؛   وقبل للنرش يف  م31/8/2018)قدم للنرش يف   

 

االسرتاتيجية ؛ التعليم املقلوب ؛ التحصيل الدرايس ؛ بقاء أثر التعلم ؛ طالب الرتبية : الكلامت املفتاحية

 جامعة الباحة   البدنية ؛

إن الفكر الرتبوي القائم عىل املستوى النظري وطرق التعليم والتعلم التقليدية أصبح غري البحث: ملخص

من سلبياته, أمهها انخفاض املستوى التحصييل للطالب, وهذا ما الحظه الباحث عىل  جمديًا نظرًا للعديد

طالب قسم الرتبية البدنية بجامعة الباحة, ومن ناحية أخرى يعد التعلم املقلوب أحد االسرتاتيجيات 

ل عىل زيادة احلديثة التي تعتمد عىل استخدام الطالب للتقنيات التعليمية وتوظيفها يف عملية تعلمه فهي تعم

التفاعل بني املعلم والطالب وبني الطالب مع بعضهم, كام إهنا مشوقة وينادي هبا الكثري من الرتبويني 

مؤخرًا, ووصفت بمستقبل التعليم من طرف العديد من املهتمني بتطوير طرق واسرتاتيجيات التدريس, 

التعلم املقلوب عىل التحصيل وبقاء أثر  وعليه يسعى هذا البحث إىل التعرف عىل تأثري استخدام اسرتاتيجية

التعلم لدى طالب الرتبية البدنية بجامعة الباحة, تكون جمتمع البحث من مجيع طالب قسم الرتبية البدنية, 

كلية الرتبية جامعة الباحة, والذين يدرسون مقرر الوسائل املعينة يف املجال الريايض, استخدمت الدراسة 

ى طبق عىل جمموعتني, جمموعة جتريبية طبقت عليها اسرتاتيجية التعلم املقلوب املنهج شبه التجريبي الذ

واالخرى ضابطة طبقت عليها طريقة التدريس التقليدية , وبذلك تكون هذا البحث من متغري مستقل واحد 

وكانت  هو استخدام اسرتاتيجية التعليم املقلوب, ومتغريان تابعان مها التحصيل الدرايس وبقاء أثر التعلم,

االداة االساسية يف البحث اختبار التحصيل املعريف من تصميم الباحث , وبعد اجراء التجربة وجتميع 

البيانات ومعاجلتها احصائيًا أظهرت النتائج, أن اسرتاتيجية التعليم املقلوب هلا تأثري إجيايب عىل التحصيل 

لريايض لدى طالب الرتبية البدنية بجامعة الباحة , املعريف بمستوى عايل يف مقرر الوسائل املعينة يف املجال ا

كام عملت عىل بقاء أثر التعلم يف مقرر الوسائل املعينة مما يعترب مؤرش عـىل كفـاءة وجـودة العملية التعلمية, 

وعليه بويص الباحث باستخدام اسرتاتيجية التعليم املقلوب كأحد االسرتاتيجيات الفعالة يف جمال التدريس 

 .مبدأ التعلم املتمركز حول الطالب لرتسيخ

 

  

 (هـ1440/م2019, جامعة امللك سعود, الرياض )65 -39, ص ص 1ع, 4م, علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The educational thought based on the theoretical level and the methods of traditional 
teaching and learning has become useless because of many of the disadvantages, the most important 
low level of achievement for students, and this is what the researcher observed the students of the 
Department of Physical Education at the University of Baha, On the other hand, inverted learning is 
one of the modern strategies that rely on the student's use of educational techniques and their 
employment in the process of learning. It is working to increase the interaction between the teacher 
and the student and the students with each other. It is interesting and has been advocated by many 
educators recently, and described the future of education by many who are interested in developing 
teaching methods and strategies; this research aims at identifying the effect of the use of the Flipped 
learning strategy on achievement and Permanent Learning of Physical Education Students at Al-Baha 
University. The research community consists of all students of the Physical Education Department, 
Faculty of Education Baha University; the study used the Quazi-Experimental approach, which was 
applied to two groups, one experimental group with the Flipped learning strategy and the other 
applying the traditional method of teaching. This study consists of one independent variable: the use 
of Flipped education strategy, and two Dependent variable, educational achievement and Permanent 
Learning, The main tool in the research was the cognitive achievement test of the researcher's design, 
after experimentation and data collection and processing was statistically demonstrated, That the 
strategy of Flipped education has a positive impact on the achievement of knowledge at a high level 
in the course of means in the field of sports in the students of physical education at the University of 
Baha, and worked to keep Permanent Learning in the course of certain means, which is an indicator 
of the efficiency and quality of the learning process, Flipped education as one of the effective 
strategies in teaching to establish the principle of student-centered learning. 
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 الدراسةمقدمة 

يمتاز التعليم بكونه أحد املجاالت القادرة عىل التغرير 

باستمرار والتكيف لتلبية احتياجات الطالب الذين يمثلون 

حمور العملية التعليمية, وتعترب عملية تطوير منظومة التعليم 

عملية مستمرة وال هناية هلا؛ فهي جزء أصيل من التطور الدائم 

العرص؛ عرص التقدم والعوملة  لكل جمتمع؛ وال سيام يف هذا

وانغامس األجيال احلديثة يف وسائل التقنية والتطور كاألجهزة 

املحمولة واللوحية, وهذا التطور يتطلب تبني صيغ جديدة 

تقوم عىل أسس منهجية نظامية, وتغرير الفكر الرتبوي القائم 

عىل املستوى النظري وطرق التعليم والتعلم التقليدية التي 

ري جمدية وغري مرغوب فيها, نظرًا للعديد من أصبحت غ

سلبياهتا, أمهها انخفاض املستوى التحصييل للطالب, إىل 

طرق وأساليب واسرتاتيجيات تستفيد من التكنولوجيا يف 

التعليم؛ إلضافة اإلثارة والتشويق والفضول لعنارص البيئة 

التعليمية املتعددة من منهاج وفصول دراسية, ووسائل 

الفعالة بني املعلم واملتعلم؛ تلبية لالحتياجات التواصل 

 الفردية اخلاصة لكل طالب.

انه كان لتطور تقنيات املعلومات  م(2015, الزين)وتؤكد 

واالتصاالت أثرها يف تفعيل عمليات التطبيق العلمي 

للنظريات واالجتاهات احلديثة يف جمال طرق التدريس 

ا لتساعد يف إعداد واسرتاتيجيات التعليم والتعلم, وتطويره

أجيال جديدة أكثر قدرة عىل مواجهة تطورات العرص 

وحتديات املستقبل, حيث أن تطور األنظمة التعليمية ارتبط يف 

معظم صوره بتطور التقنيات احلديثة, فأصبح نجاح هذه 

األنظمة يعتمد عىل االستخدام األمثل هلا, وهناك بعض 

ية التطوير ومنها: تنمية االجتاهات اهلامة التي تقوم عليها عمل

دور الطالب االجيايب وقدرته عىل املشاركة والبحث واالعتامد 

عىل النفس, ورضورة تطوير أساليب التعليم واسرتاتيجياته, 

واستخدام اسرتاتيجيات تدريس حديثة تعتمد عىل توظيف 

 .التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية

ن طرق عىل أ م(2013, خريساتو قطيط)ويؤكد 

التدريس هي سلسلة الفعاليات املنظمة التي يديرها املعلم 

داخل الشعبة الدراسية لتحقيق أهدافه, أي الكيفية التي ينظم 

هبا املعلم املواقف التعليمية واستخدامه للوسائل واألنشطة 

املختلفة وفقًا خلطوات املواقف التعليمية, واستخدامه 

خلطوات منظمة إلكساب للوسائل واألنشطة املختلفة وفقًا 

املتعلمني املعرفة واملهارات واالجتاهات املرغوبة, ومن 

االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة التي تعتمد عىل استخدام 

التقنيات احلديثة لتفعيل التعلم: اسرتاتيجيات التعلم 

االلكرتوين, والتعلم املدمج, والرحالت املعرفية, والتعلم 

وفق اسرتاتيجية التعلم املقلوب  املقلوب. ويعترب التعلم

"Flipped Learning"  ليست جمرد توظيف ملستحدثات

التكنولوجيا بقدر ما هو تغيري يف نمط تصميم وبناء العملية 

 التعليمية بكافة جوانبها.

 "Flipped Class room"والصف املقلوب أو املعكوس 

أحد االسرتاتيجيات احلديثة للتغلب عىل التعليم العايل 

لتقليدي من خالل دمج التكنولوجيا بشكل فعال ملا تقدمه ا

من إمكانات هائلة لتغيري أساليب واسرتاتيجيات التعلم 

 Bergmann)بريمجنن وسامس  والتعليم القائم عىل االنرتنت.

& Sams  ,2012)م 

وتعترب هذه االسرتاتيجية تقنية جديدة للتعليم والتعلم, 

يطلق عليه جمموعة من يعمل عىل مزج الطرق مع بعضها, و

األسامء, مثل: التعلم املعكوس/ العكيس/ الفصل الدرايس 

املعكوس/ الصف املعكوس, لكنها مجيعًا تركز عىل استخدام 

التكنولوجيا بام يف ذلك األدوات, واملحتوى, ولكن بطريقة 

جديدة, ينبغي عىل املربني إعادة صياغة تلك الوسائل بام 

ويراعي الفروق الفردية فيام يتناسب مع قدرات الطالب, 

, بينهم, مع توفر املصادر التعليمية املفتوحة. )نبيل السيد

 (م2015

وهذا يعني أن فكرة التعلم املقلوب أو املعكوس تقوم عىل 

استغالل التكنولوجيا يف التعليم, وتوظيفها بشكل خيدم 

العملية التعليمية, وخيدم الطالب عىل حد سواء حسب خطو 

 ا جيعل البيئة التعليمية أكثر إثارة وتشويق له.كل طالب مم

(Honeycutt,2016) 
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إن هذا م( 2015, متويل(, ) Robert,2017يتفق كل من )و

النمط من التعليم يسعى إىل إعادة تشكيل العملية التعليمية 

ليتم تغيري الدور التقليدي الذي تقوم به املدرسة واملنزل بحيث 

ما أعطى هذا النمط اسمه.  حيل كل منهام مكان اآلخر وهو

ففي التعلم التقليدي الذي يعتمد أسلوب املحارضة يقوم 

املعلم برشح املادة التعليمية خالل احلصص الدراسية ثم 

يذهب الطالب اىل البيت بعدها ليقوموا بحل الواجبات 

والتعامل مع املشكالت لوحدهم وهو ما قد يؤدي إىل 

أو إىل اإلحباط لعدم عزوفهم عن املادة يف بعض األحيان 

  القدرة عىل التغلب عىل املشكالت يف أحيان أخرى.

أما يف التعليم املقلوب فيقوم الطالب بمتابعة فيديوهات 

رشح املادة التعليمية ليفهم املفاهيم واألفكار األساسية يف 

الدرس ثم يأيت إىل املدرسة ليقوم بالتطبيق واملناقشة وحل 

والطالب اآلخرين. وهلذا يتفاعل املشكالت بمساعدة املعلم 

الطالب بطريقة خمتلفة مع املادة التعليمية عام تعودوا عليه يف 

النمط التقليدي, فيتفاعل الطالب مع املادة التعليمية بشكل 

أكثر عمقًا وهو ما يعمق فهمهم وحبهم هلا وما ينعكس 

بالرضورة عىل ما حيققونه من خالهلا, فالنقاشات واألسئلة 

ا معنى أكرب وأكثر ثراء لدى الطالب نتيجة لتفاعلهم يصبح هل

مع املادة التعليمية بعيدًا عن السطحية التي من املمكن أن 

ينتجها جمرد االستامع إىل املعلم وحفظ املادة وفهمها يف البيئة 

 التقليدية. 

 

  الدراسةمشكلة 

سم الرتبية لطالب قالتدريس بالباحث  قياممن خالل 

وأرشافه عىل العملية التعليمية من باحة, البدنية بجامعة ال

مستوى  ضعفوما الحظه من , عمله رئيسًا للقسمخالل 

مواد يف معظم مقررات اخلطة الدراسية من  الطالب التحصييل

ومن خالل التخصص أو املواد الرتبوية واالعداد العام, 

حتصيل يف صعوبة املقابلة الشخصية مع الطالب الذين أبدو 

 املشكالت التي تواجههمأهم يدرسوهنا, تم حتديد التي  املواد

األسلوب التقليدي  والتي متثلت يف, يف التحصيل الدرايس

التدريس, ووجود فجوة بني الطالب الذى يتبعه القائمني عىل 

ن حضور عزوف بعض الطالب م ترتب عليهواملعلم, مما 

يف أداء ما يكلفون به من واجبات, وهذا  قصوراملحارضات, و

حتليل  التي تتضمنوأكدته تقارير املواد الدراسية بالقسم ما 

املستوى تقديرات الطالب و ضعفوالدراسية الطالب نتائج ل

ة للصعوبات التي الحظها لدى فً التحصييل لدهيم, إضا

الطالب يف املواد الدراسية التي يقوم بتدريسها, مما دفع 

سهم يف حل الباحث إىل التفكري يف اسرتاتيجية تعليمية حديثة ت

هذه املشكلة من خالل متحورها حول الطالب, وتقوم عىل 

التفاعل املبارش االجيايب بني الطالب وتقنيات التعليم بتوجيه 

 .من املعلم

ويعد التعلم املقلوب أحد االسرتاتيجيات احلديثة التي 

تعتمد عىل استخدام الطالب للتقنيات التعليمية وتوظيفها يف 

ل عىل زيادة التفاعل بني املعلم والطالب عملية تعلمه فهي تعم

الكثري وبني الطالب مع بعضهم, كام إهنا مشوقة وينادي هبا 

الرتبويني مؤخرًا, ووصفت بمستقبل التعليم من طرف من 

العديد من املهتمني بتطوير طرق واسرتاتيجيات التدريس, 

ومن خالل توصية اجلمعية املرصية للتعليم اإللكرتوين 

تي دعت إىل توفري نظم التعليم التفاعلية ( الم2014)

باجلامعات, وتزويدها بالكتب االلكرتونية واملواقع التعليمية 

عىل الويب, وكذلك توصلت العديد من الدراسات إىل فاعلية 

هذه الطريقة وخاصة يف املراحل املتقدمة والتعليم اجلامعي, 

 ,مet all Nwosisi (2016)نوسييس وأخرون   دراسة مثل:

 عبد الظاهر, (م2016) Hotle & Garrowهوتيل وجاررو

(, م2015) الزهراين (,م2016) (, عبداللطيفم2016)

 Schultz et وأخرون شولتز م (, 2015 ) رباب الباليص

al(2014)وعىل حد علم الباحث وجود ندرة يف البحوث  ,م

العربية التي تناولت أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب 

ل الرتبية البدنية بشكل عام وحتديدًا يف املرحلة اجلامعية, يف جما

لكل ما تقدم كانت فكرة هذا البحث الذي يسعى للكشف عام 

إذا كان استخدام اسرتاتيجية الفصول املقلوبة قد حيدث أثرًا يف 

حتصيل الطالب وبقاء أثر التعلم لدهيم, وعىل ذلك تبلورت 

تخدام اسرتاتيجية مشكلة البحث يف التعرف عىل تأثري اس

التعلم املقلوب عىل التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى طالب 
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الرتبية البدنية بجامعة الباحة يف مادة الوسائل املعينة يف املجال 

 الريايض.  

 

  الدراسةأهداف 

 هيدف البحث احلايل إىل:

معرفة تأثري استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب عىل  

 البدنية بجامعة الباحة. التحصيل لدى طالب الرتبية

معرفة تأثري استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب عىل  

 بقاء أثر التعلم لدى طالب الرتبية البدنية بجامعة الباحة.

  الدراسةتساؤالت 

يف اإلجابة عن التساؤل الرئيس  الدراسةتتمثل مشكلة  

 التايل:

ما تأثري استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب عىل 

وبقاء أثر التعلم لدى طالب الرتبية البدنية بجامعة التحصيل 

 الباحة؟

 , سؤالني فرعيني, مها:يسويتفرع من هذا السؤال الرئي

ما تأثري استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب عىل  

 التحصيل لدى طالب الرتبية البدنية بجامعة الباحة؟ 

ثر ما تأثري استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب عىل بقاء أ 

 التعلم لدى طالب الرتبية البدنية بجامعة الباحة؟

  الدراسةفروض 

 يسعى هذا البحث إىل التحقق من صحة الفروض التالية: 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  

( بني متوسطي درجات القياس القبيل والبعدي لدى 0.05)

املجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي يف االختبار 

 التحصييل.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  

( بني متوسطي درجات القياس القبيل والبعدي لدى 0.05)

املجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي يف االختبار 

 التحصييل.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  

( بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية 0.05)

الضابطة يف درجات االختبار التحصييل البعدي  واملجموعة

 لصالح املجموعة التجريبية.

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  

( بني متوسط درجات املجموعة التجريبية يف التطبيق 0.05)

 البعدي ومتوسط درجاهتم يف التطبيق املؤجل لنفس االختبار

 بقاء أثر التعلم. لقياس

 
  الدراسةأمهية 

 احلايل, يف النقاط التالية: الدراسةتتضح أمهية 

تشكل استجابة موضوعية ملا نادى به الرتبويون يف  -1

الوقت احلارض من مسايرة االجتاهات احلديثة يف التدريس, 

وجتريب اسرتاتيجيات وأساليب ونامذج تعليمية قد تؤدي إىل 

 حتقيق نتائج إجيابية يف العملية التعليمية.

الل نتائجها قد تسهم يف كشف فاعلية كام أهنا من خ -2

اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف تنمية التحصيل الدرايس, مما قد 

يوجه اهتامم أعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية العتامدها 

 كأحد االسرتاتيجيات الفعالة يف جمال التدريس.

يأمل الباحث أن يستفيد من هذه الدراسة كل من:  -3

يئة التدريس, واملسئولني يف اجلامعات يف الطالب, وأعضاء ه

إعداد الطالب القادرين عىل بناء املعرفة التي حيتاجوهنا, 

وتزويدهم باملهارات العقلية واحلسية التي متكنهم من 

التوظيف األمثل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ومصادر املعرفة املختلفة, ويف ترسيخ مبدأ التعلم املتمركز 

 ب.حول الطال

إن نتائج هذه الدراسة متى ما توصلت إىل التأثري  -4

اإلجيايب الستخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف فهم 

الوحدات الدراسية املختارة من مادة الوسائل املعينة يف املجال 

الريايض, فإنه يمكن استخدام هذه االسرتاتيجية يف تدريس 

 املواد الدراسية األخرى.

الدراسة سبياًل لتجاوز الصعوبات  قد تكون نتائج هذه -5

التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات يف تقديم 

املادة العلمية للمقررات التي يقومون بتدريسها, وللطالب يف 

 فهم املحتوى الذي يقدم هلم. 
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تقديم اختبار لقياس التحصيل وبقاء أثر التعلم يف  -6

 .مادة: الوسائل املعينة يف املجال الريايض

 
  الدراسةحدود 

 يقترص البحث احلايل عىل احلدود التالية:

 طالب الرتبية البدنية بجامعة الباحة. -1

 مادة الوسائل املعينة يف املجال الريايض. -2

 اختبار التحصيل املعريف وقياس بقاء أثر التعلم. -3

الثاين من العام تطبيق البحث خالل الفصل الدرايس  -4

 بواقع حمارضة أسبوعيًا. هـ 1438/1439الدرايس 

 

  الدراسةمصطلحات 

اسرتاتيجية "  :Flipped Learningالتعلم املقلوب 

تدريسية تعتمد عىل تلقى املتعلم املحتوى التعليمي يف املنزل 

باستخدام ملفات الفيديو التفاعلية عرب االنرتنيت ثم مناقشة 

ما تلقوه من موضوعات تعليمية والتدريب عليها بتوجيه من 

 Oxford Advanced Learner's. )"علم يف الصف الدرايسامل

Dictionary,2015) 

يعرفه البحث احلايل إجرائيًا بأنه: قلب املوقف التعليمي 

ليبدأ من املنزل, حيث يتلقى الطالب موضوع املحارضة من 

بواسطة جمموعة من  Easy classخالل املنصة التعليمية 

ات, روابط, مناقشات, الوسائط املتعددة )نص, صور, فيديوه

تكاليف( وفق جدول معني, وتدوين الطالب لألسئلة ثم 

 احلضور للمحارضة للنقاش والقيام باملهام التي تطلب منهم. 

 ققعىل مدى حتمؤرش " : Achievementالتحصيل 

ويستخدم مفهوم التحصيل   ,األهداف التعليمية والرتبوية

رزه حيح الذي الدرايس لإلشارة إىل درجة أو مستوى النجا

 عالم,) ."دراسية أو جمال تعليمي معني مادةيف  الطالب

 م(2006

يعرفه البحث احلايل إجرائيًا بأنه: اكتساب الطالب 

للمعلومات املتضمنة خالل دراستهم ملقرر: الوسائل املعينة يف 

املجال الريايض, ويقاس ذلك بواسطة االختبار التحصييل 

 املعد هلذا الغرض.

كل ما تبقى " : Permanent Learningلتعلم بقاء أثر ا

 مـر بـه مـا أو تعليمية مواقف يف تعلمه له سبق مما املتعلم ىلد

 دل ذلككلام  اً باقياألثر ن خربات, وكلام كان التعلم يف مـ

عـىل كفـاءة وجـودة العملية التعلمية واعتامدها عىل  ؤرشامل

, اجلمـل)اللقـاين و "كاألساليب التي تـساعد عـىل ذلـ

 م(1996

يعرفه البحث احلايل إجرائيًا بأنه: ما تبقى لدى طالب مادة 

الوسائل املعينة يف املجال الريايض من املعلومات التي قدمت 

هلم مقدرة بالدرجات التي حيصلون عليها يف االختبار 

التحصييل املؤجل بعد مرور ثالثة أسابيع من تطبيق االختبار 

 التحصييل البعدي. 

 

  اسة النظرية والدراسات السابقةالدر

 أوالً : الدراسة النظرية

أصبح دمج التكنولوجيا يف  التعلم املقلوب )املعكوس(:

العملية التعليمية رضورة عرصية, وليست امتيازًا أو ترفًا أو 

اختيارًا, ما يستلزم العمل اجلادر جلعل التكنولوجيا عنرصًا 

نا أن التعليم التقليدي أساسيًا يف التعليم, خصوصًا بعدما أيق

ال يتناسب مع اجليل احلايل, وأن طرق التدريس التقليدية 

أصبحت غري جمدية, وال تثري شغفه نحو التعلم؛ كوهنا ال 

تنسجم مع بيئته احلياتية خارج الصف الدرايس, حيث تشغل 

التكنولوجيا فيها حيزًا كبريًا, فأصبح هذا اجليل يف حاجة 

ضافة اإلثارة والتشويق والفضول لتسخري التكنولوجيا, إل

لعنارص البيئة التعليمية املتعددة من مواد املنهاج الدرايس, 

والفصول الدراسية, ووسائل التواصل الفعالة بني املعلم 

 واملتعلم, تلبية لالحتياجات الفردية واخلاصة لكل طالب.

وتبع ذلك رواج فكرة الفصول الدراسية املعكوسة/     

 Bill"األيام والتي ينادي هبا اجلميع ابتداء من املقلوبة هذه 

Gates"  املؤسس والرئيس التنفيذي السابق لرشكة

عامل  "Eric Mazurإيريك مازور "مايكروسوفت العمالقة, و

الفيزياء والرتبوي الشهري حيث يرى كل منهام يف هذا النوع من 

 التعليم مثاالً لالبتكار التعليمي املثري الواعد.
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ظهور اسرتاتيجية  (Bishop & Verieger,2013) ويرجع

الفصل املقلوب إىل حركتني عامليتني رئيسيتني احلركة األوىل 

هي التطور التكنولوجي عىل مستوى العامل من ناحية 

االخرتاعات واألدوات واألجهزة التكنولوجية التي أتاحت 

نقل املعرفة بشكل كبري وانتشارها عىل مستوى العامل بأقل 

وأرسع وقت, واحلركة الثانية مرتبطة بشكل كبري بتطور تكلفة 

األدوات التكنولوجية مما تبعه تطور أساليب واسرتاتيجيات 

 نقل املعرفة وحماولة تفعيلها واالستفادة منها.

شكل "( التعلم املقلوب بأنه م2015وتعرف )حمفوظ, 

من أشكال التعليم املدمج الذي يشمل أي استخدام 

تفادة من التعلم يف الفصول الدراسية ويعد للتكنولوجيا لالس

كمنظومة تعليمية متكن املتعلمني من تلقي املفاهيم التعليمية 

بأساليب تعليمية خمتلفة من مصادر تعليمية متعددة كإعادة 

مقطع فيديو عدة مرات أو ترسيع املقطع لتجاوز اجلزئيات 

 ."التي هلم خربة هبا, مع إمكانية تدوين املالحظات

قلب مهام التعلم بني "( بأنه م2013فه )الشاميس, ويعر

الفصل والبيت, بحيث يقوم املعلم باستغالل التقنيات 

احلديثة واالنرتنت إلعداد الدرس, عن طريق رشيط مرئي 

)فيديو(, ليطلع الطالب عىل رشح املعلم يف املنزل, ومن ثم 

يقوم بأداء األنشطة التي كانت فروضًا منزلية يف الفصل, ما 

 ."يعزز فهمه للامدة العلمية

مما سبق نجد اتفاق اآلراء حول التعلم املقلوب بأنه 

اسرتاتيجية تقلب العملية التعليمية رأس عىل عقب من خالل 

توظيف تكنولوجيا التعليم ليكون هلا أثر واضح يف العملية 

 التعليمية. 

 املعايري التي يقوم عليها التعلم املقلوب الفعال:

 Nwosisi et) ,(م2016, عبداللطيفكل من )  أكد

all,2016)  عىل وجود أربعة معايري يقوم عليها التعلم املقلوب

 الفعال, وهي:

بيئة مرنة: حيث يستطيع املتعلم أن يتعلم يف أي وقت  -1

 ويف أي مكان.

ثقافة التحول نحو التعلم: حيث يتمركز حول املتعلم  -2

 ويصبح هو حمور العملية التعليمية.

توى حمدد حيث حيدد املعلم املحتوى الذي جيب أن حم -3

يطلع عليه الطالب خارج الفصل ليتم استغالل الوقت يف 

 الفصل لتطبيق اسرتاتيجية التعلم النشط.

معلم حمرتف حيث يعد دور املعلم يف التعلم املقلوب  -4

أكرب من دوره يف التعلم التقليدي, فيقوم املعلم داخل الفصل 

 الراجعة والفورية للطالب وتقييم عمله.بتقديم التغذية 

 مميزات التعلم املقلوب:

 & Bergmann) (Wolff & Chan,2017كل من )حيدد 

Sams,2012 ,)( مميزات التعلم 2015عاطف الرشمان )

التي تشجع عىل استخدام التعلم املقلوب يف العملية املقلوب 

 يف النقاط التالية:التعليمية 

ينشأ  ومعطيات العرص الرقمي:مع متطلبات  التاميش -1

الطفل حماطًا باألجهزة اخللوية واحلواسيب بأنواعها املختلفة 

وهو ما جعل هذا الطفل مولودًا رقميًا أصياًل, ومن أهم سامت 

الطالب يف العرص الرقمي أنه متصل بشكل شبه دائم 

باإلنرتنت من خالل األجهزة املختلفة بام يف ذلك احلاسوب 

 واألجهزة اللوحية األخرى.  واهلاتف اخللوي

لقد تغريت نوعية الطالب كثريًا وبخاصة يف  املرونة: -2

قطاع التعليم العايل, حيث أصبح لدهيم الكثري من الوظائف 

واالرتباطات الشخصية والعائلية, فتقديم املحتوى هلم عن 

طريق الفيديوهات والوسائط األخرى التي ترفع عىل 

 منها أكثر.االنرتنت جتعل استفادهتم 

إن إعادة ترتيب عنارص العملية التعليمية  الفاعلية: -3

ووقتها جيعل التفاعل أكثر غنى وفائدة, ويكون اهلدف هو 

االستفادة من إمكانيات كل من التعلم االلكرتوين والتعلم 

 أخذ منفردًا. االتقليدي والتخفيف من سلبيات كل منهام إذا م

غالباً ما ينعم  ديميًا:مساعدة الطالب املتعثرين أكا -4

الطالب املتميزون ضمن نمط التعليم التقليدي باالهتامم 

والرعاية واالنتباه من املعلمني, أولئك هم الطالب الذين 

يرفعون أيدهيم عندما يسأل املعلم سؤاالً ما وهم بدورهم 

ئلة ذكية جتذب انتباه املعلم, يف حني ــــــيسالون أس

لوس يف املقاعد اخللفية الطالب الذين يفضلون اجل

ويمتازون بأهنم من الطالب املتعثرين أكاديمياً غالباً ما 
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يستسلمون لقدرهم للعيش يف الظل بعيداً عن اهتامم املعلم 

 اعدته.ـــومس

يزيد التعلم  زيادة التفاعل بني املعلم والطالب: -5

املعكوس التفاعل بني املعلم والطالب وجيعل هذا التفاعل أكثر 

ية يف خدمة العملية التعليمية, وذلك يشمل الطالب فاعل

 املتعثرين بام يسمح للمعلم القيام بدور جوهري بشكل أكرب.

دور املعلم يف  الرتكيز عىل مستويات التعلم العليا: -6

التعلم املقلوب ال يمكن االستغناء عنه وبخاصة لالنتقال 

 بالطالب إىل مستويات عليا يف الفهم والتفكري.

اعدة الطالب من كافة املستويات عىل التفوق مس -7

إن االطالع عىل املادة  وبخاصة من ذوي احلاجات اخلاصة:

العلمية قبل الدرس هييئ الطالب ذهنيًا وعقليًا للنشاطات 

والتطبيقات التي تتم خالل احلصة املبارشة والتي تتمحور 

حول ما أطلع عليه الطالب يف البيت؛ خاصة مع الطالب من 

االحتياجات اخلاصة الذين حيتاجون إىل إعادة الرشح ذوي 

 مرة بعد مرة حتى يتقنوا املادة الدراسية.   

يشكل وجود بعض  املساعدة يف قضية اإلدارة الصفية: -8

الطالب داخل غرفة الصف حتديًا امام العديد من املعلمني بسبب 

ما يقومون به من تشويش عىل تعلم الطالب اآلخرين إضافة إىل 

دم انتباههم هم أنفسهم, مما يؤثر عىل البيئة الصفية يف التعلم ع

 التقليدي؛ حيث يتم التعامل مع املشكلة بشكل سطحي.

يوفر التعلم املقلوب جماالً أكرب للشفافية  الشفافية: -9

حول ما تقوم به املؤسسات التعليمية وبخاصة عندما يطلع 

عرض له أبنائهم, أولياء األمور عىل الطريقة واملحتوى الذي يت

وتصبح لدى أولياء األمور فرص ملتابعة تعلم أبنائهم أو حتى 

 التعلم معهم أثناء متابعتهم للفيديوهات التعليمية.

التغلب عىل نقص أعداد املعلمني األكفاء وكذلك  -10

التعلم املقلوب يساعد عىل التغلب عىل مثل هذه  غياب املعلم:

يديوهات التي تم تسجيلها الظاهرة من خالل االستعانة بالف

من قبل معلمني أكثر كفاءة, كذلك من املمكن للمعلم أن يقوم 

بتسجيل فيديوهات لرشح دروس قادمة قد ال يكون هو 

موجود حينام يأيت رشحها يف املدرسة بسبب غيابه أو أخذه 

 إجازة اضطرارية.  

  صعوبات تطبيق التعلم املقلوب

لقضايا التي ينبغي أن هناك العديد من الصعوبات وا    

تؤخذ بعني االعتبار لكي ال تكون عقبات أمام تطبيق التعلم 

املقلوب وحتقيق أهدافه واالستفادة القصوى منه, ومن تلك 

 الصعوبات والقضايا:

إن توافر التكنولوجيا املناسبة وباملستوى املطلوب يعترب 

تي قد من القضايا اهلامة لتبني اسرتاتيجية التعلم املقلوب, وال

تكون سببًا يف نجاحه أو فشله, وهذه القضية ال ختتص فقط 

باستخدام التعلم املقلوب يف التعليم فقط؛ بل أهنا عامة تتعلق 

باستخدام تكنولوجيا التعليم بشكل عام, وذلك ما أثبتته 

 الدراسات السابقة.

كام إن هناك ختوف من أن اسرتاتيجية التعلم املقلوب     

سع الفجوة بني الطالب من األرس عالية وتمن املمكن أن 

الدخل واألرس متدنية الدخل, وتعترب قضية توافر االنرتنت 

ورسعته من القضايا األساسية التي ينبغي أن تؤخذ بعني 

االعتبار وتؤخذ االحتياطات والبدائل املناسبة, فالتكنولوجيا 

نفسها توفر حلوالً يف حال وجود عقبات حتول دون الوصول 

النرتنت واالستفادة من املواد التي يضعها املعلم عىل إىل ا

االنرتنت فإن خيارات أخرى تتمثل بإعطاء الطالب املادة عىل 

أو غريها( بحيث يتابع  DVDأو   CDأقراص مضغوطة )

 الطالب املادة ويطلعون عليها دون احلاجة إىل االنرتنت.

( أن التغلب عىل تلك العقبات م2015, متويل)ويذكر 

 صعوبات, يكون من خالل:وال

رضورة التغيري يف منهجية وعقلية املعلم, فكثري من  -1

املعلمني سيجدون من الصعوبة بمكان أن يتخلوا عن جزء 

لدهيم عندما ينتقلون من دور تلقني الطالب  "األنا"كبري من 

بام يشاءون إىل توجيههم وإرشادهم؛ ذلك أن املعلم ال يعود 

بالنسبة للطالب ولكن يصبح مصدرًا  هو نبع املعرفة: الوحيد

من املصادر العديدة التي من املمكن أن يرجع إليها للحصول 

 عىل املعلومات.

رضورة امتالك املعلم للمهارات اخلاصة بالتعامل مع  -2

الربامج لكي يتمكن من إنتاج مواد للتعلم املقلوب, وحيتاج 

ذلك إىل تدريب خاص للمعلمني عىل الربامج وطريقة 
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وظيفها يف التعلم املقلوب وهو ما حيتاج إىل جهد إضايف من ت

قبل املعلم واملؤسسة التعليمية عىل حد سواء, وبدون حتمس 

 املعلم والتزامه ال يمكن توقع نجاح هذا النمط.

رضورة تقبل الطالب لتحمل مسؤولياته يف التعلم  -3

دي, والتخيل عن اعتامده عىل املعلم كام تعود يف التعلم التقلي

فالطالب يأيت إىل الغرفة الصفية ويف ذهنه تصور للكيفية التي 

ستكون عليها والتي تعتمد عىل ما يقوله املعلم أوالً وأخرًا, أما 

يف التعلم املقلوب فيكون عىل الطالب مسؤولية كبرية وبدون 

حتمل ذلك تبقى هذه االسرتاتيجية منقوصة يف ركن أسايس 

طالب هلذه االسرتاتيجية من أجل منها, لذلك البد من تقبل ال

ضامن التزامهم بدورهم ضمنها, وهنا البد من أن يتم توضيح 

هذا األمر للطلبة واالستامع إىل نقاط قلقهم واستفساراهتم 

حول هذه االسرتاتيجية وذلك قد يستغرق وقتًا وحيتاج إىل 

كثري من اجلهد واإلعادة من قبل املعلم الذي جيب أن يكون 

 ذا االسرتاتيجية وله دور كبري فيها.متحمسًا هل

 

  دور املعلم يف التعلم املقلوب

خيتلف دور املعلم عىل حسب االسرتاتيجية التي يتم     

إتباعها يف عملية التدريس, ويف االسرتاتيجية التي تم تبنيها يف 

خيتلف دور املعلم بشكل  "التعلم املقلوب"البحث احلايل 

ي يعتمد عىل املعلم بنسبة كبرية كامل عن الشكل التقليدي الذ

إىل دور أكثر مرونة يقوم عىل التوجيه واإلرشاد, بينام يقوم 

الطالب بأغلب األداءات التعليمية أثناء احلصة, وهذا من 

 شأنه العمل عىل حتقيق نتائج إجيابية لدى املتعلمني.

( نقاًل عن سليامن م 2015,عبداملقصود)وتذكر       

علم قد يتغري من نمط إىل خخر من أنامط ( أن دور املم2015)

التعليم وقد يكون دوره ظاهرًا يف نمط معني بينام يكون أقل 

ظهورًا يف نمط خخر, وقد يأخذ املعلم دور املحارض فيكون 

دوره واضحًا يف عملية نقل املعلومة إىل الطالب أو قد يأخذ 

دور املرشد واملوجه بحيث يراقب تعلم الطالب ويتدخل 

ح العملية عندما يكون ذلك مطلوبًا, وقد يكون دور ليصح

املعلم من خالل توجيه الطالب إىل املصادر التي تزكي تعلمه, 

ومع الرتكيز عىل أمهية دور املعلم يف التعلم املقلوب البد من 

التأكيد عىل رضورة تقبل الدور غري التقليدي الذي يصبح 

أهم املحاور التي  مناطًا به فالدور التقليدي للمعلم يعترب من

ينبغي أن يعاد النظر فيها وعىل املعلم أن تكون لديه من املعرفة 

واملرونة للقيام بالدور املطلوب منه يف ضوء ذلك ويف التعلم 

املقلوب ينتقل دور املعلم بني األدوار املختلفة واملتعددة بحيث 

يكون ظاهرًا أحيانًا بينام يكون خمفيًا يف أحيان أخرى, ومن 

مكن إمجال التغريات التي تطرأ عىل دور املعلم يف التعلم امل

 املقلوب يف مخسة حماور:

من املحارض الذي يقوم بنقل املعلومة للطالب إىل  

 امليرس الذي هيتم بمتابعة تعلم الطلبة ويقوم بتسهيل ذلك.

من التعامل مع الطلبة يف جمموعة أو جمموعات إىل  

 نة.التعامل مع جمموعات ديناميكية مر

( إىل املرشد الذي يتدخل Explainer)من الشارح  

 عندما حيتاج الطلبة لذلك.

من الرتكيز عىل تعلم املحتوى فقط إىل تعلم  

 املحتوى وتنمية املهارات وأنامط التفكري املختلفة.

( م2014(؛ )زوحي, م2013ويتفق كاًل من )الشاميس, 

ت أن مفهوم الصف املقلوب يضمن االستغالل األمثل لوق

املعلم أثناء احلصة, حيث يقيم املعلم مستوى الطلبة يف بداية 

احلصة, ثم يصمم األنشطة الصفية من خالل الرتكيز عىل 

توضيح ما صعب فهمه, ومن ثم يرشف عىل أنشطتهم ويقدم 

الدعم املناسب ألولئك الذين ال يزالون بحاجة إىل تقوية, 

لدى مجيع  وبالتايل تكون مستويات الفهم والتحصيل العلمي

الطلبة عالية جدًا, ألن املعلم راعي الفروق الفردية بني 

 املتعلمني.  

 

 ثانيًا: الدراسات السابقة

( والتي هدفت إىل التعرف Schultz et al,2014دراسة)     

عىل األداء األكاديمي لطالب ملقلوبة تأثريات الفصول اعىل 

هات الطالب , واجتاالكيمياء املتقدمني يف املرحلة الثانوية

نحوها, استخدم الباحثون املنهج شبة التجريبي من خالل 

جمموعتني احدامها جتريبية استخدمت طرق التدريس الفصل 
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طرق التدريس استخدمت  ضابطةاملقلوب واالخرى 

, وكانت االداة الرئيسية يف الدراسة االختبارات التقليدية

رر التحصيلية للطالب ومقياس االجتاه نحو تدريس املق

بطريقة الفصل املقلوب, وبعد القياس القبيل/ البعدي 

فروق ذات  واملعاجلات االحصائية أظهرت النتائج وجود

بني املجموعتني التجريبية داللة إحصائية يف مجيع التقييامت 

والضابطة ولصالح املجموعة التجريبية التي استخدمت 

 معظم الطالب اجيابية تالفصل املعكوس, كم كانت اجتاها

لتوقف نحو طريقة الفصل املعكوس باإلضافة اىل قدرهتم عىل ا

 .التعلم الفردي تعزيزاملحارضات, باإلضافة إىل مراجعة و

( والتي هدفت إىل دمج Hwang et all,2015دراسة )     

اسرتاتيجية تكنولوجيا اهلاتف النقال يف نموذج التعليم 

ني لتقديم دليل للباحثاملقلوب خالل النشاط الصفي, 

 بصورة فعالهتعليمية ال همواملعلمني لتطوير أنشطة وخطط

, وقد طبقت الدراسة عىل ملساعدة الطالب عىل التعلم بسالسة

فصل درايس من جامعة تايوان الدولية للعلوم والتكنولوجيا, 

املستويات العليا من التعلم املعريف أعتمد املعلم عىل تنمية 

 هحولبتيف الصف  كون دورهكام ي (تقييم, التحليل, التطبيق)ال

, مع من كونه مدرًبا إىل ُميرسر تعلُّم ومرشد حلل املشكالت

استخدام النقاش داخل الصف, وأنشطة التعلم التعاوين, 

والتوجيه الفردي, وغريها من االسرتاتيجيات لتعزيز قدرة 

الطالب عىل التأمل الذايت ملساعدهتم عىل حتقيق مستويات 

مساعدة تقنيات االتصاالت ب املعريف أعىل من سلوك التعلم

تقنيات وقد أظهرت النتائج فاعلية دمج  املتنقلة والالسلكية

يف التعلم املقلوب وحتسني  االتصاالت املتنقلة والالسلكية

(, وعلية أوىص تقييم, حتليل, تطبيق)التعلم املعريف جوانب 

 يف تقنيات االتصاالت املتنقلة والالسلكية الباحثون باستخدام

 التعلم.  

 عىل هدفت إىل التعرفوالتي ( م2015,الزين)دراسة      

 التعلم اسرتاتيجية تطبيق يف النموذج التصميمي املستخدم

 يف التعلم املقلوب استخدام اسرتاتيجية أثر وعىل املقلوب,

األكاديمي لطالبات كلية الرتبية بجامعة األمرية نورة  التحصيل

 )77من ) عينة تكونت عىل أجريت وقد بنت عبد الرمحن,

 ختصص الرتبية اخلاصة يف طالبات كلية الرتبية من طالبة

قامت  الدارسة, من اهلدف املبكرة, ولتحقيق والطفولة

 إىل هيدف الوحدة مفردات شمل معظم اختبار الباحثة ببناء

 تطبيق قبل وبعد املجموعة التجريبية طالبات مستوى حتديد

 املجموعة حتديد مستوى وأيضاً  املقلوب التعلم اسرتاتيجية

 التعلم التقليدي, التدريس باستخدام قبل وبعد الضابطة

التحصيل  يف املقلوب التعلم فاعلية النتائج إىل وأظهرت

 عالية, كام توصلت نتائج للطالبات وحتقيق األكاديمي

 عىل املعلامت رضورة تشجيع منها النتائج للعديد من الدارسة

 وورش دوراتوعقد  املقلوب لتعلما اسرتاتيجية استخدام

 مفهوم اسرتاتيجية عىل للتدريب والطالبات للمعلامت عمل

 تطبيقها. قبل املقلوب التعلم

والتي هدفت إىل التعرف ( م2015, الباليصدراسة ) ا     

 Learningاسرتاتيجية التعلم املقلوب استخدام  أثرعىل 

Flipped رر العمليات يف تنمية التحصيل الدرايس ومهارات مق

اإللكرتونية لطالبات دبلوم إدارة مراكز التعلم بجامعة حائل, 

والقياس القبيل  املنهج شبه التجريبياستخدمت الباحثة 

كون جمتمع البحث من مجيع البعدي عىل جمموعة واحدة, ت

طالبات دبلوم إدارة مراكز التعلم املستوى األول بجامعة 

اإللكرتونية ملراكز  يدرسن مقرر العمليات حائل اللوايت

, استخدمت طالبة (15)مصادر التعلم ويقدر عددهم 

 -التذكر)اختبار حتصيل لقياس مستويات الباحثة أداتني مها:

بطاقة مالحظة لقياس مهارات برنامج (, التطبيق -الفهم

 -تصدر البيانات -تثبيت الربنامج وتسجيل الربنامج)اليسري

 وتبنت املقرتح, نامجالرب تصميم(, تم البيانات استرياد

 مدة استغرقت وقد ,(ADDIE) املرجعي نموذج وفق  الدراسة

أسابيع, وكانت أهم النتائج وجود فروق  أربعة الدراسة تطبيق

ذات داللة إحصائية بني القياس القبيل والبعدي ولصالح 

بطاقة مالحظة الدرايس وتحصيل القياس البعدي يف اختبار ال

مما يدل عىل فاعلية استخدام  سريلقياس مهارات برنامج الي

يف تنمية التحصيل الدرايس ومهارات مقرر التعلم املقلوب 

 العمليات اإللكرتونية.
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 إىل الدراسة هذه هدفتوقد  م(2015, قشطةدراسة) 

 املفاهيم تنمية يف املنعكس التعلم اسرتاتيجية توظيف أثر بيان

 طالبات لدى احلياتية العلوم بمبحث التأميل التفكري ومهارات

 ) 80) من الدراسة عينة وتكونت, األسايس العارش الصف

تم  شعبتني عىل توزيعهن تم العارش, الصف طالبات من طالبة

 طالبة( 42) الضابطة املجموعة عشوائية, بصورة اختيارمها

سة ارالد أهداف ولتحقيق, طالبة( 38) التجريبية واملجموعة

 واملنهج حلييلالت الوصفي املنهج الباحثة استخدمت

 حمتوى, حتليل أداة سة:ارالد ومواد أدوات ومتثلت التجريبي,

 العلمية للمفاهيم واختبار املنعكس التعلم يف املعلم ودليل

 وثبات صدق من التأكد وتم التأميل, التفكري مهارات واختبار

 تم اإلحصائية واملعاجلاتوبعد اجراء التجربة  االختبارين

 املجموعةبني  احصائية داللة ذات فروقوجود  التوصل

 التفكري ومهارات املفاهيم اختبار يف والضابطة التجريبية

, وعليه أوصت التجريبية املجموعة طالبات التأميل لصالح

 والطلبة للمعلمني عمل وورش راتدو عقدالباحثة, 

 .تطبيقه قبل املنعكس التعلم تيجيةااسرت مفهوم عىل للتدريب

 فرالتع إىل والتي هدفت م( 2016,عبداللطيفدراسة ) 

 تنمية عىل املقلوب التعلم اسرتاتيجية استخدام فاعلية عىل

 الرتبية درس يف اإلبداعي التفكري ومهارات املعريف اجلانب

 طنطا, جامعة الرياضية بيةرتال كلية طالبات لدى الرياضية

 طالبات العينة وكانت التجريبي, املنهج الباحثة استخدمت

 جامعة الرياضية الرتبية بكلية التدريس شعبة ثةالثال الفرقة

 وتم ,)وجتريبية ضابطة,(جمموعتني يف عشوائيا وزعن, طنطا

 التعلم اسرتاتيجية استخدامب التجريبية املجموعة تدريس

 تدريس طرق مقرر من الرياضية الرتبية درس يف, املقلوب

 اتبع قد الضابطة واملجموعة البحث, قيد الرياضية الرتبية

 غرض ولتحقيق ,)املحارضة( التقليدية التدريس طريقة عهنم

 املقلوب التعلم اسرتاتيجية استخدام موقع تصميم تم الدراسة

 تدريس رقط مقرر من الرياضية الرتبية درس يف  املقرتح

 التحصيل اختبار بتصميم الباحثة وقامت الرياضية, الرتبية

 الرتبية درس يف اإلبداعي التفكري مهارات اختبار املعريف,

 اسرتاتيجية نحو الوجداين اجلانب استبيان وتصميم الرياضية,

 توفري وتم الرياضية, الرتبية درس يف  املقرتح املقلوب التعلم

 عىل أدوات وطبقت وثباهتا, أدوات صدق حول مؤرشات

 الدراسة تطبيق مدة استغرقت وقد وبعديًا, قبلياً  املجموعات

 اسرتاتيجية استخدام فاعلية :إىل التوصل أسابيع, وتم أربعة

 التفكري ومهارات املعريف اجلانب تنمية املقلوب يف التعلم

تدريس  طرق ملقرر الرياضية تربية ال درس يف اإلبداعي

 أفراد وانطباعات خراء يف إجيايب تأثري الرياضية, كام هلا الرتبية

 اجلانب حتقيق يف ساهم مما التعلم نحو املجموعة التجريبية

 .االنفعايل داينالوج

 مدي قياسوالتي استهدفت  (م2016, زاهد) دراسة 

 نظام باستخدام املعكوس التعليم اسرتاتيجية فعالية

 األكاديمي التحصيل عىل خب الواتس وتطبيق البالكبورد

 قسم طالبات لدى التعليم يف تاألنرتن استخدام نحو واالجتاه

 حيث العزيز,عبد بن سطام األمري بجامعة املنزيل االقتصاد

 بطريقة منهم (44 (اختيار تم طالبة (89)البحث عينة بلغت

 طرق مقرر درست التي التجريبية املجموعة ليمثلوا عشوائية

( 45) ومثلت املعكوس التعليم اسرتاتيجية وفق( 2) تدريس

 التقليدية بالطريقة درست والتي الضابطة املجموعة طالبة

  يف املتمثلة الدراسة تأدوا وطبقت ,)التفاعلية املحارضة(

 عىل القائم التعليم نحو اجتاه ومقياس للمقرر حتصييل اختبار

 توصلت الدراسة لنتائج اإلحصائية املعاجلة وبعد اإلنرتنت,

 التعليم اسرتاتيجية لتطبيق مرتفعة فعالية وجود اىل الباحثة

 عىل خب الواتس وتطبيق البالكبورد نظام باستخدام املعكوس

 وذلك( 2) تدريس طرق ملقرر التحصييلتبار االخ نتائج

 التقليدي بالتدريس مقارنة التجريبية املجموعة لصالح

 وقد الضابطة للمجموعة التفاعلية املحارضة باستخدام

 التي التدريس اسرتاتيجيات تطبيق أمهية اىل الدراسة أوصت

 اإللكرتوين التواصل برامج وتطبيقات تاألنرتن عىل تعتمد

 .الطالب حول املتمركزة تاتيجيااالسرت وكذلك

كان الغرض ( والتي Zainuddin & Attaran,2016دراسة )

حيث تم بامليزيا هو تقييم فصل درايس يف جامعة مااليا  منها

تطبيق التعلم املعكوس, وفحص تصورات الطالب 

وتعليقاهتم جتاه الفصول املعكوسة. تم مجع البيانات باستخدام 
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واملقابالت االستبيان والنوعية, مثل  كل من األساليب الكمية

أشارت النتائج إىل أن معظم التالميذ لدهيم  الشخصية,

, وأن املعكوستصورات إجيابية جتاه استخدام الصف 

بالتعلم باستخدامه يف مقررات أخرى,  يوصونمعظمهم 

بواسطة التعليم أن تكون مقاطع الفيديو  الطالب وكانت خراء

أكثر  SPECTRUMها عىل موقع ويب التي يتم توفري املعكوس

كام أيضا, املوضوع  جاذبية وأقرص, وجيب أن تكون يف سياق

يف زيادة الدافعية خثار إجيابية ترك اسلوب التعليم املعكوس 

طالقة يف لدهيم لطالب الدوليني الذين مل تكن بالنسبة ل للتعلم

 بدوام كامل الذين لدهيم املزيد من وللطالباللغة اإلنجليزية 

واجه الطالب غري املتفرغني حتدًيا يف  , بينامالوقت للتعلم

الفصول الدراسية املعكوسة بسبب ضيق الوقت يف املشاركة 

 والتعرف عىل املحتوى قبل حضور الفصل الدرايس.

( والتي هدفت إىل: دراسة et all,2016 Nwosisiدراسة ) 

رر, التعليم املقلوب وفاعلية استخدام يف قلب نسبة ثلث املق

ولتحقيق اهداف الدراسة تم ادراج التعليم املقلوب عىل دورة 

NET125  من أصل أربع دورات للحصول عىل شهادةCCNA 

املطلوبة يف املناهج الدراسية و Ciscoأساسيات الشبكات من 

األمر بعض التعاون  احلصول عىل الشهادة, تتطلبومن أجل 

هذه البحث يف عينة إمجايل , وقد بلغ بني الطالب واملدربني

 عددبلغ متوسط ( طالب, كام 109)الدورات الدراسية 

 درجات بمتوسط الواحد الفصل يف طالب (9) الطالب

يف  كان عىل املدربني حتديد وتوثيق هنجهم  (B)النجاح

اختار كل واحد منهم تقليب حمتوى كل أسبوع التدريس, 

لرقمية مع توفري جمموعة متنوعة من مواد التعلم ا تقريًبا,

)مقاطع الفيديو, وملفات البودكاست, واملستندات, وأدوات 

خارج الفصل, إىل جانب  تناوهلا بالدراسةالويب( التي سيتم 

التامرين الصفية, واملشاريع, والعمل اجلامعي التعاوين, 

بشكل فردي ويف  والعمل عىل املختربات املخصصة,

عكوس أو فعالية التعليم امل, وقد اظهرت النتائج جمموعات

بمقارنة الثلث  كأداة لتحسني نتائج التعلماملعكوس الفصل 

 املعكوس من املقرر مع باقي أجزاء املقرر.

 

مقارنة ( والتي هدفت إىل Hotle & Garrow,2016دراسة )

الفصول الدراسية الفصول الدراسية التقليدية واستخدام 

عية مع يف دورة اهلندسة املدنية اجلاماملقلوبة خالل التدريس 

تتضمن الدراسة  ,املحتملة املعوقةالتحكم يف العوامل 

سلوكيات من خالل مالحظة شبه التجريبي استخدام املنهج 

الطالب عرب اإلنرتنت, وأداء الصف, وحضور ساعات 

العمل, واالستجابات لكل من األسئلة السلوكية واملواقف 

أن أداء  , وقد أظهرت النتائجخراء الطالب ونتائج التعلم لتقييم

الطالب يف االختبارات مل يكن خمتلًفا بشكل كبري عرب الفصول 

كان القصور  الفصول الدراسية املقلوبة,الدراسية التقليدية و

الرئييس الذي لوحظ يف الفصول املعكوسة عدم قدرة الطالب 

كان الطالب يف الفصول  ,عىل طرح األسئلة أثناء املحارضات

مقارنة رًا للساعات املكتبية حضوالدراسية املعكوسة أكثر 

رغم عدم وجود فروق بطالب الفصول الدراسية التقليدية, 

, ويوىص الباحثون برضورة ذات داللة إحصائيةاحصائية 

عدم قدرة الطالب عىل استكشاف االبحاث املستقبلية اسباب 

 الفصول الدراسية املقلوبة يف التعليم. طرح األسئلة عند

م( والتي استهدفت 2017, دخل مسعو الدورسيدراسة )

 عىل املقلوب الصف اسرتاتيجية التعرف عىل: فاعلية تطبيق

 وتقنية احلاسب مقرر يف الربجمة الدرايس لتعلم التحصيل

الثانوي, وقد استخدم  األول الصف طالب لدى املعلومات

الباحثان املنهج شبة التجريبي عىل جمموعة من طالب الصف 

 ةياض, بتصميم املجموعتني التجريبياالول الثانوي بمدينة الر

والضابطة مع القياس القبيل البعدي, وكان أداة البحث 

الرئيسية اختبار حتصييل والقياس القبيل البعدي للمجموعتني, 

 اسرتاتيجيةالنتائج فاعلية  تأظهروبعد تطبيق جتربة البحث 

يف مقرر احلاسب  ؛ لتعلم الربجمةالتحصيل عىل املقلوب الصف

 املعلومات لصالح املجموعة التجريبية عند مستويات وتقنية

التقويم( ومل تظهر فروق ذات داللة  الرتكيب,, التحليلبلوم )

إحصائية يف مستوى التقويم, ويوىص الباحثان بتشجيع 

خالل اسرتاتيجية الصف املقلوب معلمي احلاسب لتطبيق 

  تدريس وحدة الربجمة.

 



  51                      ...                                        تأثري استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب عىل التحصيل وبقاء أثر التعلم

 

  التعليق عىل الدراسات السابقة

( 5( دراسة سابقة منها عدد)11االستعانة بعدد ) تم

( دراسات عربية  تشاهبت فيام بينها 6دراسات أجنبية وعدد)

يف املنهج التجريبي املستخدم, وبعض االدوات أمهها االختبار 

التحصييل, وعىل الرغم من اختالف جمتمعات الدراسة وجماهلا 

عليم املقلوب التطبيقي اال أهنا أمجعت عىل رضورة استخدام الت

 تم االستفادة من تلك الدراساتوقد الصفي,  النشاطداخل 

 فيام ييل:

 صياغة مشكلة الدراسة وحتديد أهدافها. -

من خالل  التعليم املقلوببناء الربنامج القائم عىل  -

االطالع عىل اخلطوات التي اتبعتها الدراسات السابقة يف 

التعليم  يجيةاسرتات إعداد الربامج املقرتحة املعدة يف ضوء

 .املقلوب

الشبة الئم للدراسة احلالية وهو املنهج املحتديد املنهج  -

 جتريبي.

 لتحليل النتائج. املناسبحتديد األسلوب اإلحصائي  -

مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة احلالية مع  -

 الدارسات السابقة.

التدعيم بالدراسات السابقة يف تفسري نتائج الدراسة  -

 . احلالية

 

  منهج الدراسة

-Quazi التجريبي شبه املنهج احلالية استخدمت الدراسة    

Experimental  واألخرى  جتريبيةأحدامها  جمموعتنيباستخدام

 نتائج مقارنة, والبعدي( /القياس )القبيل وإجراءضابطة, 

 التعلم اتيجيةاسرت عليها قتطب التي التجريبية املجموعة

 بالطريقة تدريسها تم التي الضابطة ملجموعةا بنتائج املقلوب

يتكون هذا البحث من متغري مستقل واحد , وبذلك التقليدية

 ان تابعان مها, ومتغرية التعليم املقلوباسرتاتيجياستخدام هو 

 التحصيل الدرايس وبقاء أثر التعلم.

 

   الدراسة جمتمع

طالب قسم الرتبية البدنية,  مجيع منتكون جمتمع الدراسة 

الوسائل املعينة  رتبية بجامعة الباحة, والذين يدرسون مقرركلية ال

 ( طالب.91حسب البيانات الرسمية ) يف املجال الريايض

 
 

  عينة الدراسة      

طالب تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من 

املستوى اخلامس بقسم الرتبية البدنية, كلية الرتبية, جامعة 

الوسائل  بالتدريس هلم يف مقرر, نظرًا ألن الباحث يقوم الباحة

( طالب 40عددهم ) املعينة يف املجال الريايض, وقد بلغ

جتريبية, )للدراسة األساسية, تم تقسيمهم إىل جمموعتني 

( طالب لكل جمموعة, حيث تم التأكد من 20ضابطة( بواقع )

وجود جتانس بني أفراد عينة الدراسة يف املتغريات األساسية 

 .(1ل )كام هو موضح بجدو

 

 40ن =      التوصيف اإلحصائي ألمجايل عينة البحث يف املتغريات األساسية السن واملعدل االكاديمي . (1جدول )

 املعاجلات اإلحصائية 

 املتغريات

املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 معامل

 االلتواء

كوملجروف  ختبار ا
 الداللة االحصائية  سيمنروف

 0.50 0.82 0.30 0.44 18.37 السن )سنة(

 0.82 0.62 0.61- 0.48 2.76 املعدل االكاديمي )درجة(

 0.56 0.98 0.04 7.18 107.58 الذكاءنسبة 

 

( أن مجيع قيم معامل االلتواء لعينة 1يتضح من جدول )

البحث يف املتغريات األساسية السن واملعدل االكاديمي قيد 

عتدالية القيم ( مما يدل عىل ا3(±الدراسة تنحرص ما بني 

 0.05مستوى الدالة اكرب من وجتانس عينة البحث كام كان 
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عن ال ختتلف  املتغريات األساسيةهذا يعني ان البيانات يف 

التوزيع الطبيعي املتوقع هلا أي ان الفرق عشوائي بني توزيع 

 .البيانات والتوزيع الطبيعي

 

   أدوات الدراسة 

  اختبار التحصيل املعريف

اختبار التحصيل املعريف ملقرر الوسائل قام الباحث ببناء 

)البهي, كل من عليه  ما أتفق بناء عىلاملعينة يف املجال الريايض 

 (343-334م, 2000)عالم,  (,497-594م, 2008

بناء اختبار التحصيل  ضمنتو .(105-97, م2011)عالم, 

 املعريف عدة خطوات وهي:  

ام الباحث بتحديد ق التعليمية: األهدافحتديد  -1

التحصيل  اختبارالتعليمية املراد قياسها من خالل  األهداف

صورة عبارات حمددة وواضحة  يفحتديدها تم و املعريف

وقد هم االختبار, املطبق علي للطالبومالئمة ومناسبة 

سلوكية يمكن  أنامطصورة  يفاملراد قياسها  األهدافصيغت 

ملستويات األربعة وقد شملت ا الطالبسلوك  يفتقويمها 

األوىل من تصنيف بلوم للمجال املعريف )التذكر, الفهم, 

 الطالبحيث يمكن من خالهلا قياس قدرة التطبيق, التحليل( 

, وتم اختيار حمتوى كبري منها واستدعاءعىل تذكر املعلومات 

هذه املستويات املعرفية فقط نظرًا ألن املطبق عليهم الدراسة 

 امس بمرحلة البكالوريوس.هم طالب املستوى اخل

بعد حتديد   : ختطيط عام ملحتويات االختبار إعداد -2

األهداف العامة لالختبار قام الباحث بتحديد حمتويات 

االختبار من خالل حتليل حمتوى مقرر الوسائل املعينة يف 

 املجال الريايض.

قام الباحث بتحليل  حتليل حمتوى مادة االختبار: -3

الوسائل املعينة يف املجال الريايض املحتوى العلمي ملقرر 

وحتديد النقاط اهلامة املراد قياسها من خالل إعداد استامرة 

املجال املعريف )التذكر, الفهم, التطبيق, هداف ألتحديد 

 الريايض.الوسائل املعينة يف املجال  التحليل( ملقرر

التخطيط العام ملحتويات  إعدادبعد :  األسئلةصياغة  -4

تغطى بحيث  األسئلةبصياغة  الباحثام ق االختبار

املوضوعات التي جيب أن يشملها االختبار واألهداف 

يغت أسئلة االختبار وفقًا ملا وقد صالتعليمية املراد قياسها 

م, Bergmann & Sams   ,2012وسامساشار إليه ) بريمجنن 

( يف صورة أسئلة االختيار 105-97م, 2011(, )عالم,88

يارات ويتميز هذا النوع من األسئلة بالبعد ( اخت4من متعدد )

عن تأثري التخمني بدرجة كبرية عند اإلجابة عليها ويعترب هذا 

النوع أيضا من األسئلة املوضوعية األكثر شيوعًا واملناسبة 

للطالب, ويمكن استخدامه بكفاءة يف قياس األهداف 

ل عادة التعليمية املختلفة املرتبطة بنواتج التعلم, ويتكون السؤا

من عبارة ناقصة, وتتبعها أربع اختيارات يشار إليها باحلروف 

بحيث يوجد لكل سؤال إجابة واحدة فقط  ( أ ، ب ، ج ، د) 

صحيحة, وباقي االختيارات خاطئة وعىل الطالب أن خيتار 

هذه اإلجابة الصحيحة من بني البدائل وذلك بتظليل اإلجابة 

  ابة امللحقة باالختبار. ( يف ورقة اإلجالصحيحة بالعالمة )

صورهتا  يف األسئلةمن صياغة  االنتهاءبعد : األسئلةترتيب  -5

واملتدرج  املنطقيوفقا للرتتيب  ةسئلبرتتيب األ الباحثقام  ةولياأل

قام و ,الوسائل املعينة يف املجال الريايض حمتوى مقررتبعا لتسلسل 

موعه من بعد صياغتها وترتيبها عىل جم لةسئبعرض األ الباحث

بالتعديل  أوسواء باحلذف  الرأي إلبداء, وذلك (1مرفق ) اخلرباء

 مناسبةومدى  االستامرة يف املوجودة ةسئلاأل يف باإلضافة أو

وقد )صدق املحكمني(,  اغتهايص وصحة للطالب األسئلة

ذف عبارات حء اخلرباء عىل تعديل بعض العبارات وراأ أسفرت

 يف االختبار املطلوبةالتعديالت  بإجراء الباحثقام وعليه  أخرى

  . (2رفق )ووضعه يف صورته النهائية م

والتأكد  األسئلةبعد ترتيب  االختبار:صياغة تعليامت  -6

وضع جمموعة من التعليامت بمن صحة صياغتها قام الباحث 

وذلك بتصميم  األسئلةيف اإلجابة عىل  الطالبستعني هبا ي

الطالب بعض  بإعطاءحث كام قام البا لالختبار,غالف خاص 

وعدم ترك أي سؤال  األسئلةعىل  اإلجابةعن كيفية التعليامت 

 . بدون اإلجابة عليه

قام الباحث بتحديد  :مفتاح التصحيح إعداد -7

( 1الصحيحة ) اإلجابة)صفر( بحيث تكون  (,1درجات)

( 40) هيلالختبار  والنهاية العظمىاخلاطئة )صفر(  اإلجابةو
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 الدرجات التي حصل عليها كل طالب حساب, ويتم درجة

   (.3مرفق ) النهاية العظمى لالختبارمن 

   التحصييل االختبارضبط  -8

 بة والصعو السهولة معامل تقدير –أ 

طالب بقسم الرتبية البدنية ( 25عىل ) االختبارتم تطبيق 

بطريقة هم وتم اختيار من املجتمع األصيل لعينة البحث

, وتم تصحيح ين درسوا املقرر مسبقاً من الطالب الذ عشوائية

)عالم, االختبار متهيدًا حلساب معامل السهولة والصعوبة 

2011).

 

 
     معامل السهولة – 1معامل الصعوبة = 

  

 معامل التمييز  -ب 

حيث يرتبط معامل التمييز إىل درجة كبرية بمعامل الصعوبة, 

معرفة  الغرض من حتديد معامل التمييز لكل سؤال هو أن

قدرة السؤال عىل التمييز بني الطالب )أو بني الطالب املتوسط 

وفوق املتوسط واملتفوق حتصيليًا( ويتم حسابة من ترتيب 

أوراق اإلجابة لالختبار تنازليًا وتقسم األوراق إىل جمموعتني 

 التالية: )العليا, األدنى( واملعادلة

   

وعة العليا املجم لطالبعدد اإلجابات الصحيحة حيث س = 

 % من األوراق ذات الدرجات العليا (27) 

األدنى املجموعة  لطالبص = عدد اإلجابات الصحيحة   

 من األوراق ذات الدرجات األدنى ( 27%

 واحدة. ملجموعة  الطالبن = عدد   

( معامل السهولة والصعوبة والتمييز 2يوضح جدول )و

 املعريف.التحصيل  اختبارملفردات 

 .معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ملفردات االختبار التحصييل ملقرر الوسائل املعينة يف املجال الريايض.  (2جدول )

 م
معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

 م
معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

 م
معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

 م
معامل 
 السهولة

 معامل
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1 0.58 0.42 0.50 11 0.67 0.33 0.30 21 0.67 0.33 0.30 31 0.54 0.46 0.60 

2 0.46 0.54 0.45 12 0.70 0.30 0.50 22 0.63 0.38 0.50 32 0.58 0.42 0.30 

3 0.50 0.50 0.30 13 0.63 0.38 0.30 23 0.58 0.42 0.30 33 0.63 0.38 0.40 

4 0.54 0.46 0.40 14 0.58 0.42 0.40 24 0.63 0.38 0.40 34 0.67 0.33 0.30 

5 0.42 0.58 0.60 15 0.54 0.46 0.40 25 0.67 0.33 0.40 35 0.46 0.54 0.40 

6 0.67 0.33 0.50 16 0.58 0.42 0.60 26 0.42 0.58 0.30 36 0.50 0.50 0.40 

7 0.63 0.38 0.60 17 0.63 0.38 0.30 27 0.38 0.63 0.40 37 0.70 0.30 0.30 

8 0.58 0.42 0.40 18 0.67 0.33 0.40 28 0.42 0.58 0.40 38 0.54 0.46 0.30 

9 0.63 0.38 0.60 19 0.46 0.54 0.50 29 0.67 0.33 0.60 39 0.42 0.58 0.60 

10 0.67 0.33 0.30 20 0.50 0.50 0.40 30 0.70 0.30 0.60 40 0.67 0.33 0.30 

 

 

لالختبار معامل السهولة ن أ (2) يتضح من جدول

معامل وأن (, 0.70إىل  0.38تراوح ما بني )التحصييل 

 إذا( يعد االختبار جيدا 0.58إىل  0.33الصعوبة تراوح بني )

, (80 إىل 20وبة لفقراته بني ) ـــتراوحت معدل معامل الصع
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ن أ( مما يشري إىل 0.60إىل 0.30تراوح معامل التمييز بني ) كام

 حيث أي قوة متييز مناسبة تاذ التحصييل مفردات االختبار

تعترب ذات متييز  0.39إىل  0.20)سؤال( ذات معامل متييز بني 

تعترب فقرة جيدة  0.40متييز أعىل من  , وأي فقرة ذاتمقبول

كأداة لقياس  االختبار استخدامعليه فإنه يمكن  وبناءً  التمييز,

 .الوسائل املعينة يف املجال الريايض ملقررالتحصيل 

 حتديد زمن االختبار -ب

تسجيل الزمن  تم حساب زمن االختبار من خالل

وذلك  لالختبارعىل الغالف اخلارجي  طالباملستغرق لكل 

 :املعادلة  باستخدامحساب الزمن تم ثم  البدء,بتوحيد زمن 

 

 طالبقته أبطأ استغر الذي+ الزمن  طالباستغرقته أرسع  الذيالزمن     متوسط الزمن املناسب لالختبار =

                                         2 

 

حتديد املعامالت العلمية الختبار التحصيل املعريف قيد  -8

 :البحث

 صدق االتساق الداخيل -

تم حساب معامل صدق االختبار بطريقة االتساق 

الداخيل وذلك بحساب معامل االرتباط بني درجة كل مفردة 

االختبار, كام هو موضح بجدول  واملجموع الكيل لدرجات

(3). 

 

 25ن =       . معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة واملجموع الكيل لدرجات االختبار التحصييل ملقرر الوسائل املعينة يف املجال الريايض. (3جدول )

 م معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
معامل 
 االرتباط

1 0.91** 11 0.68** 21 0.68** 31 0.69** 

2 0.82** 12 0.55** 22 0.65* 32 0.72** 

3 0.52* 13 0.83** 23 0.83** 33 0.82** 

4 0.96** 14 0.51* 24 0.61** 34 0.91** 

5 0.77** 15 0.61** 25 0.61** 35 0.77** 

6 0.92** 16 0.66** 26 0.76** 36 0.91** 

7 0.87** 17 0.54* 27 0.51* 37 0.82** 

8 0.92** 18 0.62** 28 0.62** 38 0.93** 

9 0.61** 19 0.49* 29 0.68** 39 0.45* 

10 0.96** 20 0.78** 30 0.78** 40 0.77** 

 **  0.55=  0.01*    عند مستوى  0.42=  0.05قيمة معامل االرتباط )ر ( عند مستوى 

 

بني كل أن مجيع معامالت االرتباط  (3يتضح من جدول )

تراوحت معامالت االرتباط بارة واملجموع الكىل لالختبار ع

وهى ذات داللة إحصائية مما يدل  0.96إىل  0.45ما بني 

عىل صدق االتساق الداخيل الختبار التحصييل ملقرر الوسائل 

 املعينة يف املجال الريايض.
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 ثبات االختبار 

 Alphaتم حساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 

Cronbach   كام تم عىل تباينات أسئلة االختباروالذى يعتمد ,

التأكد من ثبات االختبار باستخدام التجزئة النصفية لسبريمان 

 (.6كام هو موضح بجدول ) Spearman Brownبراون 

 

ثبات االختبار التحصييل ملقرر الوسائل املعينة يف املجال . (4جدول )
 التجزئة النصفيةالريايض باستخدام معامل ألفا كرونباك  و

 لسبريمان براون.

 املعاجلات اإلحصائية

 

 

 

 

 

 املتغريات                    

قيمة 
 معامل

الفا  
 كرونباك

التجزئة النصفية 
 باستخدام معامل

 سببريمان براون

االرتباط 
 البسيط

معامل 
 ثبات

  سببريمان
 براون

االختبار التحصييل ملقرر 
الوسائل املعينة يف املجال 

 لريايضا
0.86 0.80 0.89 

 

ثبات االختبار التحصييل ملقرر ( 4يتضح من جدول )

باستخدام قيد الدراسة الوسائل املعينة يف املجال الريايض 

والتجزئة النصفية لسبريمان براون حيث معامل ألفا كرونباك 

كام تراوح معامل    0.86 معامل ألفا كرونباك تراوحت قيمة 

 مما يدل عىل ثبات االختبار., 0.89التجزئة النصفية  

 

  خطوات إجراء الدراسة

 متت الدراسة وفق اخلطوات التالية:

 الدرايس قررحتليل حمتوى امل  

حمتوى مقرر الوسائل املعينة يف املجال عىل باالطالع 

الرسمي للمقرر, توصيف الالريايض قيد الدراسة من خالل 

يتم تدريسها وحتديد اهداف العامة املقرر واملوضوعات التي 

وبناء مستويات املعرفة لبلوم بمستوياته الدنيا والعليا, تم 

 تقسيم موضوعات املنهج إىل موديالت أو وحدات دراسية.  

 

 

 اعداد وإنتاج املحتوى التعليمي 

تم جتهيز جمموعة من الوسائط املتعددة )نص, صور, 

فيديوهات, تكاليف( وفق ملحتوى املقرر والذى وصل إىل 

ة بزمن حمدد وجمموعة حمددة مجاعية وفردية أنشطة ( عرش10)

طريقة وفيها عدد الطالب وزمن تطبيق كل نشاط, روعي 

التدريس املستخدمة, باإلضافة إىل حتفيز الطالب باملنافسة يف 

 حل األنشطة.

  إعداد وجتهيز املنصة التعليمية  

التي  Easyclassكالس  يايزتم أعداد املنصة التعليمية 

نها الطالب باملنزل وخارج احلصة الدراسية وقد تم سيتعلم م

 لعدده اسباب متثلت يف: Easyclassكالس  يايز اختيار منصة

تعليمية تفاعلية وجتمع بني مميزات أنظمة إدارة  بيئة -

املحتوى اإللكرتوين وبني شبكات التواصل االجتامعي الفيس 

 .بيئة خمنة وخصوصية يف بوك, وتويرت 

 هتا اللغة العربية.تدعم مجيع تطبيقا -

األجهزة اللوحية توافر تطبيقات هلا عىل الويب ومجيع  -

 ,IOS , ودعمها ألنظمة تشغيل متعددةالنقالة الذكية واهلواتف

 Android , Windows Phone . 

نشاء صفوف رقمية يمكنهم يمكن من خالهلا أ -

عىل شبكة اإلنرتنت, باإلضافة  ةادبواسطتها ختزين دروس امل

,  إىل إدارة  .واالمتحانات التكليفاتإعطاء ومناقشات الصفر

االستكشاف التعاوين والتفكري الناقد وبالتايل  تعزيز -

ات حيال موضوعلطالب تولرد قدرة استيعاب أعمق بني ا

 .مما يساعد عىل حتقيق خمرجات تعليمية ذات جودة عالية املقرر

  املحتوى التعليمي عىل املنصة التعليميةإدارة    

دارة املحتوى التعليمي للمقرر اخلاص باملجموعة تتطلب إ

 التجريبية املستخدمة السرتاتيجية التعليم املقلوب عدده اجراءات:

 .www.easyclass.comالدخول عىل املوقع  -

تسجيل املقرر والفصل الدرايس ورمز املقرر وتوزيعه  -

 ملقرر.عىل الطالب وفقًا لكود ا

 .عمل دليل للمستخدم لتسهيل أداء الطالب -

 رفع امللفات املعدة مسبقًا عىل النظام. -

http://www.easyclass.com/
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 وضع التكليفات وفق نموذج زمنى حمدد. -

 اعداد نموذج االختبار عىل النظام. -

 تقديم الدعم الفني للطالب.  -

  تطبيق التجربة  

بني جمموعتي البحث املجموعة  التكافؤتم إجراء  -

املعدل , السنة( يف املتغريات االساسية ))التجريبية, الضابط

( واالختبار التحصييل للمقرر قيد الدراسة, والتأكد االكاديمي

من عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني املجموعتني يف القياس 

 (.5القبيل قبل بدأ التجربة كام هو موضح بجدول )

 

الوسائل املعينة يف ملقرر  القياس القبيل لالختبار التحصييل بني املجموعة التجريبية والضابطة يف املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وقيمة )ت(.   (5جدول )
 .املجال الريايض

 اإلحصائيةاملعاجلات  

 

 املتغريات

  

 املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية 

 فروق املتوسطات
قيمة )ت( 
 املحسوبة

املتوسط 
 احلسايب

 املعياري االنحراف
 املتوسط
 احلسايب

 املعياري االنحراف

 0.45 0.06 0.42 18.40 0.46 18.34 السن )سنة(

 0.66 0.10- 0.45 2.71 0.51 2.81 املعدل االكاديمي )درجة(

 0.27 0.55- 5.69 22.35 7.11 22.90 االختبار التحصييل )درجة(

 * 2.75=  0.01         ** 2.04=   0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى 

 

( عدم وجود أية فروق ذات داللة 5تضح من جدول )ي

القياس القبيل يف إحصائية بني املجموعة التجريبية والضابطة 

مما  الوسائل املعينة يف املجال الريايضلالختبار التحصييل ملقرر 

يدل عىل تكافؤ جمموعتي البحث يف القياس القبيل قبل أدخال 

 املتغري التجريبي.

بي اسرتاتيجية )التعلم املقلوب( ادخال املتغري التجري -

( عرشة اسابيع بواقع وحدة دراسية كل اسبوع, حيث 10ملدة )

تم االتفاق مع طالب املجموعة التجريبية عىل تطبيق 

التعليم املقلوب يف املنزل وانجازها بالشكل  ةاسرتاتيجي

والوقت املحدد وفق جدول زمنى وتطبيق كافة االنشطة 

يس باستخدام االجهزة املتوفرة الصفية خارج الصف الدرا

لدهيم )حاسب مكتبي, حاسب حممول, االجهزة اللوحية, 

اهلاتف النقال الذكي( والتسجيل لالشرتاك يف املنصة التعليمية 

والتعلم منها يف الوقت واملكان املناسب هلم, مع تطبيق انشطة 

تعاونية وفردية باألرشاف املبارش من الباحث شخصيًا داخل 

 ديم التغذية الراجعة, وتوثيق معلومات للطالب. الصف وتق

كام تم تدريس املقرر لطالب املجموعة الضابطة  -

باألسلوب التقليدي الذى يعتمد عىل املعلم كمحور رئييس 

 للعملية التعليمية. 

تطبيق االختبار التحصييل النهائي بعد االنتهاء من  -

 .  )التجريبية, الضابطة(التجربة عىل جمموعتي البحث   

تطبيق االختبار التحصييل املؤجل بعد االنتهاء من  -

االختبار النهائي لفرتة ) ثالثة( أسابيع عىل املجموعة التجريبية 

 لقياس بقاء أثر التعلم.

   

  املعاجلات اإلحصائية

 إحصائياً قام الباحث بمعاجلة البيانات بعد مجع البيانات 

 االجتامعية ية للعلومـــبرنامج الرزمة اإلحصائ باستخدام

(.25 SPSS )Statistical Package for Social Sciences  وكانت

 العمليات اإلحصائية املستخدمة هي:أهم 
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 احلسايب.املتوسط  

 املعياري. االنحراف 

 االلتواء.معامل  

-Kolmogorov " سمرنوف –اختبار كوملجروف  

Smirnov Test" اعتدالية التوزيع   

 .معامل االرتباط البسيط )ر( 

 معامل السهولة والصعوبة. 

 التجزئة النصفية لسبريمان براون. 

 معامل الفاكرونباك. 

اختبار )ت( لعينتان غري مرتبطتني متجانستني  

Independent – Sample test . 

 - Pairedاختبار )ت( ملتوسطني مرتبطني لعينة واحدة  

– Sample test . 

هو مؤرش بالتأثري الذى  Effect Sizeحجم التأثري  

حيدثه املتغري املستقل يف املتغري التابع, وإذا كانت القيمة 

ن حجم التأثري يكون إف 0.2املحسوبة حلجم التأثري = 

فتدل عىل حجم  0.5أما إذا كانت =  ,ضعيفًا أو صغرياً 

فتدل عىل حجم تأثري  0.8وإذا كانت =  متوسط,تأثري 

 Cohenكوهني  .مرتفع, للمتغري املستقل عىل املتغري التابع

(1998). 

 

   عرض ومناقشة النتائج

 أوالً: عرض النتائج 

االختبار التحصييل ملقرر الوسائل املعينة يف املجال  داللة الفروق بني القياس القبيل والبعدي لدى كل من املجموعة التجريبية عينة البحث يف. (6جدول )
 . الريايض

 املعاجلات اإلحصائية

 

 املتغريات 

 قياس البعديال القياس القبيل
متوسط 
 الفروق 

االنحراف 
املعياري 
 للفروق

قيمة ت 
 املحسوبة

حجم 
 التأثري

ES 
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 0.87 **3.81 9.51 8.10 5.21 31.00 7.11 22.90 االختبار التحصييل )درجة(

 * 2.86=  0.01                **2.09=   0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى 

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 6يتضح من جدول )

بني القياس القبيل والبعدي لدى كل من املجموعة التجريبية 

ملقرر الوسائل املعينة يف  االختبار التحصييل عينة البحث يف

ولصالح القياس البعدي وبحجم تأثري   املجال الريايض

 لدى املجموعة التجريبية وهو حجم تأثري مرتفع.( 0.87)

 

 

االختبار التحصييل ملقرر الوسائل املعينة يف املجال  داللة الفروق بني القياس القبيل والبعدي لدى كل من املجموعة الضابطة عينة البحث يف. (7جدول )
   .الريايض

 املعاجلات اإلحصائية

 

 املتغريات 

 يالقياس البعد القياس القبيل
متوسط 
 الفروق 

االنحراف 
املعياري 
 للفروق

قيمة ت 
 املحسوبة

حجم 
 التأثري

ES  املتوسط
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 0.45 *2.55 3.43 1.95 4.59 24.30 5.69 22.35 االختبار التحصييل )درجة(

 * 2.86=  0.01                         **2.09=   0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى 
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية 7يتضح من جدول )

بني القياس القبيل والبعدي لدى املجموعة الضابطة عينة 

ملقرر الوسائل املعينة يف املجال  االختبار التحصييل البحث يف

( 0.45ولصالح القياس البعدي وبحجم تأثري )  الريايض

 وعة الضابطة وهو حجم تأثري ضعيف.لدى املجم

 

 

الوسائل املعينة يف ملقرر  القياس البعدي لالختبار التحصييل املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وقيمة )ت( بني املجموعة التجريبية والضابطة يف. (8جدول )
 .املجال الريايض

 اإلحصائيةاملعاجلات  

 

 املتغريات

  

 موعة الضابطةاملج املجموعة التجريبية 
 فروق

 املتوسطات

قيمة )ت( 
املتوسط  املحسوبة

 احلسايب
 املعياري االنحراف

املتوسط 
 احلسايب

 املعياري االنحراف

 **4.31 6.70 4.59 24.30 5.21 31.00 االختبار التحصييل )درجة(

 * 2.75=  0.01             **2.04=   0.05قيمة ت اجلدولية عند مستوى 

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 8جدول )يتضح من 

القياس البعدي لالختبار  يفبني املجموعة التجريبية والضابطة 

لصالح  الوسائل املعينة يف املجال الريايضالتحصييل ملقرر 

 املجموعة التجريبية.

 

 

  .الوسائل املعينة يف املجال الريايضلبعدي لالختبار التحصييل ملقرر القياس القبيل ا يفدرجة االختبار التحصييل لدى املجموعة التجريبية والضابطة  .(1شكل )

 



  59                      ...                                        تأثري استخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب عىل التحصيل وبقاء أثر التعلم

 

 

الوسائل املعينة يف املجال ملقرر  االختبار التحصييل داللة الفروق بني القياس البعدي والبعدي املؤجل لدى املجموعة التجريبية عينة البحث يف. (9جدول )
 .بقاء أثر التعلم لقياس  الريايض

 حصائيةاملعاجلات اإل

 

 املتغريات 

 البعدي املؤجلالقياس  البعديالقياس 
متوسط 
 الفروق 

االنحراف 
املعياري 
 للفروق

قيمة )ت( 
املتوسط  املحسوبة

 احلسايب
االنحراف 

 املعياري
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 0.54 6.69 0.80 4.72 31.80 5.21 31.00 االختبار التحصييل)درجة(

 * 2.86=  0.01                    **2.09=   0.05دولية عند مستوى قيمة ت اجل

 

( عدم وجود فروق ذات داللة 9يتضح من جدول )

إحصائية بني القياس البعدي والبعدي املؤجل لدى 

ملقرر  االختبار التحصييل املجموعة التجريبية عينة البحث يف

بقاء أثر  مما يدل عىل  الوسائل املعينة يف املجال الريايض

 .التعلم

 

  مناقشة وتفسري النتائج

( واخلاص بداللة الفروق بني 6يتضح من جدول )

 يف التجريبية املجموعةلدى  والبعدي القبيلالقياسني 

ملقرر الوسائل املعينة يف املجال االختبار التحصييل درجات 

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني  الريايض

 استخدمت والتيلدى املجموعة التجريبية  والبعدي القبيل

الوسائل املعينة يف تدريس مقرر  اسرتاتيجية التعلم املقلوب

البدنية حيث تراوحت قيمة )ت(  يف املجال الريايض

, وبحجم  0.01وهى دالة عند مستوى  3.81 املحسوبة

وهو حجم تأثري عايل وفقًا ملا أشار إليه  0.87تأثري 

(Cohen,1998.) 

 القبيلالباحث تلك الفروق بني القياسني عزى يو

 والبعدي لدى املجموعة التجريبية التي استخدمت

يف ولصالح القياس البعدي  اسرتاتيجية التعلم املقلوب

, ملقرر الوسائل املعينة يف املجال الريايضاالختبار التحصييل 

الربنامج املقرتح  القائم عىل استخدام اسرتاتيجية  إىل أن

األثر يف حتسن عملية التعلم وتعزيز  لهكان قلوب التعلم امل

اسرتاتيجية حيث إن  لدى الطالب عينة البحث,املعريف البعد 

 تشاركية تفاعلية صفية بيئة بناءعملت عىل  تعلم املقلوبال

 للمفاهيم أعمق فهم عىل الرتكيزيكون فيها  ,الطالب حمورها

حتويل وقت و, التذكر عىل االعتامد وعدم والعالقات واملعاين

فيها ناقش ي والعمل والتطبيق التدريبإىل الصفية املحارضة 

حول املحتوى العلمي,  واستقصاءهبحثه يريدون ما  البالط

مع إىل احلقائق يف تطبيق املعرفة والتوصل يساعدهم  كام

من  حيتاجها ملن واملساندة الدعم بعضهم, مع تقديم

يتفق مع نتائج دراسة كل من وهذا الطالب. 

الدورسي وخل (, )2016عبداللطيف, )  ,(2015,الزين)

 Schultz et al,2014( ,)Hwang et, )(م2017مسعد, 

allm2015,) (Clark,2015( ,)Kim et all,2014 والتي ,)

أظهرت فاعلية استخدام اسرتاتيجية التعليم املقلوب يف تنمية 

 للتعليم طريقةالتحصيل املعريف بطريقة إجيابية من خالل 

 التعليم خمرجات حتقيق عىل املتعلم مساعدة إىل دفهت

 لتعليم أشكال بني الدمج خالل من وذلك املستهدفة؛

 قاعاتال داخل بأنامطه, اإللكرتوين التعليم وبني التقليدية

 ."وخارجهادراسية ال

القياس البعدي عن  يفالطالب  حتصيل ارتفاع يعود كام

 يفوالنصوص  والفيدي مقاطع مشاهدة همتفضيل إىلالقبيل 

 Herreid,2013وبذلك تتفق مع نتائج دراسة ) املنزل

Schiller& )عن وذلك الفصل لوقت األمثل االستغالل يف 

 ملالتع وجمموعات العملوأوراق  يةلالتفاع األنشطة طريق

 األنشطة ذهه خالل فمن ,التي تم تكوينها الصغرية

الطالب والتحاور والنقاش تم االجابة عىل الكثري من أسئلة 
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وتثبيت املعلومات الصحيحة وتصحيح املفاهيم اخلاطئة 

 وسد فجوة املعرفة لدى الطالب.

يوجد فرق  "وبذلك يتحقق الفرض االول والذى ينص 

بني متوسطي  (0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

درجات القياس القبيل والبعدي لدى املجموعة التجريبية 

 ." االختبار التحصييلولصالح القياس البعدي يف

( واخلاص بداللة الفروق بني 7يتضح من جدول )و

درجات  يفالضابطة  املجموعةلدى  والبعدي القبيلالقياسني 

أن  ملقرر الوسائل املعينة يف املجال الريايضاالختبار التحصييل 

 والبعدي القبيلهناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني 

الطريقة التقليدية يف  استخدمت والتي لضابطةلدى املجموعة ا

البدنية حيث  الوسائل املعينة يف املجال الريايضتدريس مقرر 

وهى دالة عند مستوى  2.55 املحسوبةتراوحت قيمة )ت( 

 وهو حجم تأثري ضعيف. 0.5, وبحجم تأثري  0.05

والبعدي  القبيلعزى الباحث تلك الفروق بني القياسني يو

الطريقة التقليدية يف  ة التي استخدمتلدى املجموعة الضابط

ملقرر يف االختبار التحصييل التدريس ولصالح القياس البعدي 

الطريقة التقليدية يف  , إىل أنالوسائل املعينة يف املجال الريايض

 التدريس والتي استخدمها الباحث مع املجموعة الضابطة هلا

سائل املعينة يف ملقرر الوالتحصيل املعريف  تنمية يف إجيايب تأثري

 الباحثلتواصل املبارش ما بني وذلك لاملجال الريايض 

 حيث يعترب واأللقاء اللفظي  الرشحو والطلبة وجهًا لوجه

 عن فاعلية األكثر املعلومات لنقل وسيلة اجليد األلقاء

 املعنى عن للتعبري الفرصة يتيح انه إذ الكتب, التحصيل من

 بالتوضيح القاء مصحوباأل كان إذا وخاصة جيدا, تعبريا

 عىلتساعد  الطريقة كام ان تلك التعليمية, الوسائل أو العميل

كام أن تلك الطريقة و التجريدو املوضوع عنارص استيعاب

وفق ما هو دارج يف الوقت  اجلامعات يفتصلح للتدريس 

م(, 2015)أبو الفضل,   نتائج معتلك النتائج  فقتتوالراهن, 

(Hotle & Garrow,2016) , م( والتي 2014,   )خطاب

أظهرت أن طرق التدريس التقليدية تساعد املتعلم عىل التقدم 

يف التحصيل املعريف لبعض املقررات الدراسية ولكن بنسبة 

 أقل من اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.

يوجد "وبذلك يتحقق الفرض الثاين والذى ينص عىل 

( بني 0.05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

متوسطي درجات القياس القبيل والبعدي لدى املجموعة 

 ."الضابطة ولصالح القياس البعدي يف االختبار التحصييل

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 8ويتضح من جدول )

القياس البعدي لالختبار  يفبني املجموعة التجريبية والضابطة 

لصالح  ايضالوسائل املعينة يف املجال الريالتحصييل ملقرر 

اسرتاتيجية التعلم  استخدمت التياملجموعة التجريبية 

 الوسائل املعينة يف املجال الريايضيف تدريس مقرر  املقلوب

املحسوبة بني املجموعتني البدنية حيث تراوحت قيمة )ت( 

 . 0.01عند مستوى  احصائياً  وهى دالة 4.31

 ةويرجع الباحث تلك الفروق بني املجموعة التجريبي

الضابطة يف التحصيل املعريف ولصالح املجموعة التجريبية و

(,   Bergmann & Sams,2012إىل ما اشار اليه كل من )

(Waldrop & Bowdon,2016الصوصوموسى  (, ) أبو ,

 مساعدةتعمل عىل  املقلوب التعلم اسرتاتيجيةأن  م(2014

 سمحاملنشودة والتي ت التعلم خمرجات تحقيقل املتعلم

 إىل املعلم حول التمركز ومن التعلم, إىل التعليم من باالنتقال

 أشكال بني الدمج خالل من وذلك املتعلم, حول التمركز

التعليم الصفي داخل الفصل إىل التعليم باملنزل من خالل 

يف الوقت واملكان الذى يناسب  اإلنرتنت عربمنصة إلكرتونية 

 يف التقنية احللول حداملتعلم, وبذلك يعد التعليم املقلوب أ

 من مزيد قضاء للمعلم يمكن بحيث التعليمية, العملية

 وقت يف البمع الط واملناقشة والتحاور التفاعل يف الوقت

حيث يقوم املتعلم  االلقاء والرشح, من بدال املحارضة

 قصرية فيديو وعروض تقديميةبمشاهدة عروض تفاعلية 

 األكرب الوقت ويبقى ,ويسجل مالحظاته املنزل يف للمحارضة

 حيدث املعلم مما إرشاف حتت املحارضة يف املحتوى ملناقشة

, خارجها أو املدرسة داخل واملتعلم املعلم بني الالزم التفاعل

(, Strayer,2007يتفق مع نتائج دراسة كل من )وهذا 

(Marlowe,2012,)  (م(, ) هارون2015, يصالبال ,

,(,  Maxson&Szaniszlo,2017), (م2016, زاهدم(, ) 2015

م(, والتي أكدت عىل التأثري اإلجياب 2017) الربيعان, 
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 األكاديمي ستخدام اسرتاتيجية التعلم املقلوب يف التحصيلال

 لدى الطالب عن اسرتاتيجية التدريس التقليدية.

كام يؤكد الباحث أن حتسن جانب التحصيل املعريف لدى 

 إىل يرجعطالب املجموعة التجريبية عن املجموعة الضابطة 

الطالب مفاهيم جديدة من خالل حزمة املصادر عىل  تعلم

التي أعد  Easyclassكالس  ييزاملنصة التعليمية للمقرر إ

حمتواها الباحث والتي تعلم منها الطالب باملنزل وخارج 

 مثل احلديثة التقنيات خالل من احلصة الدراسية إلكرتونياً 

حيث يتمكن  لةاملحمو احلاسوبية األجهزة أو الذكية اهلواتف

مشاهدة النصوص والفيديو  نالطالب املسجلني باملقرر م

 من ليتمكنوا مرات, عدة الفيديو مقطع إعادةالتعليمي و

 ,(easyclass.comm,2016. )اجلديدة املفاهيم استيعاب

 م(.2014)الشاعر, 

ويرجع الباحث تلك الفروق أيضًا بني املجموعة 

عريف ولصالح املجموعة والضابطة يف التحصيل امل ةالتجريبي

( يف دراسته والتي Stone,2012التجريبية إىل ما توصل اليه )

مراعاة الفروق الفردية يف أظهرت أن التعليم املقلوب يساهم 

 Davies etبني الطالب وفقًا إلمكاناهتم, إىل ما توصل إليه )

all,2013   بأن الطالب يف الفصول املقلوبة أكثر تفاعاًل داخل )

دراسيًا أما  نالدرايس, وخاصة الطالب املتأخريالفصل 

للتغيب عن الفصول الدراسية أو لضعف التحصيل فقد كان 

 تركيزهم ومستواهم أعىل عن اقراهنم باملجموعة الضابطة.

يوجد "وبذلك يتحقق الفرض الثالث والذى ينص عىل 

( بني 0.05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

موعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف متوسطي درجات املج

درجات االختبار التحصييل البعدي لصالح املجموعة 

 التجريبية.

( عدم وجود فروق ذات داللة 8جدول )ويظهر من 

لنفس االختبار إحصائية بني القياس البعدي والبعدي املؤجل 

 بعد مرور ثالثة أسابيع من تطبيق االختبار التحصييل البعدي

االختبار درجات عة التجريبية عينة البحث يف لدى املجمو

مما يدل عىل   التحصييل ملقرر الوسائل املعينة يف املجال الريايض

املحسوبة بني حيث تراوحت قيمة )ت(  بقاء أثر التعلم.

, 0.05عند مستوى  غري احصائياً  وهى دالة 0.54القياسني 

بني القياس البعدي ويرجع الباحث عدم وجود فروق 

لدى  التحصييل البعديلنفس االختبار دي املؤجل والبع

 & Waldropإىل ما أكده كل من ) املجموعة التجريبية

Bowdon,2016( ,)Honeycutt,2016 مصادر للتعلم إعداد ( أن

استغالل وقت الصف للعمل واألنشطة وخارج الصف, 

نظام تعاوين التفاعلية بني الطالب بعضهم البعض من خالل 

املعارف واملهارات, والعمل بروح هيم وتثبيت توضيح املفامع 

وفقًا لنظام بنائي مع  أداء الطالبالفريق الواحد, وتقييم 

وبالتايل تكون مستويات الفهم تقديم التغذية الراجعة 

 واملعريف عالية جدًا.  والتحصيل العـلمي

)عبد الغنى, دراسة كل من  نتائج مع جوتتفق تلك النتائ

 &  Mortensen,2015م(,      )2016, ر)عبد الظاه م(,2016

 Nicholson والتي توصلت إىل اسرتاتيجية التعليم املقلوب )

من  سلبياً ال يعترب املتعلم فعاالً بحيث التعلم تعمل عىل جعل 

وإنام متعلم نشط للمعلومات, ل وجممع مستقب الناحية الذهنية

ملعرفية الذهنية واملوارد ا يشارك مع زمالئه يف إدارة املهارات

أنامط التعليم التعاوين بام يساعد  وتفعيل املنافسة يف ظل مبدأ

 عىل بقاء أثر التعلم لديه.

ال يوجد "وبذلك يتحقق الفرض الرابع والذى ينص عىل 

( بني 0.05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

متوسط درجات املجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي 

 ."التطبيق املؤجل لنفس االختبار ومتوسط درجاهتم يف

 

  االستنتاجات

تم التوصل اىل  من خالل عرض ومناقشة النتائج 

 :االستنتاجات التالية

تأثري إجيايب عىل  التعليم املقلوب هلا ةاسرتاتيجي -1

الوسائل املعينة يف التحصيل املعريف بمستوى عايل يف مقرر 

 معة الباحة.املجال الريايض لدى طالب الرتبية البدنية بجا

هلا تأثري عىل التحصيل للتدريس  الطريقة التقليدية -2

يف مقرر الوسائل املعينة يف املجال  ضعيفاملعريف بمستوى 

 الريايض لدى طالب الرتبية البدنية بجامعة الباحة.
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تأثري إجيايب أفضل  التعليم املقلوب هلا ةاسرتاتيجي -3

ريف مقرر عىل التحصيل املعللتدريس  الطريقة التقليديةمن 

الوسائل املعينة يف املجال الريايض لدى طالب الرتبية البدنية 

 بجامعة الباحة.

بقاء أثر عملت عىل اسرتاتيجية التعليم املقلوب  -4

التعلم يف مقرر الوسائل املعينة يف املجال الريايض لدى طالب 

مؤرش عـىل كفـاءة مما يعترب  الرتبية البدنية بجامعة الباحة

 ة التعلمية.وجـودة العملي

 
  التوصيات

التي تم التوصل إليها يقرتح الباحث ما  النتائج ضوء ويف

 :ييل

 أعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية العتامد توجيه -1

كأحد االسرتاتيجيات الفعالة يف جمال  التعليم املقلوب ةاسرتاتيجي

 رتسيخ مبدأ التعلم املتمركز حول الطالب.ل التدريس

القائمني  جلميع متقدمة يبيةتدررات دو تقديم -2

بالتدريس يف جامعة الباحة الستخدام اسرتاتيجية التعليم 

 .التعليمية األنشطةالتفاعلية و الفيديو دروساملقلوب وانتاج 

 ترااملقر جلميع إلكرتوين تعليمي حمتوى توفري -3

الدراسية بجامعة الباحة بام يساعد أعضاء هيئة التدريس عىل 

 .دريس خمتلفة منها التعليم املقلوبتطبيق اسرتاتيجيات ت

تفعيل استخدام املنصات التعليمية لتطبيق  -4

اسرتاتيجية التعليم املقلوب وخاصة الداعمة للغة العربية 

 . EasyClassوالسهلة يف االستخدام ومنها منصة 

إجراء املزيد من الدراسات املتعلقة باستخدام  -5

ية البدنية التعليم املقلوب يف مقررات أخرى بمجال الرتب

 .واملجاالت االخرى ألعداد املعلم

 

  قائمة املراجع

  أوالً املراجع العربية

 اسرتاتيجية تأثري" (.م2015) اهلل. فتح الفضل، شادي أبو

 مادة يف املعريف التحصيل مستوى عىل املفاهيم خرائط

 كلية منشورة, غري- ماجستري رسالة ,"طرق التدريس

 حلوان. امعةج للبنني, الرياضية الرتبية

 والصوص، سمري عبد السالم. أبو موسى، مفيد امحد  

علم املدمج بني التعليم التقليدي الت (.م2014)

, دار األكاديميون للنرش والتوزيع,  والتعليم اإللكرتوين

 األردن. عامن,

منصة إيزي بالس إلدارة الصفوف م( 2016) إيزي كالس 

 /https://www.easyclass.com  التعليمية, عىل الويب

أثر (. م2015) الباليص، رباب عبد املقصود يوسف .

يف تنمية  Learning Flippedاسرتاتيجية التعلم املقلوب 

مهارات مقرر العمليات اإللكرتونية لطالبات دبلوم 

 تربوية , دراساتإدارة مراكز التعلم بجامعة حائل

العدد الثاين  121, املجلد احلادي والعرشون واجتامعية

 .121 – 146أبريل, مرص. ص 

علم النفس اإلحصائي وقياس العقل (. م2008) ، فؤاد.البهي

 دار الفكر العريب, القاهرة.البرشى, 

 طرق ملقرر معريف اختبار بناء" (.م2014) حممد خطاب، نبيل

ية الرتب كلية لطالب واملضامر امليدان مسابقات تدريس

 والرياضية, البدنية للرتبية العلمية املجلة ,"الرياضية

 اإلسكندرية, جامعة- للبنات الرياضية الرتبية كلية

 . 49 العدد

 التعلم نمطي أثر(. م2016) خالف، حممد حسن رجب.

 تنمية االستقصاء( عىل /األقران )تدريس املعكوس

 يف التعليم االجتامعية الربجميات استخدام مهارات

العامة  الدبلوم طالب لدى لإلنجاز الدافعية دةوزيا

, دراسات عربية يف اإلسكندرية جامعة الرتبية بكلية

 .89-17( 72, العدد )(ASEP)الرتبية وعلم النفس

(. م2017) الدورسي، فؤاد فهيد وآل مسعد، أمحد زيد .

 التحصيل عىل املقلوب الصف اسرتاتيجية تطبيق فاعلية

 وتقنية احلاسب مقرر يف الربجمة الدرايس لتعلم

, املجلة الثانوي األول الصف طالب لدى املعلومات

, 3, ع. خاص 41الدولية لألبحاث الرتبوية. مج. 

 .164-138يونيو. ص 

فاعلية (. م2017) الربيعان، وفاء بنت حممد بن عبداهلل .

( EasyClassالصف املقلوب بمنصة إيزي كالس )

https://www.easyclass.com/
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مقرر العلوم لدى لتنمية مهارات التفكري الناقد يف 

, املجلة طالبات املرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض

(, شباط. 2, )41الدولية الرتبوية املتخصصة. جملد. 

 .201-188ص. 

فعالية اسرتاتيجية التعليم (. 2016) زاهد، منال عبداهلل.

املعكوس باستخدام نظام البالكبورد وتطبيق الواتس 

اه نحو استخدام خب عىل التحصيل األكاديمي واالجت

االقتصاد املنزيل  االنرتنت يف التعليم لدى طالبات قسم

بكلية الرتبية بجامعة األمري سطام بن عبدالعزيز, املجلة 

, املجلد الثاين, العدد العربية للعلوم ونرش األبحاث

 .53-35(, ديسمرب, فلسطني. ص 7)

فاعلية اسرتاتيجية م(. 2015) الزهراين، عبدالرمحن حممد. 

لصف املقلوب يف تنمية مستوى التحصيل املعريف ملقرر ا

التعليم االلكرتوين لدى طالب كلية الرتبية بجامعة 

جملة كلية الرتبية, جامعة األزهر,  امللك عبدالعزيز,

 (.2(, اجلزء )162العدد )

ما هو التعلم املقلوب )املعكوس( م(. 2014) زوحي، نجيب.

Flipped Learning , نية تعليم جديد مدونة االلكرتو

, متاحة عىل: "أخبار وأفكار تقنيات التعليم"

http://www.new-educ.com/about-us 
أثر استخدام اسرتاتيجية (. م2015) الزين، حنان بنت أسعد

التعلم املقلوب يف التحصيل األكاديمي لطالبات كلية 

املجلة  ,الرتبية بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

(, 1(, العدد )4وية املتخصصة, املجلد)الدولية الرتب

     .186 -171كانون الثاين. ص 

فاعلية التعلم املعكوس القائم م(. 2015) السيد حممد، نبيل. 

عىل التدوين املرئي يف تنمية مهارات تصميم 

االختبارات االلكرتونية لدى أعضاء هيئة التدريس 

بجامعة أم القرى, دراسات عربية يف الرتبية وعلم 

 (.61العدد ) (,ASEPالنفس )

الفصل "صناعة التعليم م(. 2013) الشاميس، عبداللطيف. 

 متاح عىل: ,"املقلوب

 -07-04-http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013
1.563843 

م املدمج والتعلم التعلم(. 2015) الرشمان، عاطف. 

األردن: دار املسرية للنرش والتوزيع املعكوس, 

 والطباعة.

فاعلية (. م2016) عبد الظاهر، أمل أبو الوفا أبو املجد.

برنامج مقرتح قائم عىل التعلم املقلوب يف تنمية 

التحصيل وبقاء اثر التعلم واالجتاه نحوه لدى طالب 

ديد شعبة الفرقة األوىل كلية الرتبية بالوادي اجل

, 10ع ,19مج, جملة تربويات الرياضيات, الرياضيات

 كتوبر.أ

فاعلية استخدام (. م2016) عبد الغنى كريمة طه نور.

اسرتاتيجية التعلم املقلوب عىل التحصيل وبقاء االثر يف 

, دراسات تدريس التاريخ لدى طالب املرحلة الثانوية

 و., يوني 74عربية يف الرتبية وعلم النفس, العدد 

فاعلية برنامج مقرتح م(. 2016) عبدالظاهر، أمل أبو الوفا. 

قائم عىل التعلم املقلوب يف تنمية التحصيل وبقاء أثر 

التعلم واالجتاه نحوه لدى طالب الفرقة األوىل كلية 

, جملة تربويات الرتبية بالوادي اجلديد شعبة الرياضيات

 (.10(, العدد )19الرياضيات, املجلد )

تأثري استخدام "(. م2016) حممد. سايل، عبداللطيف

اسرتاتيجية التعلم املقلوب عىل تنمية اجلانب املعريف 

ومهارات التفكري اإلبداعي يف درس الرتبية الرياضية 

املجلة  ,"لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية جامعة طنطا

العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة, كلية الرتبية 

( . ص 5(, اجلزء )77ة حلوان, العدد )الرياضية, جامع

67-115. 

االختبارات واملقاييس (. م2000) عالم، صالح الدين حممود.

, دار الفكر العريب للنرش 1ط الرتبوية والنفسية,

 .والتوزيع, القاهرة, مرص

القياس والتقويم (. م2011) عالم، صالح الدين حممود.

سرية للنرش , دار امل4ط يف العملية التدريسية, الرتبوي

 .ردنوالتوزيع, عامن , األ

 
 

http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-1.563843
http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-1.563843
http://www.emaratalyoum.com/opinion/2013-04-07-1.563843
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(. م1987) .عالوى، حممد حسن، رضوان، حممد نرص الدين

, دار االختبارات املهارية والنفسية يف املجال الريايض

 الفكر العريب, القاهرة.

أثر توظيف اسرتاتيجية (. م2015) قشطة،  آية خليل إبراهيم.

ات التفكري التعلم املنعكس يف تنمية املفاهيم ومهار

التأميل بمبحث العلوم احلياتية لدى طالبات الصف 

الرتبية, اجلامعة  , رسالة ماجستري, كليةالعارش األسايس

 اإلسالمية, غزة.

احلاسوب م(. 2013) قطيط، غسان، وخريسات، سمري. 

 األردن: دار الثقافة والنرش.وطرق التدريس والتقويم, 

معجــم م(. 1996) يل.اللقاين، أمحــد حــسني واجلمــل، ع

 .عامل الكتب :القاهرة املــصطلحات الرتبويــة املعرفة,

توظيف اسرتاتيجية م(. 2015) متويل، عالء الدين سعد.

, ورقة عمل الفصل املقلوب يف عمليتي التعليم والتعلم

مقدمة إىل: املؤمتر العلمي السنوي اخلامس عرش 

ة عني للجمعية املرصية لرتبويات الرياضيات, جامع

 مرص. -شمس

 التعلم نموذج فاعلية م(.2015) محد حسن.أهارون، الطيب 

 التعلم اإللكرتوين ملهارات واألداء التحصيل يف املقلوب

 يف عرضه تم ,الرتبية بكلية البكالوريوس طالب لدى

الرتبية,  خفاق مستقبلية, كلية الرتبية ,األول الدويل املؤمتر

  .703-686الباحة. ص  جامعة
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 دراسة اإلصابات الرياضية الشائعة يف منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج العريب

 

 د. أمحد حممد عبد السالم

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدين

 جامعة امللك سعود 

 د. سليامن بن عمر اجللعود

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدين

 جامعة امللك سعود 

 د.حييي بن راجح الرشيف 

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدين

 جامعة امللك سعود 

 

 (م5/11/2018؛   وقبل للنرش يف   م27/9/2018)قدم للنرش يف   

 

   دول اخلليج العريب -كرة القدم -اإلصابات الرياضية: الكلامت املفتاحية

القدم ببعض دول  هدفت الدراسة إىل معرفة اإلصابات الرياضية الشائعة يف منتخبات كرة:الدراسة ملخص

اخلليج العريب من خالل معرفة نوع ومكان وأسباب اإلصابة ، واستخدم الباحثون املنهج الوصفي وتكونت 

الكويت ،عامن ،العراق والبحرين ، واستخدم  العب كرة قدم من منتخبات  االمارات ، 41العينة من 

ًا تم استخدام املتوسط احلسايب ،االنحراف الباحثون استبيانات جلمع البيانات ، وملعاجلة النتائج احصائي

التكرارات والنسبة املئوية ، وكانت أهم النتائج هي أكثر اإلصابات  املعياري ،معامل االرتباط ،اختبار ت ،

حدوثًا لدي العبي كرة القدم باخلليج العريب هي الرضوض والكدمات، أكثر مناطق اجلسم تعرضًا 

دول اخلليج العريب هي مفصل الكاحل ، أكثر األسباب املؤثرة يف حدوث  لإلصابة لدي العبي كرة القدم يف

اإلصابة لدى كرة القدم يف دول اخلليج العريب هي السلوك غري الريايض ، وأوصت الدراسة برضورة 

-االهتامم بتدريب الالعبني عىل سبل الوقاية من اإلصابات النامجة عن االحتكاك والعمل عىل الوقاية منها،

 .صابةعبني ملا ل  من أكثر يف حدوث اإلة العقاب عىل السلوك غري الريايض لالمضاعف
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Keywords: sports injuries- football- Arab Gulf countries 

Abstract: The study aimed to identify the common sports injuries in the football teams in some Arab 
Gulf countries by knowing the type, place and causes of infection. The researchers used the 
descriptive method. The sample consisted of 41 football players from UAE, Kuwait, Oman, Iraq and 
Bahrain. To calculate the results statistically, the mean, standard deviation, correlation coefficient, T 
test, frequency and percentage were used. The most important results were the most common injuries 
among football players in the Arabian Gulf are bruises and bruises, , the most commen Injury place is 
the ankle joint, the most important reasons is non-sports behavior, the study recommended that there 
is a need to pay attention to training players on ways to prevent injuries caused by friction and work 
on prevention, Multiply the punishment for non,sporting behavior of the players because of the more 
in the incidence of injury. 
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 الدراسة مقدمة 

ة من املعوقات التي متنع الريايض من تعترب اإلصابة الرياضي

االستمرار يف ممارسة التدريب أو املنافسة، وتقلل من تقدم 

مستواه، مما يعود علية وعيل جمتمعة باخلسائر الفادحة، والتي 

 .يمكن جتنبها لو أتبع األصول السليمة يف املامرسة الرياضية

 (2000)توفيق ، 

صابات الرياضية ( أن معدل انتشار اإل2012)بغوي، يذكر 

اصبح ظاهرة تستدعي االنتباه من كل العاملني يف املجال 

الريايض ، وبرغم التقدم يف خمتلف العلوم الطبية الرياضية 

وإتباع أساليب جديد يف العالج واستخدام األجهزة احلديثة 

ال ان إوتوفري املختصني وتقديم برامج للوقاية والتأهيل ، 

 .وبشكل يمثل هتديد ملستوى األداءاإلصابات الرياضية منترشة 

(  أن الرياضة تعرض 1986يرى )النوارصة والشافعي، 

ممارسيها لدرجات متفاوتة من اإلصابات وهناك عالقة بني 

موقع اإلصابة يف اجلسم وشدهتا وبني نوع النشاط املامرس ، وقد 

أصبحت اإلصابة واقعًا ملموسًا ومالزمًا لالعبني فال يكاد 

 . هم من مل يتعرض لإلصابة مرات عديدةيوجد من بين

يف الواليات املتحدة  اإلحصائيات( أن 2004يذكر )الربعي، 

ألف إصابة بدنية عيل مستوي  750إىل وجود األمريكية تشري 

( ماليني إصابة  5-3املدارس واجلامعات األمريكية كل عام ، )

 بلغ عدد املصابني يف مالعب، وبدنية رياضية للشباب كل عام 

، ويف بريطانيا خيرس املجتمع حوايل  237.000األطفال حوايل 

 .مليون يوم عمل سنويًا جراء اإلصابات  33

مليون  15يف فرنسا يامرس ( أن 1999ويشري )العواديل ، 

 20.0000شخص الرياضة بصورة منتظمة يتعرض حوايل

منهم لإلصابات واحلوادث سنويًا يتويف منهم ثالثامئة متأثرين 

إصابة رياضية سنويًا يف أملانيا  80.000م ، وهناكبجراحه

% 5% متوسطة الشدة ،20% منها إصابات بسيطة،75الغربية،

تصل اإلصابات الشتوية  إصابات رياضية حادة ، ويف النمسا

 إصابة  يوميا. 2500الرياضية إىل

ويف أوروبا تعترب رياضة كرة القدم من أكثر األلعاب التي 

% من جمموع اإلصابات 10صابات)حتدث هبا اعيل نسبة إ

الرياضية( يليها املصارعة،كرة اليد، املالكمة، العاب 

)رشدي ،  القوي،اجلمباز ،ثم باقي الرياضات املختلف،

1995.)  

وتسعي اجلهات املسئولة عن النشاط الريايض يف كل 

بلدان العامل إىل توفري املناخ التدريبي السليم واملناخ الطبي 

مل ألنة وجد بالتجربة أن املامرسة الرياضية مع العالجي املتكا

)رياض ،  .املناخ الطبي اجليد تؤدي لإلصابةعدم توافر 

1999) 

وعىل حد علم الباحثني مل جيدوا دراسات تناولت 

اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم بمنتخبات دول 

اخلليج العريب، ويؤدي قلة املعلومات عن نوعية وأسباب 

إىل منع الريايض من االستمرار يف ممارسة التدريب أو اإلصابة 

املنافسة، وتقلل من تقدم مستواه، مما يعود علية وعيل جمتمعة 

باخلسائر الفادحة، والتي يمكن جتنبها لو أتبع األصول السليمة 

يف املامرسة الرياضية  ، كام ان توجي  برامج الوقاية والتأهيل 

لعالج يعتمد عىل وحتديد أفضل أساليب التدريب وا

 االحصائيات اخلاصة باإلصابات الرياضية .

من تكاد ختلو جمتمعاتنا  ( أن 1995 يشري )رشدي ،

إحصائيات دقيقة عن اإلصابات الرياضية وينتج من إمهاهلا أن 

( أن 2002، ويذكر)رياض،  قد يصبح عمر الريايض قصري

 اجلهات املسئولة عن النشاط الريايض يف كل بلدان العامل

تسعى ايل توفري املناخ التدريبي السليم واملناخ الطبي العالجي 

املتكامل ، ألنة وجد بالتجربة أن املامرسة الرياضية مع عدم 

توافر املناخ الطبي اجليد تؤدي لإلصابة ، وينتج من إمهاهلا أن 

 .يصبح عمر الريايض قصري

 

 الدراسةمشكلة 

( أن  الرغم من التقدم 1999)رياض وحسني ، ويرى 

واضح يف جمال علم اإلصابات الرياضية وما يرتبط العلمي ال

ب  من علوم أخري كالطب الريايض وفسيولوجيا اإلصابة 

إحصاءات دقيقة يف  دوسيكولوجية اإلصابة إال أن ال توج

منطقتنا العربية عن اإلصابات الرياضية يف مستوي األطفال أو 
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ل مماريس األنشطة الرياضية أو العبي األندية ، حيث زاد معد

إصابات املالعب بالرغم وسائل األمان التي قد حسنت 

املوقف يف اغلب امليادين إال أن حوادث املالعب مازالت هتدد 

 .بصورة متزايدة الالعبني واألسلوب الريايض يف امللعب

وقد دفع ذلك الباحثون إىل حماولة دراسة اإلصابات 

الرياضية الشائعة لدى العبي منتخبات كرة القدم بدول 

خلليج العريب وسبل الوقاية منها وأفضل األساليب للتعامل ا

 معها وعالجها والربامج التأهيلية املتبعة .

 

   الدراسةهدف 

دراسة اإلصابات الرياضية الشائعة يف ايل  الدراسةهيدف 

وذلك من  منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج العريب

  خالل :

عبي التعرف عيل أكثر اإلصابات حدوثًا لدي ال -

 .منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج العريب

التعرف عيل أكثر مناطق اجلسم تعرضًا لإلصابة لدي  -

 . منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج العريبالعبي 

التعرف عيل األسباب التي تؤدي ايل حدوث اإلصابة  -

 .منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج العريبلدي 

 

  الدراسةتساؤالت 

منتخبات كرة ما اإلصابة األكثر حدوثًا لدي العبي  -

 العريب؟القدم ببعض دول اخلليج 

ما أكثر مناطق اجلسم تعرضًا لإلصابة لدي العبي  -

 العريب؟منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج 

ما األسباب التي تؤدي ايل حدوث اإلصابة لدي العبي  -

 عريب؟المنتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج بعض 

 

  املصطلحات

  اإلصابة

هي مؤثر خارجي أو داخيل يؤثر عىل عمل أنسجة 

وأعضاء جسم الريايض املختلفة ، ينتج عن  غالبًا تغريات 

وظيفية ) فسيولوجية ( وتغريات ترشحيية قد حتد من العمل 

 .( 2002املصاب . ) رياض:   احلركي للجزء

 الدراسةأمهية 

دراسة األوىل التي يف حدود علم الباحثني قد تكون ال 

كرة القدم ببعض دول  الشائعة بمنتخباتتبحث يف اإلصابة 

 اخلليج العريب.

قد تشري نتائج الدراسة إىل أهم اإلصابات واسباهبا  

لالعبي منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج العريب. وسبل 

 التعامل معها.

قد متثل الدراسة بداية لدراسات أخرى عىل خمتلف  

 امعية ببعض دول اخلليج العريب.األلعاب اجل

قد متثل الدراسة بداية لقاعدة بيانات اإلصابات  

 الشائعة ببعض دول اخلليج العريب.

 .قد متثل الدراسة مرجعًا لغريها من الدراسات املامثلة 

 
 الدراسات السابقة

  Alan Maccall et alدراسة االن ماكول وآخرون  

ة من اإلصابات يف اسرتاتيجيات الوقاي "( بعنوان 2014)

: تصورات وممارسات 2014هنائيات كأس العامل لكرة القدم 

وهدفت الدراسة  "مشاركة املنتخبات الوطنية  32األطباء من 

إىل حتديد املامرسات احلالية فيام يتعلق  بالوقاية من اإلصابات 

لالعبي كرة القدم عىل مستوى تنافس عال )كأس العامل( ، و 

لقضايا الرئيسية التي تواج  العاملني يف حتديد التحديات وا

فريق  32هذه الفرق الوطنية ، تكونت العينة من األطباء يف 

مشارك بكأس العامل ، واستخدم املنهج الوصفي املسحي ، 

حماور هي التصورات واملامرسات  4تكونت االستبانة من 

املتعلقة باإلصابة ، عوامل اخلطر، االختبارات وأدوات الرصد 

تخدمة ، اسرتاتيجيات الوقاية ، أظهرت النتائج أن اهم املس

، إلصابة السابقة ، التعب املرتاكمأسباب حدوث اإلصابة هي ا

اخللل العضيل ، قلة وقت استعادة الشفاء ، محل التدريب ، بينام 

كانت عوامل اخلطورة هي املرونة والتوازن والقوة واللياقة 

بات القلب وعمل البدنية ، وكانت أدوات الرصد معدل رض

العضالت ، معظم اسرتاتيجيات الوقاية املتعبة ذات هنج 

التي تدعم اسرتاتيجيات   متامسك ، توجد قلة يف الدراسات

 .الوقاية



  71                                                             كرة القدم ببعض دول اخلليج العريب دراسة اإلصابات الرياضية الشائعة يف منتخبات

 

دراسة  "( بعنوان 2013دراسة الدليمي وآخرون ) 

الرياضية وأسباب حدوثها لالعبي األلعاب  لإلصاباتحتليلية 

لتعرف عىل انواع االصابات هدفت الدراسة إىل ا "اجلامعية 

وكذلك  ،  الرياضية واسباب حدوثها لالعبي األلعاب اجلامعي

إجياد الفروق يف انواع االصابات الرياضية واسباب حدوثها 

واستعملت الباحثات املنهج  ، بني العبي األلعاب اجلامعي

الوصفي بأسلوب املسح والدراسات املقارنة وحتدد جمتمع 

 ،)الكرة الطائرة   ات االلعاب اجلامعيبالعبي منتخب الدراسة

كرة القدم(يف جامعات الفرات ،كرة اليد،كرة السلة

كربالء(البالغ ،واسط،  القادسي، الكوفة ،االوسط)بابل 

)العبا واستعانت الباحثات باألدوات واالجهزة 80عددهم )

ووسائل مجع املعلومات ومنها)استبانة االصابات 

املالحظة(،توصلت الباحثات ، املقابالت الشخصية،الرياضية

أن اكثر االصابات الرياضية لدى العبي أمهها إىل استنتاجات 

بة الكدمات ومن ثم التشنج هي اصا  االلعاب اجلامعي

  ن االصابات الرياضية بني العبي االلعاب اجلامعيإ ،العضيل

،وأوصت الباحثات    االحتكاك مع زميلنتيج حتدث

لتدريب الفرق الرياضية والعمل  ةباالهتامم باملالعب املخصص

التي   عىل إعادة صيانتها، رضورة مراعاة االمحال التدريبي

 .يتعرض اليها الالعبون يف اثناء التـدريب

دراسة  "( بعنوان 2007دراسة جميل والصالح ) 

حتليلية ألسباب اإلصابات الرياضية عند العبي املنتخبات 

هدفت هذه  "يف األردن الوطنية تبعًا لفرتات املوسم الريايض 

الدراسة إىل التعرف إىل أهم األسباب املؤدية لإلصابات 

الرياضية ونسبتها، وأكثر املناطق عرضة لإلصابة وأنواع 

اإلصابات الرياضية، كذلك التعرف إىل أكثر أنواع العالج 

املستخدم عند العبي والعبات املنتخبات الوطنية األوىل تبعًا 

 يف األردن، وتبعًا ملتغري اجلنس ونوع لفرتات املوسم الريايض

استخدم الباحثان املنهج الوصفي  .اللعبة والعمر التدريبي

العبًا (291بأسلوب  املسحي، تكون جمتمع الدراسة من)

حيث مثلت العينة ، 2004/2005 والعبة للموسم الريايض

وبعد حتليل البيانات  .%من جمتمع الدراسة 8.77ما نسبت  

األسباب املؤدية إىل اإلصابات الرياضية عند تبني أن أكثر 

العبي املنتخبات الوطنية هو عدم القيام بالفحوصات الطبية 

،%وأن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية  26.8الدورية بنسبة 

أما أكثر اإلصابات  .لصالح الذكور ولصالح األلعاب الفردية

%من  40.19الرياضية انتشارًا فكانت التقلصات بنسبة 

املجموع العام. وتبني أن الكاحل أكثر املناطق عرضة لإلصابة، 

.%كام تبني أن أكثر اإلصابات حدوثًا كانت  60.10وبنسبة 

،%وأن أكثر أنواع العالج  89.54يف فرتة اإلعداد بنسبة 

ويف ضوء  %. 10.56استخدامًا هو العالج الطبيعي بنسبة 

ات الرياضية النتائج أوىص الباحثان برضورة إلزام االحتاد

بإجراء الفحوصات الطبية الدورية لالعبني، وكذلك القيام 

بعمل سجل وجواز سفر طبي خاص لكل العب من العبي 

املنتخبات الوطنية، ورضورة توفري طبيب ومعالج متخصص 

لكل منتخب وطني، وتعميم نتائج هذه الدراسة عىل اللجنة 

 .األوملبية واالحتادات الرياضية

 Jan Ekstrand et alرتاند وآخرون دراسة جان أكس 

خطر اإلصابة عند اللعب باملنتخب الوطني  "( بعنوان 2004)

وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل خطر حدوث  "لكرة القدم 

اإلصابة أثناء اللعب مع املنتخب الوطني السويدي لكرة القدم ، 

استخدم الباحثون املنهج الوصفي ، شملت عينة الدراسة العبي 

-1991تخب السويدي الذكور لكرة القدم يف االعوام من املن

ة رسمية امبار 73سنوات عدد  6م ، لعب الفريق خالل 1997

معسكرات تدريب ، سجلت اإلصابات بشكل فردي  3وأقام 

لكل العب من خالل طبيب الفريق ، امجايل ساعات التدريب 

،  ساعة 1010كان  املبارياتوإمجايل وقت  ساعة 6235بلغ 

خالل  31خالل التدريب ،  40، إصابة 71ايل اإلصابات كان إمج

% أدت 16إصابات كإصابات كبرية بنسبة  5املباريات ، صنفت 

أسابيع عن التدريب ، كانت نسبة اإلصابات أثناء  4للتغيب 

سعة  1000لكل  30.3ساعة ،  1000لكل  6.5التدريب 

ات داللة خالل املباريات ، أظهرت النتائج ان  ال توجد فروق ذ

إحصائية بني حدوث اإلصابات يف املباريات الرسمية والودية ، 

او بني مباريات الذهاب واإلياب ، خطر التعرض لإلصابة عند 

اللعب مع املنتخب الوطني لكرة القدم أكرب من خالل املقارنة 

 بالتقارير اخلاصة بإصابات الالعبني بأنديتهم .
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صابات دراسة اإل"( بعنوان 2011عيل ) دراسة 

الرياضية األكثر شيوعاً لدى العبي فرق كرة القدم ألندية 

هدفت الدراسة إيل معرفة أكثر  "املمتاز بوالية اخلرطوم

اإلصابات الرياضية الشائعة لدى العبي كرة القدم لفرق 

 الوصفياستخدم الباحث املنهج  .اخلرطوماملمتاز بوالية 

انات من عينة تم مجع البي .الدراسةنظرًا لطبيعة  املسحي

بني العب ومدرب وأخصائي عالج  ( فرد ما142قوامها )

من أندية فرق املمتاز وقد تم اختيار  ريايضوطبيب  طبيعي

استخدم الباحث االستبانة  .العمديةالعينة بالطريقة 

واملقابلة كأداة جلمع البيانات وقد خضعت االستبانة التي 

ثبات  يلمعامأعدها الباحث لتقنني والذي ترتب عن  

استخدم الباحث املتوسطات احلسابية عاليني، وصدق 

والنسب املئوية واالنحرافات املعيارية و التكرارات ملعاجلة 

بيانات الدراسة ومعامل االرتباط بريسون )ر( لقياس ثبات 

أن ومتثلت أهم النتائج يف االختبار، االختبار بطريقة إعادة 

ملمتاز بوالية فرق ا العبيشيوع إصابات املالعب بني 

اخلرطوم وخاصة إصابات اجللد واألنسجة الرخوة 

أكثر اإلصابات كانت يف ، واألربطة واألوتار واملفاصل

إصابات  هيأطراف اجلسم السفلية وأكثرها شيوعاً كانت 

الرضوض ( وكسور أصابع  -فقاعات اجللد )الكدمات 

وأكثر اإلصابات كانت بني  .القدم وخلع مفصل الركبة

قدمت بعض الوسط، ملرمي و العبى خط حراس ا

العمل عيل تثقيف الالعبني وتوعيتهم ك التوصيات

باإلصابات الرياضية وطرق الوقاية منها رضورة توفري 

عىل  الطبيالكوادر الطيبة يف األندية يقومون بالكشف 

رضورة االهتامم بالكشف الريايض، الالعبني طوال املوسم 

الريايض، ل وأثناء املوسم الطبي الدوري عيل الالعبني قب

 –عمل بطاقات صحية لكل العب ُيسجل هبا اإلصابات 

 .هلا العالجي الربنامج و الدقيق تشخيصها - تارخيها

 Árnason Á et al(2004) دراسة أرنسون وآخرون  

هدفت   "عوامل اخلطورة لإلصابة يف كرة القدم  "بعنوان 

العبي كرة الدراسة ملعرفة عوامل اخلطورة لإلصابة لدي 

م الباحثون املنهج الوصفي ، بلغ دالقدم يف إيسلندا ، استخ

العب كرة قدم ذكور بأندية إيسلندا ، أخدت  306عدد العينة 

، بالدوري ، اخذت قياسات مثل الطولالعينة من أعىل قسمني 

الوزن ن معدل كتلة اجلسم ، املرونة ، القوة العضلية للساقني ، 

الستهالك األكسجني ،   ألقىصاالقدرة العضلية، احلد 

، سجالت إصابة الالعبني ، أظهرت النتائج أن التوازن

الالعبني الكبار أكثر عرضة لإلصابة بشكل عام من صغار 

السن ، أكثر عوامل اخلطورة هي أوتار الركبة ، عضالت 

 الفخذ ، املدى احلركي للورك ، التواء الكاحل.

 Hawkins et alدراسة هاوكنز وآخرون  

برنامج البحوث الطبية باحتاد كرة القدم  "(بعنوان 2001)

 "االنجليزي .مراجعة إلصابات العبي كرة القدم املحرتفني 

هدفت الدراسة إىل إجراء دراسة حمتملة لكيفية حرص 

اإلصابات والتعامل معها يف الدوري االنجليزي ملوسمني 

 ناديًا ، 91متتاليني ، شملت الدراسة  الطاقم الطبي يف 

استخدم املنهج الوصفي ، ان استخدام استبيان لإلصابة مع 

نموذج دقيق لتسجيل اإلصابات أسبوعيًا ، أشارت النتائج 

 يفإصابة لكل العب، 1.3إصابة بمعدل  6030حلدوث 

عدد أيام التغيب لكل إصابة كان بمتوسط  املوسم الواحد،

 االشرتاك% من اإلصابات كانت تؤدي لعدم 78يوم ،  24.2

ة عىل األقل ، أكثر إصابات التدريب كانت حتدث يف امبار يف

يوليو ، بينام أكثر إصابات املباريات كانت حتدث يف أغسطس ، 

% ، االلتواء 37معظم اإلصابات كانت حتدث بسبب االجهاد 

% ، 87% ، الطرف السفيل أكثر مكان لإلصابة بنسبة 19

إلصابة % ، تكرار ا58إصابات مل يتسبب فيها اخلصم كانت 

% ، معرفة العوامل التي تؤدي حلدوث اإلصابة 7حدث بنسبة 

ونمط اإلصابة يدعو ملراجعة عوامل الوقاية وبروتوكوالت 

 .ة التأهيل باألنديةدإعا

  

 الدراسةإجراءات 

 الدراسةجمتمع 

العبي منتخبات كرة  من الدراسةيتكون جمتمع 

 القدم)املنتخب األول( ببعض دول اخلليج العريب.
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 الدراسةعينة 

بالطريقة العمدية من العبي  الدراسةتم اختيار عينة    

وبلغ  ببعض دول اخلليج العريببعض منتخبات كرة القدم 

 ( توزيع العينة وهم :1( ويوضح جدول )41عددهم )

 

 .توصيف العينة. (1جدول )

 م الدولة عدد الالعبني

 1 االمارات 9

 2 عامن 8

 3 الكويت 8

 4 العراق 9

 5 نالبحري 7

 املجموع 41

 

 
  أدوات مجع البيانات

 (.1استبيان نوع االصابة الرياضية مرفق ) -

 (.2استبيان مكان اإلصابة االصابة الرياضية مرفق ) -

 (.3استبيان أسباب حدوث االصابة الرياضية مرفق ) -

 مساعدين لتطبيق االستامرات باألندية. -

ية عينة املقابلة الشخصية مع مدربني والعبني باألند -

 .الدراسة

 

  املعامالت العلمية الستبيان نوع اإلصابات

 الصدق:

 قام الباحثون حلساب صدق االستبيان بالطرق التالية:

 صدق املحكمني.-أ

 الصدق الذايت.-ب

 

 صدق املحكمني. - أ

( من السادة 6عىل عدد ) حيث تم عرض االستبيان

ر ( وكان إبداء الرأي من خالل ميزان تقدي4املحكمني مرفق )

 (.      2ثالثي جدول )

  

 

 .أراء اخلرباء يف مدي كفاية االستبيان. (2جدول )

غري موافق 

(1) 

 إىل حد ما 

(3) 

 موافق متاما 

(5) 
 م

0 1 5 6 

 املجموع 25 1 0

 

( إن نسب  موافقة اخلرباء عيل صدق 2يتضح من جدول)

 %(.83) االستبيان ملا وضع من اجل 

 

  الصدق الذايت -ب 

الصدق الذايت باستخدام اجلذر الرتبيعي  تم حساب 

(، وقد تراوح الصدق الذايت 3ملعامل الثبات جدول )

( 0.96 (،)0.64الكلية ما بني ) ةوالدرج الختبارا وحداتل

وكان معامل الصدق  ،0.05وهي درج  دال  عند مستوي 

 .ختبار( مما يشري إىل قبول الصدق الذايت لال0.78الذايت) 

 

 

 15 ن = .           اإلصابة( )نوع الستبيانعامل الثبات بني التطبيق األول والثاين م. ( 3جدول ) 

 مكونات االستبيان
 التطبيق الثاين  التطبيق األول

 ر    قيمة
الصدق 

 ع م ع م الذايتي 

 0.96 0.94 0.75 1.65 0.69 1.62 التقلصات العضلية

 0.70 0.50 0.70 1.60 0.75 1.67 االلتواءات املفصلية

 0.69 0.48 0.69 1.57 0.72 1.65 التمزقات العضلية

 0.76 0.58 0.75 1.77 0.73 1.82 متزقات األربطة

 0.74 0.56 0.68 1.67 0.71 1.80 متزقات األوتار

 0.79 0.69 0.70 2.00 0.66 1.55 متزقات الغضاريف
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 .  ( 3جدول ) تابع 

 مكونات االستبيان
 ين التطبيق الثا التطبيق األول

 ر    قيمة
الصدق 

 ع م ع م الذايتي 

 0.90 0.81 0.78 1.67 0.71 1.70 رضوض)كدمات(

 0.75 0.57 082 1.85 0.72 1.92 اجلروح

 0.75 0.57 0.81 1.90 0.73 2.1 كسور العظام

 0.80 0.64 0.79 1.85 0.84 1.80 ملخ املفاصل

 0.95 0.91 0.70 1.52 0.58 1.60 خلع املفاصل

 0.64 0.41 0.71 1.47 0.62 1.57 جلديةتسلخات 

 0.48اجلدولية =       ر     قيمة 

 

أن داللة معامالت الثبات لعبارات  (3)جدول يتضح من 

 (،0.41مرتفعة حيث تراوحت ما بني ) كانت االستبيان

، وكان  0.05( وكانت مجيعها دالة عند مستوى0.94)

 ( .0.78)   معامل الصدق الذايت

 
 

 العلمية الستبيان مكان اإلصابات: املعامالت

  الصدق

 قام الباحثون حلساب صدق االستبيان بالطرق التالية:

    صدق املحكمني.-أ

 الصدق الذايت. -ب

 :صدق املحكمني - أ

( من السادة 6عىل عدد ) حيث تم عرض االستبيان

( وكان إبداء الرأي من خالل ميزان تقدير 4املحكمني مرفق )

 (.    4ثالثي جدول )

  

 

 

 

 

 .أراء اخلرباء يف مدي كفاية االستبيان. (4جدول )

 م (5موافق متاما ) (3إىل حد ما ) (1غري موافق)

1 1 4 6 

 املجموع 20 1 1

 

( إن نسب  موافقة اخلرباء عيل صدق 4يتضح من جدول)

 %(.67) االستبيان ملا وضع من اجل 

 الصدق الذايت: -ب 

جلذر الرتبيعي تم حساب الصدق الذايت باستخدام ا 

وقد تراوح الصدق الذايت  ،(5ملعامل الثبات جدول )

( 0.89)،(0.69الكلية ما بني ) ةوالدرج الختبارا وحداتل

وكان معامل الصدق  ،0.05وهي درج  دال  عند مستوي 

 .ختبار( مما يشري إىل قبول الصدق الذايت لال0.76الذايت )

 

 الثبات:

تطبيق  ققام الباحثون بإجياد معامل الثبات عن طري

 14بفارق زمني قدره  Test - Retestوأعاده تطبيق  االختبار 

 .(5فرد جدول ) 15يوما عىل عين  قدرها 

 

 15ن =  .         )مكان اإلصابة( اإلصابة الستبيانمعامل الثبات بني التطبيق األول والثاين   . (5جدول )

 اناالستبي مكونات
 التطبيق الثاين  التطبيق األول

 الصدق الذايتي  قيمة ر
 ع م ع م

 0.69 0.48 0.70 2.1 0.70 1.45 الرأس

 0.72 0.52 0.50 1.8 0.72 1.97 الرقبة
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  .   (5جدول )تابع 

 االستبيان مكونات
 التطبيق الثاين  التطبيق األول

 الصدق الذايتي  قيمة ر
 ع م ع م

 0.80 0.65 0.76 1.62 0.69 1.65 الكتفني

 0.72 0.52 0.59 1.47 0.66 1.57 الوج 

 0.80 0.64 0.57 1.62 0.63 1.55 األنف

 0.74 0.56 0.61 1.85 0.72 1.85 الصدر

 0.84 0.72 0.66 1.57 0.72 1.65 العضدين

 0.77 0.60 0.64 1.70 0.68 1.77 املرفق

 0.84 0.72 0.67 1.80 0.67 1.70 الساعدين

 0.71 0.50 0.60 1.37 0.70 1.50 غالرس

 0.84 0.72 0.63 2.05 0.72 2.15 األصابع

 0.69 0.48 0.74 2.2 0.70 2.4 اجلذع

 0.89 0.80 0.70 1.52 0.71 1.55 مفصل الركبة

 0.70 0.49 0.73 1.95 0.77 2.05 مفصل الكاحل

 0.84 0.72 0.63 1.55 0.72 1.65 الساقني

 0.74 0.56 0.59 1.47 0.67 1.50 وتر القدم اخللفي

 . 0.48=  اجلدوليةقيمة ر 

 

( أن داللة معامالت الثبات لعبارات 5) يتضح من جدول

 ،(0.48)ما بني حيث تراوحت اإلصابات مرتفعةمقياس 

، وكان 0.05وكانت مجيعها دالة عند مستوى( 0.80)

 ( .0.77معامل الصدق الذايت )

 

  صاباتاملعامالت العلمية الستبيان أسباب اإل

  الصدق

 قام الباحثون حلساب صدق االستبيان بالطرق التالية:

    صدق املحكمني.-أ

 الصدق الذايت. -ب

  صدق املحكمني - أ

( من السادة 6عىل عدد ) حيث تم عرض االستبيان

( وكان إبداء الرأي من خالل ميزان تقدير 4املحكمني مرفق )

 (.       6ثالثي جدول )

 

 

 .رباء يف مدي كفاية االستبيانأراء اخل.  (6جدول )

 م (5موافق متاما ) (3إىل حد ما ) (1)غري موافق 

0 0 6 6 

 املجموع 30 0 0

 

إن نسب  موافقة اخلرباء عيل صدق  (6يتضح من جدول)

 %(.100) االستبيان ملا وضع من اجل 

  الصدق الذايت -ب 

تم حساب الصدق الذايت باستخدام اجلذر الرتبيعي  

(، وقد تراوح الصدق الذايت 7ثبات جدول )ملعامل ال

،  (0.70 الكلية ما بني ) ةوالدرج الختبارا وحداتل

وكان معامل  ،0.05( وهي درج  دال  عند مستوي 0.96)

( مما يشري إىل قبول الصدق الذايت 0.90الصدق الذايت) 

 .ختبارلال
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 15ن =  .          ن )أسباب حدوث اإلصابة(الستبيامعامل الثبات بني التطبيق األول والثاين . (7)جدول 

 املقياس عبارات
 التطبيق الثاين  التطبيق األول

 قيمة ر

الصدق 

 ع م ع م الذايتي 

 0.89 0,80 1,7 3,91 0,77 4,33 كايفاإلمحاء الغري 

 0.92 0,85 0,83 4,17 0,96 4,45 اللياقة البدنية املنخفضة

 0.90 0,81 0,67 3,92 1,23 4,33 احلمل التدريبي الزائد

 0,76 0,58 0,67 3,58 0,78 4,67 بذل اجلهد يف اإلفراط

 0.92 0,85 0,90 3,91 0,90 4,58 السلوك غري الريايض

 0.93 0,88 1,11 3,83 0,99 4,41 غري مناسبة أو رديئة التصنيع األدوات املستخدمة

 0.91 0,84 0,99 3,58 1,08 4,41 ارتداء أدوات غري مناسبة كدعائم الركبة والكوع

 0.92 0,86 0,96 3,75 0,90 4,41 سابقة من إصابةالعودة للتدريب قبل التأهيل املناسب 

 0.88 0,78 0,57 3,83 1,00 4,50 أرضيات املالعب غري مناسبة أو هبا عيوب

 0.82 0,68 0,87 3,75 1,00 4,50 اللعبةناسبة لطبيعة املالتغذية غري 

 0,70 0,50 0,52 3,50 0,8 4,50 ملالئمأسلوب التدريب غري ا

 0,94 0,90 0,95 4,00 1,16 4,58 إمهال الفحص الطبي عند الشعور باألمل

 0.88 0,78 0,62 3,75 0,79 5,08 االشرتاك يف أكثر من فاعلية يف نفس الفرتة الزمنية

 0,90 0,82 0,83 4,16 0,71 3,83 عدم مراعاة عوامل األمن والسالمة

 0,74 0,55 0,49 3,66 0,88 4,66 فرتات راحة كافيةعدم وجود 

 0,70 0,50 0,83 3,83 0,90 4,58 إمهال إجراء الفحص الطبي يف بداية املوسم

 0.96 0,94 0,77 3,66 1,40 3,83 عدم إجراء قياسات لالعبني لتحديد قدرة كل منهم

 0,81 0,66 0,79 3,41 0,83 3,83 احلامس الزائد

 0,80 0,64 0,86 3,25 0,65 3,66 ين اجلسميالتفاوت يف التكو

 0,81 0,66 0,99 3,41 0,95 4,00 مواصلة التدريب عىل الرغم من اإلصابة

 . 0.48=  اجلدولية  ر    قيمة      

 

 الستبيان( أن داللة معامالت الثبات 7يتضح من جدول )

بني حيث تراوحت ما  اإلصابات مرتفعة أسباب حدوث

،  0.05انت مجيعها دالة عند مستوىوك(0.94)(، 0.50)

( مما يشري إىل قبول الصدق 0.90وكان معامل الصدق الذايت)

 .ختبارالذايت لال

   الدراسة االستطالعية

العبني  15تم إجراء دراسة استطالعية عىل عينة قوامها 

 من خارج العينة األساسية للبحث وذلك للتأكد من:

وضوح العبارات مدي فهم عبارات املقياس وقد اتضح  -

 وفهمها.

الزمن املناسب مللء بيانات املقياس، وقد اتضح إمكانية  -

دقيقة  25ملء بيانات املقياس اخلاص اإلصابات يف زمن 

 تقريبًا.

  الدراسة األساسية

تم إجراء الدراسة األساسية يف الفصل الدرايس الثاين من 

 .هـ 1437/1438العام 

  املعاجلة اإلحصائية

          املتوسط. -

 االنحراف املعياري -

 معامل االرتباط -
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  اختبار )ت( -

                 التكرارات-

 النسبة املئوية. -

 

 

  عرض ومناقشة النتائج

 االجابة عىل التساؤل األول

ماهي نوع اإلصابة األكثر حدوثًا لدي العبي  

 العريب؟منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج 

 41ن= .             منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج العريبرات والنسب املئوية لنوع اإلصابة األكثر حدوثًا لدي التكرا. (8جدول )

 الدولة

 اإلصابة   نوع
 7البحرين ن=  9العراق ن=  8الكويت ن=  8عامن ن=  9االمارات ن= 

 املتوسط

 التكرار 
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 68,89 66,67 6 77,78 7 66,67 6 55,56 5 77,78 7 التقلصات العضلية

 68,89 55,56 5 77,78 7 66,67 6 66,67 6 77,78 7 االلتواءات املفصلية

 57,78 55,56 5 66,67 6 55,56 5 44,44 4 66,67 6 التمزقات العضلية

 46,66 44,44 4 55,56 5 44,44 4 33,33 3 55,57 5 متزقات األربطة

 33,33 22,22 2 44,44 4 33,33 3 22,22 2 44,44 4 متزقات األوتار

 19,99 11,11 1 22,22 2 11,11 1 22,22 2 33,33 3 متزقات الغضاريف

 88,89 77,78 7 100 9 88,89 8 88,89 8 88,89 8 رضوض)كدمات(

 80,00 77,78 7 88,89 8 77,78 7 66,67 6 88,89 8 اجلروح

 8,88 11,11 1 22,22 2 0 0 11,11 1 0 0 كسور العظام

 24,44 33,33 3 33,33 3 11,11 1 22,22 2 22,22 2 ملخ املفاصل

 4,44 0 0 11,11 1 0 0 0 0 11,11 1 خلع املفاصل

 46,66 44,48 4 66,67 6 44,44 4 33,33 3 44,44 4 تسلخات جلدية

 

( أن أكثر اإلصابات حدوثًا لدي 8يتضح من جدول )

هي الرضوض  العبي كرة القدم يف دول اخلليج العريب

% ، يليها اجلروح 88.99والكدمات بمتوسط نسبة مئوية 

% ، واقل اإلصابات حدوثًا هي  80بمتوسط نسبة مئوية    

% ، ويرى الباحثون أن وجود  4.44خلع املفصل بنسبة مئوية 

ات الرضوض والكدمات املركز األول يرجع الحتوائها إصاب

عيل مهارات تلعب بالرأس أو القدم أو الفخذ أو تلقي الكرة 

 معيل الصدر مما يؤدي ايل تنوع أماكن االحتكاك واالصطدا

بني الالعبني ، وتؤدي معظم االصطدامات واالحتكاكات ايل 

سة الكدمات والرضوض ، وتتفق تلك النتائج مع نتائج درا

(، أندرو بيب وآخرون 2007كل من جميل والصالح )

( التي أظهرت أن 2010( ، العزاوي وآخرون )2006)

الرضوض هي من اكثر اإلصابات حدوثًا، الدليمي وأخرون 

والتي أشارت إل أن الكدمات هي أكثر اصابات حتدث 

 % .36.13لالعبي األلعاب اجلامعية بنسبة مئوية 

 

 ثايناالجابة عىل التساؤل ال

ماهي أكثر مناطق اجلسم تعرضًا لإلصابة لدي العبي  -

 العريب؟منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج 
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 41ن= .            منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج العريبالتكرارات والنسب املئوية ملكان اإلصابة لدي . (9جدول )

 الدولة           

 اإلصابةنوع    
 7البحرين ن=  9العراق ن=  8الكويت ن=  8عامن ن=  9 االمارات ن=

 املتوسط

 
 التكرار

النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 44,58 0.69 4 66,67 6 55,56 5 44,44 4 55,56 5 الرأس

 24,58 0.72 2 44,44 4 33,33 3 22,22 2 22,22 2 الرقبة

 20,15 0.8 2 22,22 2 22,22 2 33,33 3 22,22 2 الكتفني

 51,25 0.72 5 66,67 6 55,56 5 66,67 6 66,67 6 الوج 

 49,05 0.8 4 55,56 5 66,67 6 55,56 5 66,67 6 األنف

 35,70 0.74 3 44,44 4 44,44 4 33,33 3 55,56 5 الصدر

 24,61 0.84 2 33,33 3 33,33 3 22,22 2 33,33 3 العضدين

 29,04 0.77 2 22,22 2 33,33 3 33,33 3 55,56 5 املرفق

 24,61 0.84 2 33,33 3 22,22 2 22,22 2 44,44 4 الساعدين

 24,58 0.71 3 33,33 3 33,33 3 22,22 2 33,33 3 الرسغ

 40,16 0.84 3 55,56 5 55,56 5 44,44 4 44,44 4 األصابع

 33,47 0.69 2 44,44 4 22,22 3 33,33 3 55,56 5 اجلذع

 60,81 0.89 5 77,78 7 66,67 6 77,78 7 77,78 7 مفصل الركبة

 66,80 0.7 6 88,89 8 77,78 7 77,78 7 88,89 8 الساقني

 73,50 0.84 7 88,89 8 88,89 8 88,89 8 100 9 مفصل الكاحل

 37,92 0.74 4 55,56 5 44,44 4 33,33 3 55,56 5 وتر القدم اخللفي

 

( أن أكثر مناطق اجلسم تعرضًا 9يتضح من جدول )

لإلصابة لدي العبي كرة القدم يف دول اخلليج العريب هي 

%، يليها إصابة 73.50مفصل الكاحل بمتوسط نسبة مئوية 

% ، واقل مناطق اجلسم  66.80الساقني بمتوسط نسبة مئوية 

%، 20.15ئوية تعرضًا لإلصابة هي الكتفني بمتوسط نسبة م

ويرى الباحثون ان وجود إصابة مفصل الكاحل يف املركز 

األول يرجع إىل ان لعبة كرة القدم تلعب بالطرف السفيل 

وتعتمد عىل حركات الساقني والكاحل بدرجة كبرية يف أداء 

مهارات كالتمرير واالستالم واملراوغة والتسديد وتغيري حركة 

القدم مفصل الكاحل اجلسم ، ويتحكم بحركة واجتاه كف 

وتنصب معظم حماوالت قطع الكرة أو منع التصويب أو إبعاد 

الكرة أو اللحاق بالالعب املستحوذ عيل الكرة عيل منطقة كف 

القدم والكاحل وكل الساقني مما يؤدي ايل تكرر إصابتها ، 

وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة العزاوي وآخرون 

ابات الكاحل يف الرتتيب ( والتي أشارت لوجود إص2010)

( 2007% ، دراسة جميل والصالح )67األول بنسبة مئوية 

والتي إشارات إىل أن اكثر مناطق اجلسم تعرضًا لإلصابة 

% ، دراسة أندرو بيب وآخرون ) 42.16الكاحل بنسبة مئوية 

حيث  والتواء الكاحل اتكدم( التي أشارت ايل أن ال2006

ة جي يودي ونيلسون ، دراس % 78يف املتوسط شكلت 
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التواءات الكاحل متثل ( والتي أشارت نتائجها ايل أن 2005)

% ، دراسة  32 صابعالتواءات األ،  اإلصاباتمن  % 25

( والتي أظهرت أن أكثر اإلصابات 2013الدليمي وآخرون )

 حدوثًا .

 االجابة عىل التساؤل الثالث

ماهي األسباب التي تؤدي ايل حدوث اإلصابة لدي  -

 العريب؟منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج عبي بعض ال

 

 41ن= .      منتخبات كرة القدم ببعض دول اخلليج العريبالتكرارات والنسب املئوية ألسباب حدوث اإلصابة لدي   .(10جدول )

 الدولة                                

                                               

 اإلصابةع نو

 7البحرين ن=  9العراق ن=  8الكويت ن=  8عامن ن=  9االمارات ن= 

 املتوسط
 التكرار

النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 60 44,44 4 66,78 6 77,56 5 55,56 5 77,78 7 كايفاإلمحاء الغري 

 48,89 33,33 3 44,44 4 55,56 5 44,44 4 66,67 6 اللياقة البدنية املنخفضة

 77,78 66,67 6 77,78 7 77,78 7 77,78 7 88,89 8 احلمل التدريبي الزائد

 60 44,44 4 66,67 6 55,56 5 66,67 6 66,67 6 بذل اجلهد يف اإلفراط

 84,45 77,78 7 88,89 8 88,89 8 77,78 7 88,89 8 السلوك غري الريايض

غري  األدوات املستخدمة
 مناسبة أو رديئة التصنيع

6 66,67 5 55,56 5 55,56 5 55,78 4 44,44 55,56 

ارتداء أدوات غري مناسبة 
 كدعائم الركبة والكوع

4 44,44 3 33,33 2 22,22 4 44,44 2 22,22 33,33 

العودة للتدريب قبل 
التأهيل املناسب من  

 صابة سابقةإ
4 44,44 4 44,44 2 22,22 3 33,33 2 22,22 33,33 

أرضيات املالعب غري 
 مناسبة أو هبا عيوب

5 55,56 3 33,33 4 44,44 4 44,44 2 22,22 40 

ناسبة لطبيعة املالتغذية غري 
 اللعبة

4 44,44 5 55,56 5 55,56 6 66,67 5 55,56 55,56 

أسلوب التدريب غري 
 املالئم

5 55,56 6 66,67 5 55,56 6 66,67 5 55,56 60 

إمهال الفحص الطبي عند 
 الشعور باألمل

3 33,33 2 22,22 2 22,22 3 33,33 3 33,33 28,89 

االشرتاك يف أكثر من 
فاعلية يف نفس الفرتة 

 الزمنية
2 22,22 2 22,22 2 22,22 2 22,22 3 33,33 24,44 

عدم مراعاة عوامل األمن 
 والسالمة

3 33,33 3 33,33 3 33,33 2 22,22 3 33,33 31,11 

عدم وجود فرتات راحة 
 كافية

5 55,56 5 55,56 6 66,67 6 66,67 4 44,48 57,78 

إمهال إجراء الفحص 
 الطبي يف بداية املوسم

 

2 22,22 2 22,22 1 11,11 2 22,22 2 22,22 20 
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 .   (10جدول )تابع 

 الدولة                                

                                               

 اإلصابةنوع 

 7البحرين ن=  9العراق ن=  8الكويت ن=  8عامن ن=  9االمارات ن= 

 املتوسط
 التكرار

النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

 التكرار
النسبة 
 املئوية

عدم إجراء قياسات 
عبني لتحديد قدرة كل لال

 منهم
2 22,22 1 11,11 1 11,11 2 22,22 1 11,11 15,55 

 51,11 44,44 4 55,56 5 44,44 4 55,56 5 55,56 5 احلامس الزائد

التفاوت يف التكوين 
 اجلسمي

2 22,22 3 33,33 3 33,33 3 33,33 2 22,22 28,89 

مواصلة التدريب عىل 
 الرغم من اإلصابة

1 11,11 2 22,22 1 11,11 1 11,11 2 22,22 15,55 

 
 

( أن أكثر األسباب املؤثرة يف حدوث 10يتضح من جدول )

اإلصابة لدى  كرة القدم يف دول اخلليج العريب هي السلوك غري 

% ، يليها احلمل التدريبي  84.45الريايض بمتوسط نسبة مئوية 

يف %، وأقل األسباب املؤثرة 77.87الزائد بمتوسط نسبة مئوية 

حدوث اإلصابة يف كرة القدم هي أمهال إجراء الفحص الطبي يف 

% ، ويرى الباحثون أن وجود السلوك 20بداية املوسم بنسبة مئوية 

غري الريايض يف املركز األول يرجع إىل ايل انتشار السلوك غري 

الريايض يف مالعب كرة القدم مما دفع االحتاد الدويل لكرة القدم ايل 

لعب النظيف وتغيري بعض مواد القانون لتشمل إطالق شعار ال

عقوبات أكثر تشددًا بالطرد واإليقاف وغريها للحد من تلك 

الظاهرة والتي أصبحت تؤدي ايل إصابات عديدة ، وتتفق تلك 

( والت أشارت إىل 2007النتائج مع نتائج دراسة جميل والصالح )

لعوامل اسباباً وجود السلوك غري الريايض يف الرتتيب الثاين كأكثر ا

% ،دراسة الدليمي وآخرون 7.14حلدوث اإلصابة بنسبة مئوية 

والتي أشارت أن السبب األول لإلصابة هو اخلشونة مع الزميل 

( والتي أشارت نتائجها ايل 2003%، دراسة ماكجرجيور)25بنسبة  

أن  األسباب الرئيسية لإلصابات ، قواعد املامرسة اخلاطئة ، دراسة 

والتي أشارت نتائجها ايل، تعزيز  (2006وآخرون )أندرو بيب 

 النزاهة ) السلوك احلميد ( .
 

 االستنتاجات

أكثر اإلصابات حدوثًا لدي العبي كرة القدم  

باخلليج العريب هي الرضوض والكدمات بمتوسط نسبة مئوية 

 %. 80يليها اجلروح بمتوسط نسبة مئوية  %،88.99

ة القدم باخلليج اقل اإلصابات حدوثًا لدي العبي كر 

 %.4.44العريب هي خلع املفصل بنسبة مئوية 

أكثر مناطق اجلسم تعرضًا لإلصابة لدي العبي كرة  

القدم يف دول اخلليج العريب هي مفصل الكاحل بمتوسط نسبة 

%، يليها إصابة الساقني بمتوسط نسبة مئوية 73.50مئوية 

66.80 %.  

فني اقل مناطق اجلسم تعرضًا لإلصابة هي الكت 

 .%20.15بمتوسط نسبة مئوية 

 لدى كرةأكثر األسباب املؤثرة يف حدوث اإلصابة  

القدم يف دول اخلليج العريب هي السلوك غري الريايض 

يليها احلمل التدريبي الزائد  %، 84.45بمتوسط نسبة مئوية 

 .%77.87بمتوسط نسبة مئوية 

 أقل األسباب املؤثرة يف حدوث اإلصابة يف كرة القدم هي 

 .%20أمهال إجراء الفحص الطبي يف بداية املوسم بنسبة مئوية 

 
 التوصيات

االهتامم بتدريب الالعبني عىل سبل الوقاية من  -

 الوقاية منها. عىلاإلصابات النامجة عن االحتكاك والعمل 

مضاعفة العقاب عىل السلوك غري الريايض لالعبني ملا  -

 ل  من أكثر يف حدوث االصابة. 

لدراسات عىل األساليب الطبية يف التعامل مع إجراء ا-

 اإلصابة وطرق الوقاية املستخدمة ومدى فاعليتها. 
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اعداد ودرات تدريبية للعاملني يف جمال كرة القدم عن 

 أسباب اإلصابات وانواعها وطرق العامل معها

تثقيف الالعبني واملدربني بأمهية التنافس الرشيف  -

 والروح الرياضية. 
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 النمو احلركي وعالقته بالذكاء احلركي لدى أطفال ماقبل املدرسة بمدينة املكال

 

 د. هادي سامل الصبان

أستاذ مشارك ، جامعة حرضموت ، كلية الرتبية املكال، 

 قسم الرتبية البدنية والرياضية، حرضموت، اليمن

 حممد أمحد بن دهريأ.  

، قسم الرتبية معيد، جامعة حرضموت ، كلية الرتبية املكال

 البدنية والرياضية، حرضموت، اليمن

 

 (م20/12/2018م  ؛   وقبل للنرش يف 1/10/2018)قدم للنرش يف   

 

   النمو احلركي، الذكاء احلركي ، أطفال ماقبل املدرسة: الكلامت املفتاحية

ركي لدى أطفال هدفت هذه الدراسة إىل معرفة العالقة بني النمو احلركي والذكاء احلالبحث: ملخص

ماقبل املدرسة بمدينة املكال، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي االرتباطي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

( سنة، بمدينة املكال ، يف الفصل الدرايس الثاين وللعام الدرايس 6-4( طفاًل، ترتاوح أعامرهم بني )106)

نتممة، ولتققي  أهدا  الدراسة؛ تم  استخدام م، تّم اختيارهم بالطريقة العشوائية امل2016/ 2015

اختبارات النمو احلركي واختبارات الذكاء احلركي، وملعاجلة البيانات إحصائيًا اسُتخدمت املتوسطات 

 احلسابية، واالنقرافات املعيارية، ومعامل ارتباط بريسون، واختبار التباين. 

ركي والذكاء احلركي لدى أطفال ماقبل املدرسة بمدينة وقد بينت نتائج الدراسة وجود عالقة بني النمو احل

 .املكال ، واليوجد أي داللة معنوية يف النمو احلركي والذكاء احلركي باختال  الروضة

 

  

 (هـ1440/م2019، جامعة امللك سعود، الرياض )96 -83، ص ص 1ع، 4م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: This study aims to know the relationship between kinetic growth and kinetic intelligence in 
preschool children in Mukalla city. The researchers used descriptive method in one of its elements 
namely comparative causal studies (semi- experimental). The study sample is formed of (106) 
children aged between (4-6) years in Mukalla City. In second semester of 2015-2016 school year, 
they have been selected in regular random method. And to achieve the study objectives, kinetic 
growth and kinetic intelligence tests have been used. And to analyze the data statically, Mathematical 
averages, Standard Deviations, Pearson Correlation Coefficient, Mathematical Averages, Standard 
Deviations, Pearson Correlation Coefficient, Multivariate Test and Multivariate Test have been used.  
The study results have shown that there is a relationship between kinetic growth and kinetic 
intelligence in preschool children in Mukalla City and there is no significant evidence in kinetic 
growth and kinetic intelligence when school is different. 
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 الدراسة مقدمة 

تعترب مرحلة الطفولة من أهم املراحل التي يمر هبا  

كانت من  اءاملختلفة سو هاإلنسان والتي تتشكل فيها جوانب

جتاهات ، حيث تغرس فيها البذور ستعداد أو االناحة اال

األوىل ومالمح الشخصية املستقبلية وتتشكل فيها عاداته 

 (.2012واجتاهاته واستعداداته )اهلاشمي، 

ن تعطى هلا األولوية يف أمن واجب املهتمني هبذه املرحلة ف

اشبعاع حاجاته األساسية إىل اللعب وخاصة النشاط احلركي 

االكتشا  والتجريب لتنمو فيه القدرة اجلسمية  تاحة فرصإو

والعقلية باعتبارها مرحلة هامة يف حياة كل شخص، ويشري 

 هيسهل علي الطفولةيف مرحلة  إىل أن األطفال( 1999راتب )

اكتساب عاداته السلوكية واجتاهاته، كام يمكن تنمية قدراته 

 واستعداده البدين واحلركي والعقيل واالجتامعي.

يف هتيئ لألطفال جوًا صاحلًا وخاصة  حيث إن الروضةو

 عن طري  شعور الطفل دائاًم بالنجاح والتقدير ،السن املبكر

ستخدام طرق وممارسة األنشطة الرياضية بشكل متنوع، وا

وتراعي مستوى  ،عتمدة ع ى عن ر اللعباملشائقة والالتعليم 

التالميذ العقيل، وعدم متايز يف املعاملة، بل مجيع األطفال 

سواسية يتمتعون مجيعًا بنفس احلقوق وعليهم نفس 

له وحدة متامسكة يسهل ع ى  ماً عا اً جو هلم الواجبات، وتوفر

 ن حيدد مكانه فيه.أالطفل 

ملا  ؛يف حياة اإلنسان املراحل هذه املرحلة من أهمّ  وبام أن

هلا من أثر يف حياته املستقبلية، وكان البد من االهتامم ملايعطى 

نشطة رياضية أو تعليمية التي تساهم أهلذه املرحلة من برامج و

يف حتقي  النمو املتكامل للطفل بشكل عام،  إسهاما فاعالً 

ملتخصصني االهتامم ويتطلب من املتابعني واملهتمني وا

لربامج واألنشطة الرياضية اباألطفال والعمل ع ى إعداد 

كساهبم تلك القدرات، ويؤكد اتساعد ع ى التي تعليمية الو

( باالهتامم ملرحل الطفولة ملا 2012ذلك الكاليب والكاليب )

عداد الربامج إهتامم يف اال يضاً أو ،هلا من أمهية مستقبلية

؛ يف النمو املتكامل للطفل بشكل عامالتعليمية التي تسهام 

إن التدريس القائم ع ى الذكاءات  (Gardner,2011جاردنر )

املتعددة أثر كبري يف تعلم الناس وإيصال املعلومات ويف 

قدرهتم ع ى االختبار؛ و تعطي أمهية وانتباهًا أقل أو حتى 

معدوم ملجالني أخريني مهمني من الذكاء ، مها اإلبداعي 

للذان يعتربان رضوريان للنجاح يف احلياة ، وقد حدد والعميل ا

سترينبريج قدرات التفكري التقلييل واإلبداعي والعميل ع ى 

 (. .Sternberg, 2010أهنا تؤدي إىل الذكاء الناجح، )

عداد الطفل إاألطفال يف  املدارس )الروضة(وألمهية دور 

سيًا( ، كان من يف اجلوانب املختلفة ) تربويًا وبدنيًا ومهاريًا ونف

هتامم بالربامج الرياضية يف هذا املرحلة بقيث الرضوري اال

شباع إتساهم مع التطور احلاصل يف املجتمع ، وتعمل ع ى 

 رغبات وحاجات وميول األطفال .

التي تشمل العمليات العقلية )ن ممارسة األنشطة وإ

تتم ن هذه املامرسة الإو ،ثري يف النمو والتطورأواإلدراكية(  له ت

ستخدام الربامج التي حتتوي ع ى القيم التعليمية اإاّل من خالل 

وبام  ،التي تفسح املجال للطفل للتعبري عن قدراته وذاته

تتناسب معه، حيث للربامج خصائص يمكن استخدامها يف 

لتنشئة األطفال وبناء  )الروضة( األطفالمدرسة دور 

حيث أن النمو شخصيتهم وتوازهنم يف النمو احلركي والذكاء، 

غنية وحمفزة  ةالعقيل للطفل يربز من خالل وضع الطفل يف بيئت

وسليمة حتتوي ع ى جمموعة من اخلربات واملواقف واملثريات 

، لعاب تعليمية مناسبة ألعامر هؤالء األطفالأواستخدام 

إىل الرقص ( Eleni & Pagona,2016ويشري إليني وباغونا )

لة ما قبل املدرسة الفرصة اإلبداعي أعطت لألطفال يف مرح

 .لتوظيف وتطوير ذكائهم اجلسدي احلركي

الدراسات  بعضع ى  نيفمن خالل اطالع الباحث 

ومن خالل زيارة  ،والبقوث اخلاصة باملناهج يف هذه املرحلة

 )الروضة( األطفالمدرسة ىل عدد من دور إميدانيًا  نيالباحث

ألطفال يف ا (رياض)غلب مدارس أن أيف مدينة املكال وجد 

ألنشطة التي تراعي النمو امدينة املكال ال تستخدم الربامج و

حتسن مستوى الذكاء احلركي، إنام يعتمدون التي احلركي و 

لعاهبم ع ى املتعة أبصورة رئيسية ع ى اللعب احلر واخت رت 

عمل هذه بوالتسلية والرتويح فقط ، ونمرًا لذلك قام الباحثان 
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ستوى النمو قع املوجود بالرياض ملالدراسة لعلها تعكس الوا

 احلركي والذكاء احلركي ألطفال ما قبل املدرسة.  

 

  الدراسة أمهية

 :ييل فيام احلالية الدراسة أمهية تكمن

 ع ى التعر  يف املعلمني الدراسة هذه تفيد قد -1

 .تنميته فرصة هلم يتيح طفال ممالدى األ النمو احلركي مستوى

 ع ى التعر  أمهية يف لمنياملع الدراسة هذه تفيد قد -2

 يف واستثامرها طفالالعقلية لدى األ واملهارات الذكاء احلركي

 .التعليم عملية

 جوانب يف املناهج ع ى والقائمني املسئولني تفيد قد -3

 تنمية أساس ع ى الدرايس وعرض املقتوى تنميم منها عدة

 .طفالاأل لدى الذكاء احلركي

 وجه ع ى( مدرسة األطفال )الروضة معلم تفيد -4

وصقله  املراد تنميتها الذكاء احلركي واقع معرفة يف اخلصوص

املواقف  هذا الذكاء باستخدام تنشيط يف وتساعده طالبه لدى

 إلعداد املالئمة الفرصة وإتاحة والفعالة املناسبة التعليمية

 .شخصياهتم

 
   الدراسة مشكلة

 :يتاآل الرئيس السؤال يف الدراسة مشكلة تتقدد

 لدى بالذكاء احلركي وعالقته النمو احلركي وىمست ما

 طفال ماقبل املدرسة بمدينة املكال؟أ

 عن اإلجابة الرئيس، السؤال ع ى اإلجابة وتتطلب

 تيةاآل الفرعية األسئلة

طفال ماقبل املدرسة أ لدى النمو احلركي مستوى ما -1

 بمدينة املكال ؟

طفال ماقبل املدرسة أ لدى الذكاء احلركي مامستوى -2

 دينة املكال ؟بم

 والذكاء احلركي النمو احلركي بني عالقة توجد هل -3

 طفال ماقبل املدرسة بمدينة املكال ؟أ لدى

 العينة النمو احلركي ألفراد مستوى خيتلف هل -4

 (؟ةاملدرسة )الروض  باختال 

 

 العينة الذكاء احلركي ألفراد مستوى خيتلف هل -5

 (؟ةاملدرسة )الروض  باختال 

 

   الدراسة أهداف

 النمو احلركي مستوى ع ى التعر  إىل الدراسة هذه هتد 

طفال ماقبل املدرسة بمدينة أ لدى بالذكاء احلركي وعالقته

 :خالل من وذلك املكال

التعر  ع ى واقع النمو احلركي والذكاء احلركي  -1

 لدى أطفال ما قبل املدرسة بمدينة املكال.

 التعر  ع ى النمو احلركي وعالقتة بالذكاء احلركي -2

 لدى اطفال ما قبل املدرسة بمدينة املكال.

 النمو احلركي مستوى يف الفروق داللة ع ى التعر  -3

 املدرسة. العينة باختال  أفراد لدى

الذكاء  مستوى يف الفروق داللة ع ى التعر   -4

 املدرسة. العينة باختال  أفراد لدى احلركي

 

  تساؤالت الدراسة

 لدى يمستوى النمو احلركي والذكاء احلركما  -1

 ؟.طفال ماقبل املدرسة بمدينة املكالأ

 والذكاء احلركي النمو احلركي بني عالقة توجد هل -2

 ؟طفال ماقبل املدرسة بمدينة املكالأ لدى

 العينة النمو احلركي ألفراد مستوى خيتلف هل -3

 .(؟ةاملدرسة )الروض  باختال 

 العينة الذكاء احلركي ألفراد مستوى خيتلف هل -4

 .(؟ة)الروض املدرسة  باختال 

 

   الدراسةجماالت 

 طفال ماقبل املدرسة بمدارس أ:  املجال البرشي

 مدينة املكال.

 م 20/3/2016: للفرتة من  املجال الزماين

 م.15/5/2016ولغايـــــة 

 مدارس )روضة( مدينة املكال. املجال املكاين : 
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  مصطلحات الدراسة

بري : هو قدرة الفرد ع ى االستجابة بنجاح كالذكاء    

 للمشكالت اإلدراكية واملعرفية واللفمية، )عبداحلفيظ،

 .192( ص:  1993

التغيري يف السلوك واملهارات نتيجة لنشاط :  النمو احلركي

الطفل واخلربة التي يكتسبها من استعامل عضالته وأعصابة 

 (29،  2012 اهلاشمي. )  وحواسه وباقي أجزاء جسمه

 استخدام الفرد جلسمه عرفه بأنه خربة يف الذكاء احلركي:

التفوق يف استخدام اليدين مثل  واملشاعر للتعبري عن األفكار

 (2011،47القمش، (يف تصنيع األشكال 

 

  الدراسات السابقة

 عالقة ع ى ( هتد  للتعر 2016دراسة املعلول )

 بمفهوم والذكاء العام احلركي( –)اجلسمي املتعددة الذكاءات

 تكونت و ،دم املنهج الوصفياستخ ،لطالب اجلامعة الذات

 الرتبية كلية طالب من وطالبة طالب (50) من الدراسة عينة

 الذكاء طرابلس استخدم استبيان )اختبار البدنية بجامعة

اجلسمي( واستخدم العمليات االحصائية  -احلركي

 التباين،  معامل املعيارية، االنقرافات احلسابية، املتوسطات

املتعدد وتوصلت  االنقدار لبريسون، معامل االرتباط

 العام الذكاء بني ةموجبة ارتباطي ةعالق نه توجدأالدراسة إىل 

 الذات. ومفهوم

 
 بني العالقة ع ى التعر  ىلإ ( هتد 2015سعد )أدراسة 

املدرسة،  قبل ما ألطفال احلركي النمو و الذكاء احلركي

 و احلركي الذكاء بني ارتباط معنوي وجود الباحثة وافرتضت

 الدراسة ، واستخدمت املنهج قبل ما ألطفال احلركي لنموا

 تم و البقث، لطبيعة ملالئمته العالقات بأسلوب الوصفي

 يف "باال" روضة يف التمهيدي أطفال عينة البقث من اختيار

( 5- 6) بأعامر 2015/  2014  للعام ربيلإ حمافمة مركز

 (26) عددهم بلغ إذ عمدي بشكل وتم اختيارهم سنوات

 ع ى الدراسة القتصار ( طفلة12) استبعاد وتم وطفلة فالط

 ( طفاًل،14العينة النهائي ) حجم بلغ األطفال الذكور وقد

حصائية اإل احلزمة باستخدام حصائياإ البيانات معاجلة متت

(SPSS) بني معنوي ارتباط وجود عدم، الباحث واستنتجت 

 اختيار ثناءباست الكرة سقاطإ واختيار احلركي النمو اختيارات

 باستثناء الدائرة حول اللف اربواخت .)الناعمة الكرة رمي(

 باستثناء احلركة و الصوت واختيار )م 21 اجلري(  اختيار

 رضورة توصيات الدراسة ، همأ ومن )يمني الرجل( اختيار

 من هلا ملا املدرسة قبل ما ألطفال احلسية باملستقبالت االهتامم

 باأللعاب االهتامم رضورة احلركي، الذكاء تنمية يف كبري دور

 رفع يف تساهم والتي املدرسة قبل ما مرحلة يف احلركية

 .لألطفال واحلركية الذهنية الكفاءة

( هتد  إىل الكشف عن تأثري منهج 2015دراسة ناريامن )

حركية يف تنمية بعض عنارص الذكاء احلركي  -باأللعاب احلس

ما قبل املدرسة ، ومهارات اإلدراك الب ري  لدى أطفال 

، واستخدم الباحث املنهج التجريبي ملالءمته طبيعة البقث

تكون جمتمع البقث من أطفال امللتققني بروضة )فراشة( 

وطفلة يف قضاء كويه واملسجلني  ( طفالً 36والبالغ عددهم )

حيث شملت عينة البقث ( 2014-2013للعام الدرايس، )

ينة عشوائيًا عن طري  وتم تقسيم الع ،وطفلة ( طفالً 30ع ى )

حدامها جتريبية إالقرعة إىل جمموعتني متساويتني بالعدد 

كام تم اختيار التصميم التجريبي الذي . واألخرى ضابطة

تصميم املجموعات املتكافئة العشوائية االختيار "يطل  عليه

، وتم حتقي  التجانس والتكافؤ "ذات االختبار القبيل والبعدي 

البقث يف متغريات )العمر الزمني، بني أطفال جمموعتي 

الطول ، الكتلة( فضاًل عن اختبارات الذكاء احلركي ونمو 

أما أداة البقث فتمثلت مهارات اإلد راك الب ري(. 

مقياس نمو مهارات اإلدراك  )باختبارات الذكاء احلركي(،و)

درسة واملتمثلة )التمييز الب ري( لدى طفل ما قبل امل

 ية ،التمييز بني الشكل واألرضية،الذاكرة الب ر ،الب ري

اإلغالق الب ري ،العالقات املكانية( وباستخدام الوسائل 

االحصائية املناسبة ،وتوصل الباحث إىل جمموعة من 

احلركية  -لعاب احلسحق  منهاج األ: االستنتاجات منها 

تفوقًا يف عنارص الذكاء احلركي ومقياس نمو مهارات اإلدراك 

 املجموعة التجريبية .  الب ري لدى أطفال
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 الكشف البقث ( هد 2013دراسة حسني وآخرين )

 والذكاء تنمية املوهبة يف إدراك بألعاب برنامج تأثري عن

 الباحثون استخدم البقث ، وقد جمموعتي ألطفال احلركي

 تم حني يف البقث وطبيعة وذلك ملالءمته التجريبي املنهج

روضة  أطفال نم بطريقة العمدية البقث جمتمع اختيار

الدرايس  للعام نينوى حمافمة مركز يف األهلية الفردوس

 عينة بلغت وقد ( سنوات،6-5( أعامرهم )2013-2012)

إىل  تقسيمهم تم املوهوبني من وطفلة طفال  (18)البقث

 اإلدراك ألعاب متارس جتريبية جمموعة احدمها جمموعتني

 وحدة اخلربة متارس العاب ضابطة جمموعة واألخرى

 الوسط استخدام تم النتائج إىل التوصل ولغرض ،.املتكاملة

 املستقلة )ت( للعينات واختبار االنقرا  املعياري احلسايب

ألعاب  برنامج حق  ، باالستنتاجات الدراسة خرجت وقد

 ألطفال احلركي والذكاء املوهبة تنمية يف تفوقا اإلدراك

 يف املتكاملة خلربةا اإلجيايب لوحدة التأثري املجموعة التجريبية؛

 الضابطة؛ املجموعة ألطفال احلركي والذكاء املوهبة تنمية

 ع ى البعدية االختبارات يف التجريبية طفال املجموعة تفوق

 .احلركي تنمية املوهبة الذكاء يف الضابطة املجموعة أطفال

(  هتد  إىل الكشف 2009ن )يدراسة عبداملجيد وآخر

حمطات( و)درس الرتبية ثري برناجمي )اللعب يف أعن ت

الرياضية التقليدي( يف تطوير بعض  القدرات احلركية 

استخدام  ،والنمو احلركي لدى تالميذ جمموعتي البقث 

املنهج التجريبي ملالئمته لطبيعة البقث، تكونت عينة 

ول االبتدائي يف مدرسة البقث من تالميذ الصف األ

 – 2007ايس التطبيقات االبتدائية واملسجلني للعام الدر

( سنوات والبالغ 7-6عامرهم )أممن ترتاوح  2008

حصائية ( تلميذا، استخدم الوسائل اإل48عددهم )

)الوسط احلسايب، االنقرا  املعياري ، اختبار )ت( 

للعينتني املرتبطتني املتساويتني بالعدد، اختبار )ت( للعينتني 

 الغري املرتبطتني املتساويتني بالعدد(، واشارت نتائج

ثري أت يالدراسة إىل الربنامج املقرتح للعب يف حمطات ذ

جيابية يف تطور القدرات احلركية والنمو إحق  نتائج  ،فعال

وصت أاحلركي لدى تالميذ املجموعة التجريبية ، و

الدراسة إىل استخدام الربنامج املقرتح للعب يف حمطات ع ى 

عال يف ثري فأملا له من ت، ول االبتدائي تالميذ  الصف األ

 تطوير القدرات احلركية والنمو احلركي.

 

  التعليق عىل الدراسات السابقة

من خالل االطالع ع ى الدراسات السابقة املرتبطة 

 بموضوع الدراسة استفاد الباحثان منها يف:

 طريقة اختيار منهج الدراسة.  -

 طرق اختيار اختبارات النمو احلركي والذكاء احلركي.  -

الدراسات السابقة يف ربط نتائجها بالدراسة االستعانة ب -

 احلالية. 

الدراسات السابقة تطرقت للنمو احلركي والذكاء  -

احلركي ، بينام الدراسة احلالية حاولت التعر  ع ى العالقة بني 

 . وأيضاً لدى أطفال  ماقبل املدرسةوالنمو احلركي  ءالذكا

السابقة  اختلفت يف رشحية العينات املستخدمة يف الدراسات

 عنها يف الدراسة احلالية.

 

  جراءات الدراسةإ

  منهج الدراسة

 استخدم الباحثان املنهج الوصفي ملالئمته وطبيعة الدراسة

 هيف أحد أنامطة املسامه بالدراسات العلية السببية املقارنة )شب

 .جتريبي(

 

  جمتمع وعينة الدراسة

دينة تكون جمتمع الدراسة من أطفال  ماقبل املدرسة م

 حكومية مدارس 6املكال بمقافمة حرضموت البالغ عددها 

( سنة. وتكونت عينة الدراسة 5.13بلغ متوسط أعامرهم )

( طفاًل، اختريوا بالطريقة العشوائية املنتممة ، 106من )

 واجلدول اآليت يوضح املدرسة وعدد العينة ونوعها:
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ة الدراسة ونوعها وأعداد عين الروضةسم اح ـــيوض. (1جدول )

 .(106)ن=

 نوع الروضة عدد األطفال  روضة الرقم

 حكومي 18 يونيو 1 1

 حكومي 18 نوفمرب 30 2

 حكومي 18 سبتمرب 26 3

 حكومي 18 أكتوبر 14 4

 حكومي 17 مايو 22 5

 حكومي 17 اجلامعة 6

  106 مجايلاإل

 

والذكاء  احلركي النموالتجربة االستطالعية الختبارات  

   احلركي

التجربة االستطالعية  بإجراء انومن أجل ذلك قام الباحث

( طفاًل وطفلة خارج عينة البقث 11ع ى عـينة مكـونة من )

(، وطبقت 6/3/2016(املواف  )األحدالرئيسة يف يوم )

واهلد  من  عليهم ، والذكاء احلركي احلركي النمواختبارات 

واجه هذه التجربة هو التعر  ع ى كافة املعوقات التي ت

 عند تنفيذ االختبارات. نيالباحث

  الصدق 

الستخراج صدق االختبارات تم اتباع صدق املقتوى 

 احلركي بالنمو)املضمون (، إذ تم عرض االختبارات اخلاصة 

ع ى جمموعة من األساتذة اخلرباء ،  والذكاء احلركي

واملختصني وذلك إلبداء آرائهم ومالحماهتم العلمية حول 

 ت ومدى مالءمتها لعينة البقث.هذه االختبارا

  الثبات 

جياد معامل ثبات لالختبارات قيد الدراسة، إأجل من 

عادة تطبي  االختبار ع ى إطريقة االختبار و اناستخدم الباحث

( طفاًل وطفلة من خارج عينة البقث 11عينة مكونة من )

( املواف  األحدجراء االختبار يف يوم )إالرئيسية . إذ تم 

وتم  وهو نفس يوم التجربة االستطالعية ، (6/3/2016)

سبوع أوبعد مرور  نفسه وع ى العينة نفسها باألسلوباعادته 

 ( ،13/3/2016( املواف  )األحدتطبي  األول يوم )المن 

وتم حساب معامل االرتباط البسيط )بريسون( بني التطبيقني 

 ( يبني معامل الثبات الختبارات2واجلدول ) األول والثاين .

 الذكاء احلركي .النمو احلركي و

 

 

 . ( سنوات6-5ألطفال رياض األطفال  بأعامر ) والذكاء احلركي احلركي النمويبني معامل الثبات الختبارات . (2اجلدول )

 ت

 مستوى الذكاء احلركي مستوى النمو احلركي

 وحدة القياس االختبار
 معامل الثبات

 (ر)
 وحدة القياس االختبار

 اتمعامل الثب
 (ر)

 0,98 عدد شكال اهلندسيةتواف  األ 0,96 مرت رمي كرة التنس البعد مسافة 1

 0,90 ثانية م 20اجلري ملسافة  2
دراك ودحرجة الكرة بني اإل

 خطني
 0,94 ثانية

 0,87 عدد الرتكيز مع دقة اهلد  0,86 ثانية م 10احلجل بالرجل اليمني ملسافة  3

 0,85 ثانية تركيب املكعبات 0,84 ثانية م 10احلجل بالرجل اليسار ملسافة  4

 0,89 عدد حجاممتييز وتناس  األ 0,88 مرت الوثب الطويل من الثبات 5

 .(0,75= ) حرية درجة وأمام( 0,05) ≥قيمة )ر( اجلدولية عند نسبة خطأ 

 

) ر( املقسوبة لـمعامــل  ن قيمةأ( 2) يتبني مـن جدول

كانت منق رة مـا بني احلركي  النموثـبات اخـتبارات 

كانت واختبارات الذكاء احلركي  (، 0,96 -0,84)

كرب مـن قــيمة أوهي ، (0,98 -0,85منق رة مـا بني )

 حرية درجة وأمام( 0,05) ≥)ر( اجلدولية عــند نسبة خطأ 

 بني ما عال   ارتباط وجود ع ى يدل وهــذا(. 0,75) والبالغة
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 النموبارات اخت متتع ع ى أيضاً  ويدل والثاين، األول التطبي 

 .بمعامل ثبات عالية والذكاء احلركي احلركي

 

  اختبارت الدراسة

 : اختبارات)النمو احلركي(اوالا 

االختبار 
 ولاأل

بعد رمي كرة تنس أل
 مسافة

 )اخلويل ،وراتب ، املرجع
 (434، ص 1982

اهلد  من 
 :االختبار

 قياس القوة االنفجارية للذراعني الرامية.

ت دوااأل
 :ةاملستخدم

 ( م ، كرة تنس.20خط حمدد )

جراءات إ
 :االختبار

الكرة ثم حياول  يقف املخترب يف الدائرة مستعدا  وحامالً 
 فقية ممكنة.أبعد مسافة رمي الكرة أل

طريقة 
 :التسجيل

 

 حتسب املسافة املقطوعة للرمي.

االختبار 
 الثانية

اجلري ملسافة 
 ( م20)

 ،)عبداجلبار وبسطوييس املرجع
 (363، ص1987

اهلد  من 
 االختبار

 قياس الرسعة االنتقالية.

دوات األ
 ةاملستخدم

 ( م حيدد فيه خط بداية وهناية.20حتديد خط طوله )

اجراءات 
 :االختبار

 أشارة يبديقف املخترب خلف خط البداية عند سامع اإل
 باجلري الرسيع. 

طريقة 
 :التسجيل

 

( 1/100قرب)ي ألوحيتسب الزمن الذي  قطعه يف اجلر
 من الثانية.

االختبار 
 الثالث

م( 10احلجل يمني ملسافة )
 م(10واحلجل يسار ملسافة )

 )املفتي ، املرجع
2005 ،

 (150ص

اهلد  من 
 :االختبار

قياس القوة املميزة بالرسعة لكل من الرجل اليمنى 
 والرجل اليرسى.

دوات األ
 :املستخدمة

 ال حتتاج إىل أدوات.

جراءات إ
 :ختباراال

شارة البدء إعطاء إيقف املخترب للتهيؤ  للقجل فعند 
مام يف عدد حياول القفز واهلبوط ع ى نفس القدم ولأل

 مرات التكرار للوثب واهلبوط ع ى نفس القدم. 

طريقة 
 :التسجيل

وهو مؤرش الحتساب الدرجة وبعد  زمنحيتسب 
االنتهاء من اختبار احلجل  للرجل اليمنى يكرر نفس 

 داء ع ى الرجل اليرسى.األ

 

 

 

 

االختبار 
 الرابع

الوثب الطويل من 
 الثبات

)التكريتي  املرجع
 ،وحممد عيل

1986   ،
-140ص

141) 

اهلد  من 
 :االختبار

 مام.قياس القوة االنفجارية للرجلني يف الوثب لأل

دوات األ
 :املستخدمة

م( 3.5م( وبطول )1.5مكان مناسب للوثب بعرض )
من العوائ  وغري  اً ا وخاليملكان مستويً ويراعى أن يكون ا

 ملس ، رشيط قياس ، وقطع ملونة من الطباشري.أ

اجراءات 
 :االختبار

 مام .ا لأليتم االرتقاء بالقدمني معً 

لكل خمترب ثالث حماوالت متتالية حتتسب له مسافة 
 حسن حماولة .أ

يقف املخترب خلف خط البداية متباعدتني قليال 
المس مشطا القدمني خط البداية من ومتوازيتني بقيث ي

التلميذ بمرجقة الذراعني للخلف مع  أاخلارج ثم يبد
مام ثني الركبتني وامليل لالمام قليال ثم يقوم بالوثب لأل

قىص مسافة ممكنة عن طري  مد الركبتني والدفع أل
 مام .بالقدمني مع مرجقة الذراعني لأل

طريقة 
 :التسجيل

خر جزء من اجلسم يلمس آ القياس من خط البداية حتى
 حسن حماولة.أرض ، كام حتتسب للمخترب مسافة األ

 

 ثانياا: اختبارات )الذكاء احلركي(

االختبار 
 ولاأل

شكال توافق األ
 اهلندسية خالل دقيقة

)الغريري،  املرجع
،ص 2012

371-372) 

اهلد  من 
 :االختبار

 قياس تواف  خالل زمن.

االدوات 
 ة:املستخدم

 بيضاوي – مثلث –ستطيل م –ية )مربع اشكال هندس
( خممس – هرم – نجمة – مكعب – اسطوانة -كرة–

 لتقديد طباشري – صافرة – شكل كل من 10 بعدد
 .توقيت ساعة – البداية

اجراءات 
 :االختبار

يطلب من الطفل مجع أكثر عدد من شكل هنديس يتم 
 حتديده من قبل املدرب.

قيقة بعد سامع م خالل د4املسافة تبعد عن الطفل 
 صافرة. 

طريقة 
 :التسجيل

 يسجل اكرب عدد من الشكل اهلنديس خالل دقيقة.

االختبار 
 الثاين

دراك ودحرجة اإل
 الكرة بني خطني

)الغريري،  املرجع
-371،ص 2012

372) 

اهلد  من 
 االختبار

 دراك واتزان الطفل بأقل زمن.قياس اإل

دوات األ
 ةاملستخدم

 قيت.تو ساعة – رةصاف – يد كرة –طباشري 

اجراءات 
 :االختبار

يقف الطفل ع ى خط البداية ويقوم بدحرجة الكرة برجله 
 م.5سم ملسافة  50بني خطني مستقيمني عرضهام 

طريقة 
 :التسجيل

قل زمن لدحرجة الكرة بصورة صقيقة أيسجل 
 بقيث مل خترج الكرة من بني اخلطني. 
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االختبار 
 الثالث

)الغريري،  ملرجعا تركيز مع دقة التهديف
،ص 2012

371-372) 

اهلد  من 
 :االختبار

قياس تركيز ودقة الرمي، رمي الكرة ع ى سلة تبعد  
 سم. 100

 

االدوات 
 :املستخدمة

سلة مع شبكة قطرها  هسم مثبت علي 120 هعمود طول
سم، وزهنا  45كرة سلة حجمها  ،سم رشيط قياس 26
 غم، الص  ملون. 200

جراءات إ
 :االختبار

سم من العمود وتثبت  100قف املخترب ع ى مسافة ي
 املسافة بالرشيط الالص .

 يقوم املخترب برمي الكرة مع انثناء قليل يف الركبة.

 حماوالت الناجقة. 10تعطى 

طريقة 
 :التسجيل

 تسجل عدد املقاوالت الناجقة.

االختبار 
 الرابع

)الغريري،  املرجع تركيب املكعبات
،ص 2012

371-372) 

د  من اهل
 :االختبار

 قياس الرتكيز والتذكر.

دوات األ
 املستخدمة

 من مكون جرس نموذج –للمخترب ( 15)مكعبات عدد 
 .كريس توقيت، ساعة –مكعبات  (9)

اجراءات 
 االختبار

يقوم املخترب و ،املخترب مماأيوضع نموذج ع ى منضدة 
مامه وهو جالس أبرتكيب جرس مماثل للنموذج الذي 

 بوضع مريح.

طريقة 
 التسجيل

املخترب يف  هيقوم املدرب بتسجيل الوقت الذي استغرق
 تركيب النموذج.

 

االختبار 
 اخلامس

)الغريري،  املرجع حجاممتييز وتناسق األ
،ص 2012

371-372) 

اهلد  من 
 :االختبار

قياس التمييز والتناس  حلجم الكرات من خمتلف 
 .حجام خالل دقيقةاأل

االدوات 
 :املستخدمة

 – صافرة –كرة  (20)حجام عدد ت خمتلفة األكرا
 .طباشري -توقيت ساعة

اجراءات 
 :االختبار

يقف الطفل ع ى خط البداية وبعد سامع الصافرة يقوم 
حجام الواحدة كرب عدد من الكرات ذات األأبجمع 

 خالل دقيقة.

طريقة 
 :التسجيل

 يقوم املدرب بقساب عدد الكرات خالل دقيقة.

 

  ئيةاإلحصاالوسائل 

  حصائية اآلتية:استخدم الباحثان الوسائل اإل

 النسبة املئوية. -

 الوسط احلسايب. -

 االنقرا  املعياري. -

 للعينات املستقلة. (ت)اختبار  -

 معامل االرتباط البسيط )بريسون(. -

 التباين متعدد. -

 

  عرض النتائج ومناقشتها

 اوالا: عرض نتائج التساؤل األول 

مستوى النمو احلركي ما ع ى: نص هذا السؤال  .1

 ؟.أطفال  ماقبل املدرسة بمدينة املكال لدى والذكاء احلركي

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب املتوسطات احلسابية .

بمدينة  أطفال ماقبل املدرسةلدى بعض  واالنقرافات املعيارية

 (.3املكال، حيث كانت كام هي موضقة يف اجلدول )

 (106)ن=.         أطفال  ماقبل املدرسة بمدينة املكال  الذكاء احلركي لدى و مو احلركيمستوى الن. (3جدول )

 ت

 مستوى الذكاء احلركي مستوى النمو احلركي

 االختبار ع ±س  وحدة القياس االختبار
وحدة 
 القياس

 ع ±س 

 1,4 ± 6,85 عدد شكال اهلندسيةتواف  األ ± 9.23,5 مرت بعد مسافةرمي كرة التنس أل 1

 0,9 ± 6,5 ثانية م 20اجلري ملسافة  2
دراك ودحرجة الكرة بني اإل

 خطني
 9,35 ± 17,66 ثانية

 ± 5.172,81 عدد الرتكيز مع دقة اهلد  4,9 ± 20,9 ثانية م 10ملسافة ى احلجل بالرجل اليمن 3

 ± 1.366,0 ثانية تركيب املكعبات 4,8 ± 21,8 ثانية م 10احلجل بالرجل اليسار ملسافة  4

 ± 6.051,25 عدد حجاممتييز وتناس  األ 0,4 ± 0,85 مرت الوثب الطويل من الثبات 5
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وساط احلسابية الختبارات النمو ( قيم األ3يبني اجلدول )

م،  20بعد مسافة، اجلري ملسافة احلركي )رمي كرة التنس أل

 ىم، احلجل بالرجل اليرس 10احلجل بالرجل اليمني ملسافة 

م، الوثب الطويل من الثبات( لدى أطفال  ما قبل  10ملسافة 

( بانقرافات م0.85ث،  21.8ث،  20.9ث ،  6.5م،  9.2املدرسة )

( بقسب م0.4ث، 4.8ث،  4.9ث،   0.9م،  3.5معيارية قدرها )

شكال ركي )تواف  األاحل ءالرتتيب، يف حني الختبارات الذكا

كيز مع دقة دراك ودحرجة الكرة بني خطني، الرتاهلندسية، اإل

حجام( لدى أطفال  اهلد ، تركيب املكعبات، متييز وتناس  األ

، 17.66،  6.85وساط احلسابية )املدرسة بلغت قيم األ لماقب

، 9.35،  1.4( وبانقرافات معيارية قدرها )6.05،  1.3  ،5.17

 ( بقسب الرتتيب. 1.25،  0.66 ،2.81

 

   ثانياا: عرض نتائج التساؤل الثاين

النمو  بني عالقة توجد هل السؤال ع ى:نص هذا  -1

أطفال  ماقبل املدرسة بمدينة  لدى والذكاء احلركي احلركي

 ؟ املكال

 بني وللتعر  ع ى مستوى عالقة لإلجابة عن هذا السؤال،

أطفال ماقبل املدرسة  والذكاء احلركي لدى النمو احلركي

باط بريسون بني النمو تتم حساب معامل اربمدينة املكال ، 

أطفال ماقبل املدرسة بمدينة  الذكاء احلركي لدىواحلركي 

، حيث كانت كام هي ع ى املتغريات قيد الدراسةاملكال 

 (.4يف اجلدول ) موضقة

 

 .أطفال ماقبل املدرسة بمدينة املكال لدى والذكاء احلركي النمو احلركي بني يبني عالقة. (4جدول )

شكال توافق األ
 اهلندسية 

الكرة  دراك ودحرجةاإل
 بني خطني 

تركيز مع دقة 
 التهديف 

تركيب 
 املكعبات 

متييز وتناسق 
 حجاماأل

 االختبارات

 معامل االرتباط **0,528 **0,607- **0,555 **-0,505 **0,643

 مستوى الداللة 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 بعد مسافة رمي كرة تنس أل

 معنى الداللة دال دال دال دال دال

 معامل االرتباط **-0,549 **0,543 **-0,499 **0,446 **-0,515

 مستوى الداللة 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 م 20اجلري ملسافة  

 معنى الداللة دال دال دال دال دال

 معامل االرتباط **-0,263  0,145  -0,167 * 0,0211  -0,132

 مستوى الداللة 0,006 0,137 0,071 0,030 0,179 م 10احلجل يمني ملسافة 

 معنى الداللة دال دالغري  دالغري  دال دالغري 

 معامل االرتباط **-0,310 *-0,221 **-0,302 **0,272 **-0,241

 مستوى الداللة 0,001 0,023 0,002 0,005 0,013 م10احلجل يسار ملسافة 

 معنى الداللة دال دال دال دال دال

 معامل االرتباط **0,489 **-0,500 **0,451 **-0,404 **0,442

 مستوى الداللة 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 الوثب الطويل من الثبات

 معنى الداللة دال دال دال دال دال

 .  0.01دال عند مستوى    **

 . 0.05دال عند مستوى     *

 

بني  ة( يتضح وجود عالقة ارتباط معنوي4يبني اجلدول )

ارات النمو احلركي والذكاء احلركي ، توجد عالقة اختب معمم

بعد مسافة ومتييز ارتباط معنويه بني كل من رمي كرة تنس أل

( **0.528ذ بلغ معامل االرتباط املقتسبة )إ ،حجاموتناس  األ
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(، α =0.01(، عند نسبة خطا )0.000عند مستوى الداللة )

بني كل  ةارتباط معنوي ةكام يتضح من اجلدول ذاته وجود عالق

ذ إفقي وتركيب املكعبات م األ20من اختبار اجلري ملسافة  

(، عند مستوى الداللة **0.543بلغ معامل االرتباط املقتسبة )

(. إىل غاية اختبار α =0.01( ، عند نسبة خطا )0.000)

ظهرت النتائج وجود ارتباط أالوثب الطويل من الثبات فقد 

ذ بلغ إشكال اهلندسية بينها وبني اختبار تواف  األ ةمعنوي

( عند مستوى الداللة 0**442.معامل االرتباط املقتسبه )

 (. α =0.01( ، عند نسبة خطا )0.000)

   لثالث: عرض نتائج التساؤل الثالثا

النمو  مستوى خيتلف هل نص هذا السؤال ع ى: -1

  (؟ ةاملدرسة )الروض  باختالف العينة احلركي ألفراد

، تم حساب التباين بني النمو لإلجابة عن هذا السؤال

ماقبل املدرسة بمدينة  أطفال واختال  املدرسة لدى احلركي

، حيث كانت كام هي ع ى املتغريات قيد الدراسةاملكال 

 (.5موضقة يف اجلدول )

 

 

 .املدرسة )الروضه(  باختالف العينة النمو احلركي ألفراد يبني مستوى. (5جدول )

 (االحصائي )ف مستوى الداللة
متوسط 
 املربعات

 االختبارات مصدر التباين ربعاتملجمموع ا درجة احلرية

0,939 0,250 

 بني املجموعات 16,209 5 3,242

 داخل املجموعات 1298,860 100 12,989 رمي كرة تنس البعد مسافة

 املجموع 1315,068 105 

0,704 0,595 

 بني املجموعات 2,649 5 0,530

 داخل املجموعات 89,048 100 0,890 م20اجلري ملسافة  

 املجموع 91,697 105 

0,837 0,416 

 بني املجموعات 52,030 5 10,406

 داخل املجموعات 2501,026 100 25,010 م10احلجل يمني ملسافة 

 املجموع 2553,057 105 

0,919 0,287 

 بني املجموعات 34,198 5 6,840

 داخل املجموعات 2384,075 100 23,841 م10احلجل يسار ملسافة 

 املجموع 2418,274 105 

0,824 0,434 

 بني املجموعات 0,365 5 0,073

 داخل املجموعات 16,823 100 0,168 الوثب الطويل من الثبات

 املجموع 17,188 105 

 . 105ن=    (عند درجة احلرية2.29اجلدولية ) " "* قيمة 

 

التوجد داللة احصائية عند أّنه  ( يتضح 5)  يبني اجلدول

 ةاستخدام حتليل التباين املتعدد عند متسوى الدالل

(0.05= αبني مستوى )   النمو احلركي ألفراد العينة باختال

 .املدرسة لدى أطفال ماقبل املدرسة

  الرابع: عرض نتائج التساؤل الرابع

الذكاء  مستوى خيتلف هل نص هذا السؤال ع ى: -1

  (؟ةاملدرسة )الروض  باختالف العينة ركي ألفراداحل

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب التباين بني الذكاء 
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واختال  املدرسة لدى أطفال  ماقبل املدرسة بمدينة  احلركي

، حيث كانت كام هي ع ى املتغريات قيد الدراسةاملكال 

 (.6موضقة يف اجلدول )

 

 

 .املدرسة )الروضه(  باختالف العينة احلركي ألفراد ءالذكا يبني مستوى  .(6)جدول 

 حصائي )ف(اإل مستوى الداللة
متوسط 
 املربعات

 االختبارات مصدر التباين ربعاتملجمموع ا درجة احلرية

 

0,926 

 

 

0,275 

 

 شكال اهلندسيةتواف  األ بني املجموعات 2,977 5 0,595

 داخل املجموعات 216,608 100 2,166

 املجموع 219,585 105 

 

0,997 

 

 

0,04 

 

 االدراك ودحرجة الكرة بني خطني بني املجموعات 29,373 5 5,875

 داخل املجموعات 9150,701 100 91,507

 املجموع 9180,073 105 

 

0,823 

 

 

0,436 

 

 تركيز مع دقة التهديف بني املجموعات 17,679 5 3,536

 عاتداخل املجمو 811,265 100 8,113

 املجموع 828,943 105 

 

0,965 

 

 

0,193 

 

 تركيب املكعبات بني املجموعات 0,433 5 0,087

 داخل املجموعات 44,930 100 0,449

 املجموع 45,363 105 

 

0,681 

 

 

0,625 

 

 متييز وتناس  االحجام بني املجموعات 4,931 5 0,986

 داخل املجموعات 157,833 100 1,578 

 املجموع 162,764 105 

 . 105ن=  (عند درجة احلرية2.29اجلدولية ) " "* قيمة 

 

حصائية عند إالتوجد داللة أّنه ( يتضح 6)يبني اجلدول 

( بني α =0.05) ةاستخدام حتليل التباين عند متسوى الدالل

الذكاء احلركي ألفراد العينة باختال  املدرسة لدى  مستوى

 .رسةماقبل املد أطفال

 

  مناقشة النتائج

 ظهرت نتائج اجلدول وجود ارتباطات معنوية كام يأيت :أ

( وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني 4يبني اجلدول )

بعد مسافة، )رمي كرة التنس ألكل اختبارات النمو احلركي 

م، 10ملسافة  ىم، احلجل بالرجل اليمن20اجلري ملسافة 

م، الوثب الطويل من 10ملسافة  ىاحلجل بالرجل اليرس

دراك شكال اهلندسية، اإل)تواف  األوالذكاء احلركي  الثبات(

ودحرجة الكرة بني خطني، الرتكيز مع دقة اهلد ، تركيب 

ىل إوقد يعزو الباحثان ذلك  حجام(املكعبات، متييز وتناس  األ

يتمتعون بنمو جيد وذات قدرات بدنية بمستوى  األطفال أن 

 أجزائه بعض أو ستخدام اجلسمأ يف ةأفضل ويتمتعون برباع

 بسبب الناقد بالتفكري واملشاعر ويتمتع األفكار عن للتعبري

، ويشري سوليداد البناء النقد ع ى العالية والقدرة املالحمة قوة

أن التدريب مع األلعاب غري ( Soledad, at el,2017وآخرون )

أثري غري الت و دربتالعملية يوفر منافع متواضعة للمهام غري امل

( بأن 2007ويؤكد ذلك نجم ) ، حمدد هلذا النوع من التدريب

األطفال يتمتعون بقدرة عالية يف النقد والبناء وبالتفكري الناقد، 

( ودراسة أسعد 2016وهذا تتف  مع دراسة كلًّ من املعلول )

 (.2009( ودراسة عبداملجيد وآخرين )2015)

معنوية بني  ةداللي أتوجد  الأنه ( 6و 5) اجلدولنيويبني 

ت النمو احلركي والذكاء احلركي باختال  املدرسة ، ااختبار
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طفال يف املدارس متساوية قدرة األ إىلويعزو الباحثان ذلك 

ن بمدينة واحدة ، وتتف  هذه الدراسة مع يكوهنم متواجد

( 2015سعد )أ( ودراسة 2016نتائج درسة املعلول )

 .  (2013حسني وآخرين )( 2015وناريامن )
 

  االستنتاجات و التوصيات 

  االستنتاجات

    أن النمو احلركي والذكاء احلركي يوجد بينهام عالقة يف

)رمي كرة التنس البعد مسافة، اجلري ملسافة  تيةاالختبارات اآل

م، احلجل بالرجل 10م، احلجل بالرجل اليمني ملسافة 20

ف  م، الوثب الطويل من الثبات( ، )توا10ملسافة  ىاليرس

شكال اهلندسية، االدراك ودحرجة الكرة بني خطني، الرتكيز األ

 حجام(.مع دقة اهلد ، تركيب املكعبات، متييز وتناس  األ

    أن النمو احلركي والذكاء احلركي اليوجد داللة معنوية

 باختال  املدرسة.
 

  التوصيات

  التأكيد ع ى وضع برامج وأنشطة رياضية التي تراعي

 ى األطفال  وتناسب مستوى الذكاء احلركي.النمو احلركي لد

  جراء بقوث ودراسات مشاهبة ع ى عينات إالعمل ع ى

  .خرىأ

 

 املراجع 

 أوالا: املراجع العربية

عالقة الذكاء بالنمو احلركي  .(2015) .اسعد ، اورينك صابر

 –جملة كلية الرتبية الرياضية  ألطفال ما قبل املدرسة،

 .142 -131( ص 1( ع )27)م ، بغداد جامعة

 (.1986) .التكريتي، وديع ياسني وحممد عيل، ياسني طه 

 ،الكتب للطباعة والنرش  دار ،االعداد البدين للنـساء

 .، مجهورية العراقجامعة املوصل

الرتبية  .(1982) .سامة كاملأمني ، وراتب  ، أاخلويل ، 

، ، دار الفكر العريب ، القاهرة 2، ط احلركية للطفل

 .م ر العربيةمجهورية 

بناء بطارية اختبار الذكاء . (2012) .الغريري ، وفاء تركي 

بقث منشور  سنوات، (6-4احلركي لألطفال بعمر )

يف املؤمتر الدوري ،العدد الثامن عرش لكليات وأقسام 

 الرتبية الرياضية يف العراق .

تأثري  برنامج ( . 2012) .الكاليب، أسعد والكاليب، هيثم

رية يف تطوير أهم القدرات البدنية لأللعاب الصغ

، رسالة دكتوراه  ( سنوات9-8واحلركية لتالميذ بعمر )

 العراق . مجهورية ملخص بقث منشور ، جامعة بابل ،

عالقة الذكاء احلركي  .(2016) .املعلول، حمفوظ حممد

اجلسمي والذكاء العام بمفهوم الذات لدى عينة من 

جملة  ة طرابلس،طالب كلية الرتبية البدنية بجامع

 .172 -142(، ص 18( ع)2اجلامعة ، م )

ثر استخدام برناجمني أ .(2005) .املفتي، برييفان عبداهلل 

لعاب االستكشافية يف تطوير لعاب احلركية واألباأل
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 (م20/12/2018م  ؛   وقبل للنرش يف 25/6/2018)قدم للنرش يف   
 

 

 .حي ، كرة السلة عىل الكرايس املتحركةالربنامج االرشادي،  الوعي الص: الكلامت املفتاحية

هدفت هذه الدراسة اىل التعرف عىل مستوى  الوعي الصحي عند العبي كرة السلة عىل البحث: ملخص

الكرايس املتحركة والوقوف عىل فاعلية برنامج ارشادي لتنمية مستوى الوعي الصحي عند هذه الفئة وقد 

جريبي ، كل واحد منهام أستخدم يف املجال اخلاص به . فاملنهج تم استخدام ،املنهج الوصفي ، واملنهج الت

الوصفي  باألسلوب املسحي، ملعرفة مستوى  الوعي الصحي عند العبي كرة السلة عىل الكرايس املتحركة 

( العبا من العبي القسم 40واملنهج التجريبي يف تطبيق الربنامج اإلرشادي واشتملت عينة البحث عىل )

سلة عىل الكرايس املتحركة  باجلهة الغربية و الوسطى للبالد تم اختيارهم بطريقة العشوائية األول لكرة ال

وقد افرتض الباحثون أن الربنامج اإلرشادي يؤثر إجيابا يف تنمية الوعي الصحي ، وقد استخدم االستبيان 

خارج أوقات  كأداة  للدراسة من إعداد الباحثني، ضم ثالث أبعاد أساسية وهي بعد الوعي الصحي

التدريب و املنافسة والبعد الثاين الوعي الصحي أثناء التدريب و املنافسة أما البعد الثالث فقد ضم الوعي 

الغذائي واستنتجنا أن مستوى الوعي الصحي للعينة الدراسة منخفض الربنامج اإلرشادي يف تنمية الوعي 

 .الصحي يؤثر إجيابا

 

  

 (هـ1441/م2019، جامعة امللك سعود، الرياض )108 -97ص ص  ،1ع، 4م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 

 



 جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                         98

 

 

 

 

 

The effectiveness of a mentoring program to development health awareness  
among basketball players in wheelchairs 

 
Mazouz. Ghaouti  

Institute of Physical and 
Sports Education, Tissemsilt 

University Center 

Bengoua  Ali  
Institute of Physical and 

Sports Education, University 
of Mostaganem 

Brahim Harbach  
Institute of Physical and 

Sports Education, University 
of Mostaganem 

Senouci  Abdelkrim 
Institute of Physical and 

Sports Education, University 
of Mostaganem 

 

 (Received 25/6/2018; Accepted for publication 20/12/2018) 
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Abstract: This study aimed to identify the level of health awareness in basketball wheelchair and 
stand on the effectiveness of the pilot program for the development of the level of health awareness in 
this category have been using, the descriptive approach, the experimental methodology, each one of 
them for use in the field. The descriptive approach, to find out the level 3 survey style health 
awareness when basketball players in wheelchairs and included a sample search on (40) players from 
the First Section basketball players in wheelchairs on the west side and central the country selected 
random manner researchers had assumed that the indicative program to positively influence the 
development of health awareness, the questionnaire has been used as a tool for the study of the 
preparation of researchers, which included three key dimensions of the health awareness outside 
training times and competition, the second dimension of health awareness during training and 
competition as the third dimension of the inclusion of nutritional awareness that the level of health 
awareness of the sample study low indicative program in the development of health awareness affect 
positively. 
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 الدراسةمقدمة 

عملية سهلة وبسيطة ةالصحي عيةولتالبعض أن ا يظن

هتدف إىل نرش املعلومات الصحية عن طريق املنشورات 

دف إىل هت األهن مور من أصعب األا ووسائل اإلعالم، بل إهن

الصحي هو التأثري  للوعيتغيري السلوك، فاهلدف األسايس 

عىل السلوكيات، وليس فقط نرش املعلومات، إذ أن املعرفة ال 

تغري السلوك، والدليل عىل ذلك أن  تؤدي بالرضورة إىل

األطباء يعرفون رضر التدخني، ولكن يبلغ نسبة املدخنني 

 وعية فالت( 2012 ) عودة، (%   60 – 40بينهم حوايل )

هو ذلك اجلزء الذي يعنى بتحسني السلوك، وهو  ةالصحي

 يجمموعة من اخلربات املنظمة واملصممة لتسهيل التبن

عززة لصحة األفراد واجلامعات الالإرادي للسلوكيات امل

الصحة مطلب أسايس وهدف اسرتاتيجي تسعى   .واملجتمع

دول العامل ومنظامته وأفراده إىل حتقيقه، وتعمل جاهدة عىل 

بلوغه، من اجل حياة صحية سليمة. يسهم من خالهلا اإلنسان 

يف جهود التنمية املختلفة له وألرسته وملجتمعه. وتربز قضية 

اكتسابه ونرشه كأحد األولويات واألهداف الوعي الصحي و

الرئيسية لرتبية الصحية يف عرص التقدم التكنولوجي 

والصناعي مما يتعرض فيه الفرد إىل خماطر صحية وبيئية 

 (2012متزايدة. ) عودة، 

ومن ضمن ما تقاس به  تقدم األمم والشعوب ارتفاع  

أحد مستوى الوعي الصحي بني أفرادها، فالوعي الصحي يمثل 

املؤرشات الرئيسية التي يعتمد عليها الباحثون والدارسون يف 

تصنيف املجتمعات املتقدمة وأخرى متخلفة، حيث يشري ظاهر 

( أن مفهوم  التثقيف والوعي الصحي يعني تثقيف 2004)

األفراد و إثارة وعيهم لغرض تغيري سلوكهم وعاداهتم وخاصة 

كذلك غرس يف حالة انتشار األمراض داخل املجتمع، و

العادات والتقاليد االجتامعية التي من شأهنا تدعيم اجلانب 

الصحي وتطويره مثل ممارسة النشاط البدين والتغذية الصحية 

والعادة القوامية السليمة، وإن مسألة اللعب يف الوعي الصحي 

والنجاح يف تأسيسه لدى األفراد له عالقة وثيقة بتشكيل جانب 

وهلذا فإن هذه املسالة جيب أن مهم من جوانب شخصيتهم، 

تلقى عناية خمطط هلا ومقصودة من شاهنا يف  ذلك العملية 

التعليمية النظامية يف أي مستوى درايس. ويعرف قنديل عبد 

(الوعي الصحي أنه السلوك االجيايب الذي يؤثر 1990الرمحان)

اجيابيا عىل الصحة والقدرة عىل تطبيق هذه املعلومات يف احلياة 

ية بصورة مستمرة تكسبها شكل العادة التي توجه قدرات اليوم

الفرد يف حتديد واجباته املنزلية املتكاملة التي حتافظ عىل صحته 

 وحيويته وذلك يف حدود إمكانياته.

ويذكر أن الشخص الواعي صحيا هو الشخص املثايل   

املتمتع بدرجات ومستويات عالية من الصحة املتمثلة 

العقيل، النفيس، االجتامعي، والصحي، وإن  بالتكامل البدين ،

ممارسة األنشطة الرياضية تعمل عىل الوقاية من أهم األمراض 

العضوية مثل السكري وأمراض القلب وأمراض اجلهاز 

التنفيس والسمنة والوزن الزائد والتشوهات القوامية، باعتبار 

أن اجلانب الصحي يشتمل عىل جانبيني أساسيني مها الثقافة 

حية والتي تشتمل عىل اكتساب املعارف واملعلومات الص

الصحية والوعي الصحي الذي يتمثل يف ممارسة وتطبيق تلك 

 .ارف واملعلومات يف الواقع العميلاملع

وبالنظر إىل فئة املعاقني نجد أهنم يمثلون نسبة غري قليلة  

يف املجتمع املحيل وعىل املستوى العاملي، حيث تظهر هذه 

م وبني األسوياء بصورة واضحة مما يتطلب وضع الفروق بينه

برامج خاصة تتناسب مع خصائص وطبيعتهم بالشكل الذي 

 يتناسب مع درجة وشدة إعاقتهم.

ومن النشاطات الرياضية املحببة واملامرسة من قبل  

املعاقني هي رياضة كرة السلة عىل الكرايس املتحركة ذات 

وقد تطورت وأصبحت الطابع العالجي، الرتفيهي، والتنافيس 

من الرياضات  املشوقة ملا فيها من اإلرصار والعزيمة 

والتحدي، ويف هذا البحث نقوم بالكشف عن مستوى الوعي 

الصحي لدى املعاقني املامرسني لرياضة كرة السلة عىل 

 الكرايس املتحركة؟   
 

 الدراسة شكلة م

 األفراد حياة في ىقصو أهمية يةالصح وعيةالتحتمل  

لذلك تتعدد املؤسسات التي تشّكل  ،والمجتمعات
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سلوكيات املجتمع، وتؤثر عىل عاداهتم الصحية، حيث 

تعترب التوعية الصحية حقاً أصيالً لكل أفراد املجتمع،  ومن 

أهم املؤسسات املعنية بالتوعية الصحية األرسة واملؤسسة 

 التعليمية واملؤسسة اإلعالمية، ومؤسسات املجتمع املدين

يشري اخلرباء عىل وجود عالقة بني   ضية  حيثواألندية الريا

السلوك الصحي واملستوى الصحي للفرد، فكلام ارتفع 

املستوى الصحي للفرد ارتفع سلوكه الصحي والعكس 

واملعاقني فئة حتتاج إىل برامج تتامشى مع  خصائصهم 

وسامهتم حيث حتتاج إىل املزيد من الرعاية الصحية والصرب 

الفائدة املرجوة، ومن هنا كان االجتاه  واالهتامم حتى تتحقق

نحو االهتامم هبذه الفئة والتي تعترب جزء من املجتمع وهلم 

حق احلياة كغريهم، وبعد االطالع عىل الدراسات 

والبحوث السابقة حول الوعي الصحي والتي تناولت يف 

ألندية الرياضية مع غياب االغالب املستوى الدرايس و

ني ومن خالل املقابالت الشخصية دراسات حول فئة املعاق

الصحي والوعي الصحي  هممع بعض املعاقني حول سلوك

هبمل املبادئ األساسية يف احلفاظ عىل  تبني أن بعضهم 

الصحة، حيث أن البعض يدخن والبعض ال يقوم 

بالفحوصات الطبية والبعض األخر ال هيتم بالواجبات 

من  الغذائية األساسية والوجبات الكاملة وغريها

السلوكات الصحية السلبية، وبتايل إمكانية تعرضهم 

اإلصابات وحاالت مرضية خمتلفة، وهذا ما دفعنا للقيام 

هبذا البحث عىل رشحية هامة من رشائح املجتمع املتمثلة يف 

املعاقني املامرسني للرياضة كرة السلة عىل الكرايس املتحركة 

للرفع للتعرف عىل مستوى الوعي الصحي ووضع برنامج 

من مستوى الوعي الصحي واحلد من العادات الصحية 

 السلبية ومشاكلها وعىل هذا تم طرح التساؤل التايل:    

 

  الدراسةأمهية 

إنه من الرضوري االهتامم بالفرد عامة و ذوي     

، صفة خاصة ورعايتهم من كل اجلوانباالحتياجات اخلاصة ب

اجلوانب وأكثرها وتعد اجلوانب املتعلقة بالصحة من أهم هذه 

تأثريا عىل حياة هذه الرشحية ، ويزيد هذا األمر إحلاحا  يف حالة 

هذه األخرية التي تتميز باملعاناة من العديد من املشاكل النفسية 

والصحية ومن ثم كان أفضل احللول للخروج من هذه احلالة 

هو ممارسة النشاط بدين ريايض وتكيفه حسب احتياجات هذه 

هنا تظهر أمهية الوعي الصحي بشكل عام للنمو الفئة ، ومن 

والصحة السليمة ، ويأيت هذا البحث يف هذا اإلطار حيث 

يتوقع من خالل نتائجه معرفة مستوى الوعي الصحي لدى 

ريايض ذوي االحتياجات اخلاصة الذين يامرسون أنشطة بدنية 

ورياضية بانتظام ، وبالتايل التعرف إىل جوانب القوة وتعزيزها 

جوانب الضعف والعمل عىل عالجها. وتكمن أمهية البحث و

كذلك يف اقرتاح برنامج إرشادي وتثقيفي قد يساهم مستقبال 

يف إثراء إي تدخل يف جمال تنمية الوعي الصحي للرياضيني يف 

بالدنا ،كام يمكن كذلك اإلفادة منه يف ملتقيات تكوين املربيني 

اهزة يف توعية واملدربني الرياضيون لتزويدهم بوسيلة ج

رياضييهم صحيا .باإلضافة إىل أن إجراء مثل هذه الدراسة 

يشجع الباحثني عىل إجراء بحوث جديدة يف  الصحة  يف 

 املجال الريايض يف بالدنا  وبالتايل إثراء البحث العلمي. 

 

 الدراسةتساؤالت 

ـ هل يؤثر الربنامج اإلرشادي املقرتح لتنمية الوعي 

 ة السلة عىل الكرايس املتحركة؟الصحي لدى العبي كر

 التساؤالت الفرعية: 

ـ ما هو مستوى الوعي الصحي عند العبي كرة السلة عىل 

 الكرايس املتحركة؟

ـ ما هي فاعلية الربنامج اإلرشادي املقرتح يف الرفع من 

مستوى الوعي الصحي عند العبي كرة السلة عىل الكرايس 

 املتحركة؟

 

   الدراسةأهداف 

ـ معرفة مستوى الوعي الصحي عند ريايض ذوي 

االحتياجات اخلاصة عامة والعبي كرة السلة عىل الكرايس 

 املتحركة بصفة خاصة.
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ـ بناء برنامج إرشادي للتنمية الوعي الصحي عند العبي 

 كرة السلة عىل الكرايس املتحركة.

 لربنامج اإلرشادي عىل الفئة املعنية.ـ معرفة درجة تأثري ا

ـ رفع مستوى الوعي الصحي وبالتايل حياة أكثر صحية 

 .للرياضيني 

 

  الدراسةالتعريف بمصطلحات 

عبارة عن جمموعة من الوحدات  برنامج إرشادي:ـ 

الرتبوية و التعليمية املوجهة إىل عينة من األفراد و التي هتدف 

صحيحة حول موضوع ما إىل إيصال املعلومات واملفاهيم 

 ( .72، 2011)احلميد 

نقصد به ترمجة املعارف واملعلومات  الوعي الصحي:ـ 

واخلربات الصحية إىل أنامط سلوكية لدى األفراد)عليوة عالء 

 .(49، ص1999الدين، 

متارس عىل نفس  كرة السلة عىل الكرايس املتحركة:ـ 

 امللعب لألسوياء ونفس القوانني عدا بعض املواد.

هو جهاز تعوييض عىل األطراف السفلية  الكريس املتحرك:

يساعد املعاق يف اإلنتقال من مكان آلخر كام يمكنه من 

 املشاركة يف املسابقات واملنافسات.

الالعبون: متارس كرة السلة عىل الكرايس املتحركة من 

طرف مخسة العبني خمتلفي اإلعاقة منهم املشلولني،مبتوري 

و ذوي الكساح،وبصفة عامة الالعبون األطراف السفلية،أ

املعوقني يف كرة السلة هم الذين تعرضوا إىل إصابات. )مروان 

 (.75،ص 2002عبد املجيد إبراهيم، 

 

  للدراسةالدراسات السابقة واملشاهبة 

(  .2010د/ إبراهيم خرض حسن أبو قرن   ) دراسة: -1

 تأثري برنامج تثقيفي صحي ومترينات عالجيه مقرتح ملرىض

تصلب رشايني الطرف السفىل هيدف البحث إىل توظيف 

التمرينات العالجية ووضع برنامج تثقيفي صحي من أجل 

حتسني احلالة الوظيفية و األعراض النامجة ملرىض تصلب 

رشايني الطرف السفىل بغرض تأهيلهم بدنيــًا و وقائيًا عن 

 للربامج التثقيفية  ، متثل فرض يفطريق املعلومات الصحية 

الصحية والتمرينات العالجية دور اجيايب يف حتسني احلالة 

الوظيفية ملرىض تصلب رشايني الطرف السفىل استخدم املنهج 

( مريض  20التجريبي .اشتملت الدراسة عىل عينة قوامها ) 

أهم نتيجة للعالج الدوائي ، بتصلب رشايني الطرف السفىل 

يل املرىض والتثقيف الصحي و التمرينات دور هام يف تأه

ووقايتهم  و يوىص الباحث باالهتامم بالتمرينات املقننة ملرىض 

تصلب رشايني الطرف السفىل بجانب العالج الدوائي و إتباع 

نظام غذائي خال من الدهون و الكوليسرتول و اإلقالع عن 

 التدخني و ممارسة امليش .

 

   (2012سويقات حممد /جامعة ورقلة  ):  دراسة -2

افة الصحية عند املرىض املصابني باألمراض املزمنة واقع الثق

معرفة املستوى الثقايف الصحي الدراسة هدف كان باجلزائر. 

 متثل الفرض يف  لدى املرىض املصابني بمرض السكر .

للمتغريات السوسيوديموغرافية دور يف اكتساب الثقافة 

متثلت يف  العينة،الصحية لدى املرىض املصابني بالسكر 

ستبيان جلمع الا، استخدم 40ة مرىض السكر قوامها جمموع

أهم النتائج  ليست هناك عالقة بني املستوى من املعلومات .

التعليمي و الثقافة الصحية و ليست هناك عالقة بني املستوى 

املادي للمبحوثني و الثقافة الصحية، بينام هناك عالقة بني 

ة و ليست هناك الصحي احلالة العائلية للمستوجبني و الثقافة 

عالقة بني املستوى املادي للمبحوثني و الثقافة الصحية، بينام 

هناك عالقة بني احلالة العائلية للمستوجبني و الثقافة 

 الصحي.

 

 (2011العيل حممد حممود سليامن و آخرون ) :دراسة -3

مدى الوعي الصحي و الغذائي لدى العبي املنتخبات الرياضية 

ربد، األردن هدفت هذه الدراسة إىل التعرف يف جامعة الريموك، إ

عىل الواقع الريايض لدى الالعبني الذكور يف منتخبات )ألعاب 

القوى ، كرة القدم ، كرة اليد ، الكرة الطائرة ، ألعاب املرضب( يف 

متثل الفرض هناك نقص الوعي الصحي و ، جامعة الريموك

، الريموك الغذائي لدى العبي املنتخبات الرياضية يف جامعة 

طبقت الدراسة عىل عينة مكونة من واملنهج الوصفي استخدم 
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ستبيان الاتم استخدام ( العبًا اختريوا بالطريقة العشوائية 120)

قد توصلت الدراسة إىل أن معظم العبي ،جلمع املعلومات 

املنتخبات الرياضية يف اجلامعة يامرسون النشاط الريايض ملدة 

منتخب اجلامعة و أن معظمهم  ساعة واحدة يف اليوم ضمن

يتناولون ثالث وجبات غذائية فأكثر يوميًا. و يتناولون 

 .بــات الغازيــة بدرجــة كبيــرةاملرشو

 

أوىص الباحثان بالتأكيد عىل املدربني  أهم التوصيات :

برضورة ختطيط تدريب منتظم يتناسب مع قدرات الرياضيني 

حية  إضافتا و تغذيتهم، و أن يوضع وفق أسس علمية ص

لتحديد أطباء يكشفون دوريا عىل الالعبني ، و حث الالعبني 

عىل إتباع القواعد الصحية السليمة كاالمتناع عن التدخني و 

 املرشوبات الغازية و املنشطات.

 

  التعليق عىل الدراسات املشاهبة 

تشاهبت البحوث من حيت تناول موضوع الوعي  

ع حيث كان االعتامد يف الصحي وذلك من حيت املنهج املتب

الغالب عىل املنهج الوصفي التحلييل كام تم االعتامد عىل أداة 

البحث االستبيان يف مجع املعلومات أما عينة البحث فتم 

االختيار بطريقة عشوائية وكانت معظم العينات أندية من 

الغرب اجلزائري أما فيام خيص النتائج املحققة عىل أن التوعية 

ثقيف الصحي والرياضة إضافة إىل التغذية واحلمالت الت

الطبيعية هلا دور فعال يف املحافظة عىل صحة اإلنسان ويف 

األخري اتفقت جل البحوث عىل أمهية االهتامم بالوقاية 

واالبتعاد عن السلوكات والعادات السيئة كام تم التطرق إىل 

التوعية بمختلف أشكاهلا التي تقي الريايض من األمراض 

 كل الصحية.  واملشا

 

  نقد الدارسات املشاهبة

 الفرق بني الدراسات السابقة وهذه الدراسة  يكمن يف:

ـ املنهج املتبع يف معاجلة البحث يف معظم البحوث 

اعتمدت عىل املنهج الوصفي التحلييل أما بحثنا فتم 

باالعتامد عىل املنهج املسحي واملنهج التجريبي ذو املجموعة 

تبارين قبيل وبعدي باالعتامد عىل مقياس الواحدة وإعداد اخ

كم ومعاجلة جتريبية متثلت يف برنامج إرشادي يعتمد عىل  حمح

إلقاء حمارضات ومطويات ومتابعة موقع التواصل 

االجتامعي فيسبوك باإلضافة إىل بعض الصور ومقاطع 

 الفيديو.

ـ معظم الدراسات تناولت الفرق الرياضية وخمتلف 

بحثنا هدا فكان موجها نحو ذوي الفئات العمرية أما 

 .االحتياجات اخلاصة التي تتطلب املزيد من االهتامم والعناية

    

  امليدانية اإلجراءات

   منهج الدراسة

املنهج الوصفي بصورته املسحية ملالئمته  وناتبع الباحث    

 طبيعة الدراسة.

   جمتمع الدراسة

عىل الكرايس العبي كرة السلة  منتكون جمتمع الدراسة     

املتحركة من املعاقني حركيا املامرسني للرياضة كرة السلة عىل 

البالغ . "اجلزائر"الكرايس املتحركة القسم الوطني األول يف 

 .العبا( 120)عددهم 

 

  عينة الدراسة

العبا ألندية اجلهة ( 40تكونت عينة الدراسة من)    

مع ( من جمت%  33أي بنسبة ) طى للبالدـــالغربية والوس

 .الدراسة 

 
  أداة الدراسة

بإعداد استبيان بعد االطالع عىل  باحثونقام ال 

جمموعة من الدراسات السابقة التي هلا عالقة مبارشة 

،. وكذلك باإلطالع عىل عدد  دراسةبموضوع ومشكلة ال

من مقاييس الوعي الغذائي و الصحي بشكل عام ، 

يل و طرق الستفادة منها يف صياغة عبارات االستبيان احلال

تقييم إجابات املبحوثني . األمر الذي ساعد يف النهاية إىل 

التوصل ألهم املحاور التي تعرب عن مستوى الوعي 

الصحي هلذه الفئة اخلاصة ، و التي تكونت يف صورهتا 
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األولية من حمورين األول لوصف بعض البيانات العامة 

املحور عينة و التي هلا عالقة بمتغري الدراسة و الألفراد 

عبارة يشمل  70الثاين جاء عىل شكل مقياس متكون من 

ثالث أبعاد . وبعد عرض االستبيان بصورته األولية عىل 

جمموعة من األساتذة اخلرباء املختصني يف املجال 

( . تم إجراء بعض التعديالت 03كمحكمني )امللحق رقم 

عبارة إىل  70، كان من أمهها تقليص عدد العبارات من 

ارة . وإعادة صياغة أو تبسيط بعض املصطلحات عب 62

العلمية للعبارات بام يتناسب مع املستوى التعليمي و 

 الثقايف  ألفراد عينة الدراسة .

 

 (10بعرض األداة عىل ) لباحثونقام ا  صدق األداة:

حمكمني من أصحاب التخصص واخلربة والكفاءة واملختصني 

للتحقق من صدق املحتوى  الصحة والرياضة والتغذيةيف جمال 

يف عبارة( 62وأصبحت أداة الدراسة مكونة من)لألداة 

 صورهتا النهائية.

 

طريق تطبيق  عنللتحقق من ثبات األداة   ثبات األداة: 

، للتأكد من مدى دقة واستقرار "Alpha-cronbach "االختبار  

نتائج االختبار . وعىل أساس هذه الطريقة قام الطالبان بإجراء 

الختبار عىل عينة مشاهبة لعينة البحث ومذكورة سابقا ،والتي ا

تكونت من العبني يملكون نفس خصائص العينة املستهدفة 

يف الدراسة . وجاءت قيمة  معامل الثبات  الستبيان الوعي 

 .(0.790الصحي  )

   
 نتائج الدراسة

ما هو مستوى الوعي الصحي لدى العبي  السؤال األول:

   الكرايس املتحركة ؟كرة السلة عىل 

املستوى : عرض و حتليل نتائج املحور األول من االستبيان 

 التعليمي

توزيع أفراد عينة البحث حسب مستواهم  4ـ 1

 .يـــالتعلم

 

 .يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري املستوى التعليمي. (1)اجلدول 

النسبة 
 املئوية

 املستوى الدرايس  التكرار

 أمي 2 5,0

 إبتدائي 10 25,0

 متوسط 22 55,0

 ثانوي 3 7,5

 جامعي 3 7,5

 املجموع 40 100,0

 

توزع أفراد العينة بني مخس مستويات تعليمية هي أمي 

و مستوى إبتدائي قدرت نستهم ب  .%5 بنسبة قدرت ب

. %55. ومستوى تعليم متوسط قدررت نسبتهم ب 25%

. ومستوى   %07.5ومستوى تعليم ثانوي قدرت نسبتهم ب 

.  حيث كان أغلبية %  07.5تعليم جامعي قدرت نسبتهم ب 

العبا  28الالعبني يامكون مستوى تعليمي متوسط أو أعىل  بـ 

 من احلجم الكيل للعينة . %  70بنسبة فاقت 

و لبحث العالقة بني املستوى الدرايس و مستوى الوعي 

ط الصحي لدى أفراد العينة ،قمنا بحساب معامل االرتبا

بريسون و ايتضح وجود عالقة ارتباطية إجيابية قوية بني 

املتغريين حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بريسون )ر= 

( ، و هذا يدل و بشكل 0.001( عند مستوى معنوية )0.62

جيل أن مستوى الوعي الصحي ألفراد عينة البحث يتأثر 

باملستوى التعليمي لدهيم ،و هي عكس النتيجة التي توصلت 

إليها دراسة سويقات حيث وجدت هذه الدراسة عدم ارتباط 

 (2012)حممد،   مستوى الثقافة الصحية باملستوى التعليمي.

 

  عرض و حتليل نتائج املحور الثاين من االستبيان  -2

قياس مستوى الوعي الصحي : لإلجابة عن التساؤل  

ما هو مستوى الوعي الصحي "األول للبحث و الذي كان : 

استخدمت  "عبي كرة السلة عىل الكرايس املتحركة ؟ لدى ال

املتوسطات احلسابية والنسب املئوية لكل عبارة يف استبيان 

الوعي الصحي والدرجة الكلية للوعي وبعد استعراضنا 
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بالتفصيل  النتائج اخلاصة بكل عبارة من عبارات االستبيان 

 التايل : أمكننا استخالص 

 عىل السلة كرة بيالع لدى الصحي الوعي مستوى -1

 .االستبيان املتحركة حسب عبارات الكرايس

 

 الكرايس عىل السلة كرة العبي لدى الصحي الوعي مستوى .(2)اجلدول 

 .االستبيان املتحركة حسب عبارات

 عبارات االستبيان
عدد 

 العبارات
النسبة 

 %  املئوية 

العبارات التي كان مستوى وعي الصحي هبا 
 املنخفض

35 56,5 

 العبارات التي كان مستوى وعي الصحي هبا

 حتسني إىل حيتاج
24 38,7 

 العبارات كان جاء مستوى وعي الصحي هبا

 جيد
03 04,8 

 100 62 املجموع

 

 

 

( نجد أن عدد العبارات التي  2) إذا الحظنا اجلدول 

استجابة هلا أفراد العينة بشكل صحيح من املنظور الصحي 

يتعدى عددها  ثالث عبارات بنسبة  كانت قليلة جدا ،فلم

.يف حني بلغ عدد العبارات ذات  %  5مئوية مل تتجاوز 

،وحصلت  %  38,7عبارة بنسبة قدرها  24االستجابة املتوسطة 

عبارات  62عبارة من  35غالبية العبارات و مقدر عددها ب 

 عىل استجابة منخفضة .

نرى ان الوعي الصحي ألفراد عينة البحث منخفض 

ث يؤثر الوعي الصحي لالعب عىل صحته فكلام ارتفع حي

مستوى هذا الوعي كلام حتسـنت معارفه بسلوك السليم يف 

حياته اليومية كريايض .وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 

 %  95أن مستوى الوعي لدى عينة الدراسة كان منخفضا يف 

 من عبارات االستبيان .

 

 عىل السلة رةك العبي لدى الصحي الوعي مستوى -2

 .االستبيان املتحركة حسب أبعاد الكرايس

 

 .االستبيان املتحركة حسب أبعاد الكرايس عىل السلة كرة العبي لدى الصحي الوعي مستوى . (3)اجلدول 

 أبعاد االستبيان

 مستويات الوعي الصحي

 جيد وعي حتسني إىل حيتاج صحي وعي منخفض صحي وعي

النسبة املئوية  التكرار %  النسبة املئوية  التكرار %  ية النسبة املئو التكرار
  % 

الوعي الصحي خارج أوقات املامرسة 
 الرياضية

17 42,50 23 57,50 00 00 

 التدريب اثناء الصحي الوعي

 واملنافسة
21 52,5 18 45,00 01 2,50 

 00 00 37,5 15 62,50 25 الغذائي الوعي

 
   

عي الصحي لدى عينة البحث إذا نظرنا إىل مستوى الو

حسب أبعاد االستبيان فإنه بالنسبة للبعد األول و هو الوعي 

الصحي خارج أوقات املامرسة الرياضية كان منخفضا لدى 

 26و حيتاج إىل حتسني ل  42,50%  العبا ، بنسبة قدرها  17

،ومل حيصل إي العب من أفراد  57,50%  العب بنسبة بلغت 

ي صحي جيد يف هذا البعد .أما بالنسبة العينة عىل مستوى وع

فحصلنا عىل    املنافسة و التدريب اثناء الصحي لبعد الوعي

 18و  ، 2,50% العب واحد كان وعيه جيدا بنسبة قدرها 

و جاء وعي  %45,00 العبا كان وعيهم حيتاج إىل حتسني بنسبة 

.أما  %42,50 العبا يف هذا البعد منخفضا بنسبة قدرها  21
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الغذائي فلم  بة لنتائج البعد الثالث و هو بعد الوعيبالنس

حيصل إي العب عىل مستوى وعي جيد ،بينام حصل أغلبية 

العبا عىل مستوى منخفض  26الالعبني و املقدر عددهم ب 

و حصل بقية الالعبني عىل   %62,5 من الوعي بلغت نسبتهم

 مستوى حيتاج إىل حتسني.

 

  نتائج الربنامج االرشادي

التحقق من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  :أوالا 

 بني متوسطات أفراد العينة يف الفرق االربعة قيد الدراسة قبل

تطبيق الربنامج اإلرشادي أو بعبارة أدق التحقق من التجانس 

أن تكون التباينات أو االنحرافات املعيارية "الذي يقصد به 

واالختبار  ، "للمجموعات املسحوبة منها العينة متساوية

لدراسة التجانس هو اختبار  SPSSالذي يوفره لنا برنامج 

 (.119، صفحة 2007)أمني،   .  levene’s Testلفيني أو 

 

يبني قيمة اختبار التجانس يف متوسطات الوعي الصحي  قبل  .(4)اجلدول 
  .تطبيق الربنامج املقرتح

 مستوى الداللة
درجة 

 2احلرية 

درجة 

 1احلرية 

اختبار ليفيني  قيمة

 Levene للتجانس

0,277 36 3 1,340 

 
تساوي  P.Valueأن قيمة   (4يوضح اجلدول رقم )

 05و هي أكرب من مستوى املعنوية  %  27( إي 0.27)

،وبالتايل فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأن متوسطات 

 الفرق األربعة متساوية إي أنه هناك جتانس 

 

الصحي للعينة التجريبية بعد خضوعها  قياس الوعي ثانيا:

 للربنامج اإلرشادي .

 

مستوى الوعي الصحي لدى أفراد عينة البحث التجريبية قبل  .(5)اجلدول 
 .10تطبيق لربنامج      ن=

 النسبة املئوية التكرار مستوى الوعي الصحي

 %  00 00 وعي صحي جيد 

وعي صحي حيتاج إىل  
 حتسني

04 40  % 

   .(5)جلدول اتابع 

 النسبة املئوية التكرار مستوى الوعي الصحي

 %  60 06 وعي صحي منخفض 

 ±املتوسط احلسايب 
 االنحراف املعياري

1,62 ± 0,13  

النسبة املئوية الكلية 
 املوزونة للمتوسط

14,54% 

 

أفراد من العينة كان  06( يتضح أن 5)من خالل اجلدول 

 04و ، %  60خفض بنسبة بلغت مستوى الوعي لدهيم من

العبني كان مستواهم يف الوعي الصحي حيتاج إىل حتسني بنسبة 

ومل نحصل عىل إي العب كان وعيه الصحي جيد  ، 40%

.ونجد من خالل اجلدول كذلك املتوسط الكىل إلجابات 

بانحراف  1,62العينة عىل استبيان قياس الوعي الصحي  و هو: 

 النسبة الكلية ملستوى الوعي ،لتأيت 0,13معياري قدره: 

وهي تقابل املستوى املنخفض  % 14,54  الصحي التي بلغت:

 .من الوعي الصحي

 

قياس الوعي الصحي لعينة البحث بعد تطبيق  ثالثا:

 الربنامج اإلرشادي:

( مستوى الوعي الصحي لدى أفراد عينة  6اجلدول رقم ) 

 .10البحث التجريبية بعد تطبيق لربنامج      ن=

 النسبة املئوية التكرار مستوى الوعي الصحي

 %  80 08 وعي صحي جيد 

وعي صحي حيتاج إىل  
 حتسني

02 20  % 

 %  00 00 وعي صحي منخفض 

 ±املتوسط احلسايب 
 االنحراف املعياري

2,46 ± 0,12 

النسبة املئوية الكلية 
 املوزونة للمتوسط

09,82% 

 

العبيني أثنني من العينة ( يتضح أن 6) من خالل اجلدول 

و  ،%  20جاء مستوى الوعي لدهيم حيتاج إىل حتسني بنسبة 

العبني كان مستواهم يف الوعي الصحي جيد بنسبة بلغت  08

ومل نحصل عىل إي العب كان وعيه الصحي منخفض  ،% 80
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.ونجد من خالل اجلدول كذلك املتوسط الكىل إلجابات 

لصحي  بعد تطبيق الربنامج العينة عىل استبيان قياس الوعي ا

،لتأيت النسبة الكلية  0,12بانحراف معياري قدره:  2,46و هو: 

 ملستوى الوعي الصحي بعد تطبيق الربنامج اإلرشادي كذلك:

 وهي تقابل املستوى اجليد من الوعي الصحي.  % 09,82

 

 

 ث قبل وبعد تطبيق الربنامج اإلرشادي.(. يوضع مستويات الوعي الصحي لدى أفراد عينة البح8الشكل البياين رقم )

 

حساب اختبار )ت( للفروق بني املتوسطات  رابعا:

القياسني القبيل و البعدي من أجل إثبات فاعلية الربنامج يف 

تنمية مستوى الوعي الصحي لدى العبي كرة السلة عىل 

 الكرايس املتحركة:

 

 .(10العبني عينة الدراسة التجريبية يف التطبيقني القبيل و البعدي لالختبار )ن= )ت( للفرق بني متوسطي درجات ال قيمة .( 7) جدول 

 مستوى الداللة قيمة )ت( درجة احلرية اخلطأ املعياري االنحراف املعياري املتوسط احلسايب التطبيق

 0,40 0,137 1,6230 قبيل
9 19,75 0,001 

 0,41 0,127 2,4640 بعدي

 

 ( يتضح ماييل:7) من خالل اجلدول رقم 

مستوى الوعي الصحي لالعبي عينة البحث التجريبي يف 

القياس القبيل منخفض حيث مل يتعد متوسط درجاهتم 

( ،وهذه القيمة تقل عن نصف الدرجة النهائية 1,6230)

مما يبني أن  ( ،0,137للمقياس ،وذلك بانحراف معياري قدره )

رشادي كان مستوى الوعي الصحي قبل تطبيق الربنامج اإل

 منخفض .

مستوى الوعي الصحي لالعبي عينة البحث يف القياس 

( ،وهذه 2,4640البعدي مرتفع حيث بلغ متوسط درجاهتم )

 ( من الدرجة النهائية للمقياس ،82,09%القيمة تساوي نسبة)

ومتثل هذه النسبة مستوى وعي اجليد و املناسب من الناحية 

 الصحية لالعبي العينة.

( بني 0,001إحصائيا عند مستوى معنوية ) هناك فرق دال

متوسطي درجات التطبيقني القبيل و البعدي الستبيان الوعي 

الصحي )الدرجة الكلية( لصالح التطبيق البعدي حيث كانت 

( وهي أكرب بكثري من 19,75املحسوبة تساوي ) "ت"قيمة 

قيمتها اجلدولية يف حالة احلساب اليدوي لقيمة )ت(، األمر 

ري إىل أن هذه الفروق ترجع إىل تأثري املعاجلة التجريبية الذي يش

 )الربنامج اإلرشادي املقرتح(. 
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  االستنتاجات 

من خالل عرض وحتليل النتائج أمكن التوصل إىل 

 االستنتاجات التالية: 

ال توجد عالقة دالة إحصائيا بني عامل السن و مستوى  -

أثر بعامل الوعي الصحي ،إي أن مستوى الوعي الصحي ال يت

 السن لدى افراد عينة الدراسة . 

مستوى الوعي الصحي لدى عينة الدراسة كان منخفضا  -

أن بعد الوعي الغذائي أكثر ومن عبارات االستبيان . %  95يف 

 جوانب الوعي الصحي قصورا لدى أفراد عينة  الدراسة .

( بني 0,001هناك فرق دال إحصائيا عند مستوى معنوية ) -

التطبيقني القبيل والبعدي الستبيان الوعي  متوسطي درجات

الصحي )الدرجة الكلية( لصالح التطبيق البعدي حيث كانت 

( وهي أكرب بكثري من قيمتها 19,75املحسوبة تساوي ) "ت"قيمة 

اجلدولية يف حالة احلساب اليدوي لقيمة )ت(، األمر الذي يشري 

بية وهي يف حالة إىل أن هذه الفروق ترجع إىل تأثري املعاجلة التجري

 بحثنا هذا الربنامج اإلرشادي املقرتح. 

 
  بالفرضيات النتائج مقابلة

 خالل من عليها املتحصل االستنتاجات ضوء عىل   

 و بمقارنتها بفرضيات البحث قمنا النتائج، مناقشة و عرض

 :كالتايل النتائج كانت

مستوى الوعي الصحي لدى العبي "    :األوىل الفرضية

 ."لة عىل الكرايس املتحركة منخفض كرة الس

بتوزيع االستبيان عىل نا قام الفرضية هذه صحة وإلثبات  

( العبا لكرة السلة عىل 40عينة البحث والتي كان قوامها )

الكرايس املتحركة فئة املعاقني حركيا ، الذين ينشطون ضمن 

القسم الوطني األول للبطولة الوطنية يف هذا التخصص والتي 

أن النسبة العامة الستجابة عينة البحث كانت  أظهرت 

( إي مستوي وعي صحي منخفض ، وبالتايل 54.04%)

 نقول أن الفريض األوىل للبحث قد حتققت. 

يستطيع الربنامج اإلرشادي املقرتح أن  " الثانية: الفرضية

يرفع من مستوى الوعي الصحي لالعبي لكرة السلة عىل 

 ." حركيا الكرايس املتحركة فئة املعاقني

 10لقد تم  تنفيذ الربنامج اإلرشادي عىل عينة متكونة من 

العبني ، وبعد  احلصول عىل نتائج اخلام ومعاجلتها إحصائيا 

ستيوذنت( ،  أظهرت نتائج هذا  "ت"باستعامل اختبار )

االختبار  وجود فروق دالة إحصائيا بني املتوسطات احلسابية و 

ا يدل عىل فاعلية الربنامج لصالح االختبار البعدي وهذا م

اإلرشادي املقرتح يف رفع مستوى الوعي الصحي لعينة 

 البحث.

 

  الفرضية العامة

يؤثر الربنامج اإلرشادي إجيابا يف تنمية الوعي الصحي " 

لدى العبي كرة السلة عىل الكرايس املتحركة فئة املعاقني 

ام ومن خالل حتقق الفرضيات الفرعية للدراسة السي "حركيا 

 الفرضية الثانية فإننا نخلص إىل حتقق الفرض العام لدراسة .

 

 التوصيات

يف ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يويص الطالبان 

 بالتوصيات اآلتية:

رضورة االهتامم باحلالة الصحية لفئة الرياضيني من  -

ذوي االحتياجات اخلاصة بشكل عام ،وحماولة إجياد السبل 

لغذائي السليم يف النوادي الرياضية لتعزيز السلوك الصحي و ا

عن طريق تفعيل الدور إجيايب لكل من يستطيع التأثري يف 

 املامرسات واملعلومات الصحية للريايض خاصة دور املدرب .

استعامل الربنامج اإلرشادي املقرتح كوسيلة تعليمة  -

مدروسة و جمربة من طرف العاملني يف امليدان الريايض اخلاص 

 حتياجات اخلاصة. بفئة ذوي اال

حتفيز الرياضيني املعاقني حركيا عىل البحث و االطالع  -

 من اجل احلصول عىل ثقافة صحية .

إعطاء املزيد من األمهية ملوضوع التغذية يف الدورات  -

 التكوينية للمربيني و عاملني يف اجلانب الريايض.

إجراء دراسات مشاهبة يف الوعي الصحي لدى  -

فرق األلعاب والفعاليات الرياضية  الرياضيني املعاقني يف

 املختلفة.
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إجراء بحوث ودراسات يف التغذية و الوعي الغذائي  -

 لدى اإلناث الرياضيات .

استعامل  اإلعالم الريايض بمختلف وسائله لنرش الوعي  -

 الصحي السليم .

 

  املراجع

 املراجع العربية

ايس كرة السلة عىل الكر، 2002 .إبراهيم ، مروان عبد املجيد

 .األردن دار للنرش ، ، املتحركة ملتحدي اإلعاقة

التصنيف الطبي والقانون ، 2002 .مروان عبد املجيد إبراهيم،

، الدويل لكرة السلة عىل الكرايس املتحركة للمقعدين

دار الثقافة للنرش والتوزيع والدار العلمية الدولية 

 .عامن األردن-للنرش والتوزيع

 -عامن  .ألسس العامة للصحة والرتبيةا  ،2004 ، ا .م، األمني

 .دار الغد للنرش والتوزيع  :االردن

اإلعاقة احلركية والشلل ، 2000 .البواليز، حممد عبد السالم 

 دار الفكر لطباعة والنرش. الدماغي،

سيكولوجية اإلعاقة اجلسمية ، 1997 .نالعيساوي، عبد الرمح

 ن.، لبنا1دار راتب اجلامعية،الطبعة  والعقلية،

مر دينة   .الثقافة الصحية للرياضيني، 2001 . ا .د ،الفتاح

 .دار الفكر العريب :مص -القاهرة  -النرص 

حية برنامج مقرتح يف الرتبية الص. 2004   .ع .م ،اهلادي

 -فلسطني  -غزة  . األساسيةللمعاقني برصيا يف املرحلة 

 .جامعة االقىص  

عددة عىل بعض برنامج الوسائط املت، 2006 ز .ا ،حاتم

املفاهيم الصحية والوعي الصحي للطلبة الصف 

كلية الرتبية  :-فلسطني  -غزة  . السادس يف العلوم

 .اجلامعة االسالمية

 

. التثقيف الغذائي. 2010  سونيا صالح و أرشف عبد احلميد.

 األردن: دار الفكر نارشون وموزعون..-عامن

ركية بني اإلعاقات احل، 2008 .عيل حممد ، السيد فهمي

 .التشخيص والتأهيل وبحوث التدخل رؤية نفسية

 : مرص  -االسكندرية  .الصحة الرياضية. 2006  ا .ع ،عليوة

 .دار الوفاء للطباعة والنرش 

املهارات ، 2008  .مجال صربي و عبد احلسني نعيم فرج ،

األساسية والقانون الدويل لكرة السلة عىل الكرايس 

 عامن. طبعة األوىل،، دار دجلة، الاملتحركة

دراسة مستوى الوعي ، 1996 حسن عالء الدين حممد عثامن،

الغذائي وعالقته بأنامط التغذية لطالب األكادمية 

، كلية االقتصاد املنزيل جامعة للعلوم والتكنولوجية

 املنوفية.

واقع الثقافة الصحية عند املرىض ، 2012 حممد سويقات،

 .، جامعة ورقلةزائراملصابني باألمراض املزمنة باجل

فعالية ، 2009 حيي زينب عاطف، خالد سعيد، حامد حممد،

برنامج كمبيوتري يف الثاقافة الغذائية عىل التحصيل 

 .املعريف وتنمية الوعي الغذائي والصحي

تعريف التثقيف "، 2012  .محد حسن عودة الغانميأ

 .، جامعة بابل كلية التمريض"الصحي
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 اإلنجازاتأثر بعض العوامل املساندة يف رياضة املستويات العليا يف حتقيق 

 األوملبية يف الدول العربية 

 

 د.حممد بن حييى فقيهي  

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدين  -أستاذ علم النفس الريايض املساعد   

 جامعة امللك سعود 

 
 

 (م20/12/2018 للنرش يف م؛ وقبل10/11/2018يف )قدم للنرش 
 

 

 .التدريب الريايض، تقنيات التدريب، التجنيس من أجل الرياضة: الكلامت املفتاحية

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر بعض العوامل املساندة يف رياضة املستويات :الدراسة  ملخص

أساسيني ومها التقنيات العليا يف حتقيق االنجازات األوملبية يف الدول العربية من خالل دراسة متغريين 

( عضوًا 65احلديثة يف التدريب الريايض والتجنيس الريايض . تم تطبيق هذه الدراسة عىل عينة مكونة من )

من أعضاء جمالس إدارات اللجان االوملبية الوطنية العربية، أعضاء جمالس إدارات االحتادات الرياضية يف 

عمدية. نظرًا  لطبيعة وأهداف الدراسه، استخدم الباحث املنهج بعض الدول العربية تم اختيارهم بالطريقة ال

الوصفي يف اجراءات هذه الدراسة. أشارت نتائج الدراسة إىل أن قلة استخدام األجهزة والتقنيات احلديثة 

يف التدريب الريايض بسبب تكلفتها العالية باإلضافة اىل عدم وجود خمتصني يف هذا املجال وهتميش اجلوانب 

مية ساهم بشكل كبري يف عدم تطور الرياضة يف الدول العربية. فيام يتعلق بمحور التجنيس الريايض فقد العل

أشارت أبرز النتائج إىل أن عدم تقنني وتنظيم التجنيس الريايض يعترب أحد أهم أالسباب الرئيسية يف عدم 

اجلانب. بناًء عىل نتائج هذه الدراسة  االستفادة املثىل من التجنيس الريايض يف الدول العربية املعنية هبذا

يويص الباحث برضورة تفعيل استخدام االدوات والتقنيات احلديثة يف التدريب الريايض باالضافة إىل أمهية 

وضع ضوابط ومعايري مقننة تنظم آلية اختيار الرياضيني املوهوبني هبدف جتنيسهم للوصول إىل حتقيق 

 .االنجازات العاملية واألوملبية
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Abstract: The purpose of the current study was to identify the impact of supporting factors on high 
level sports in  achieving olympic gains in arab countries. In this study, two main factors have been 
examined: latest sport coaching technology and naturalization in olympic successes in some Arab 
countries. This study has been conducted on a sample of (65) members of olympic arab national 
committees’ board and members of sport national federations board. The sample has been selected 
intentionally. The descriptive approach has been applied for this study. Findings have showed low 
rate of using latest technology in sport coaching due to their high cost, lack of experts in this area and 
marginalization of scientific aspects, which have all contributed in the less developed situation of 
sport in Arab countries. Most significant findings of the study indicate that not legalizing nor 
regulating naturalization is one of the main causes of getting no benefit out of it in the respective arab 
countries. Thus, it is recommended to use latest equipment and technology in sport coaching, with 
emphasis on the importance of setting standards for choosing skilled and elite athletes and 
naturalizing them to achieve olympic and international successes. 



  111                          لعربيةأثر بعض العوامل املساندة يف رياضة املستويات العليا يف حتقيق االنجازات األوملبية يف الدول ا

 

 

 

   الدراسةمقدمة 

إن اإلنجازات الرياضية األوملبية باعتبارها أرقى 

 اإلنجازات الرياضية ترتبط بتوافر املواهب الرياضية، ومدى

خالل مراحل النمو  ت الرياضيةاالنجازا حتقيق قدرهتا عىل

املختلفة، ومنظومة إعداد الرياضيني، ومستوى اإلمكانات 

،  الفاتح، السيدومدى انتشار احلركة الرياضية يف املجتمع )

2002.) 

من خالل نظرة شاملة ورسيعة عىل االنجازات الرياضية 

بعض العوامل املساندة رضورة توفرواألوملبية والعاملية، يتضح لنا 

استخدام  ، وتربز هنا أمهيةرياضة املستويات العلياب رتقاءلال

التقنيات احلديثة يف التدريب الريايض، حيث ُيالحظ مدى 

االرتفاع اهلائل ملستوى األداء احلركي، واملهارى ألبطال 

الرياضات املختلفة، وخاصة بالنسبة للمسابقات الرقمية، ومدى 

رات املتميزة يف األلعاب رسعة حتطيم األرقام القياسية، أو املها

اجلامعية، ويرجع الفضل يف ذلك إىل التقدم التقني اهلائل، الذي 

يستطيع أن حيل الكثري من املشاكل واملعوقات، لتقديم احللول 

املثالية للنهوض باملستوى الريايض، واملسامهة الفاعلة يف ختطى 

حدود القدرة البرشية، لتحقيق أروع النتائج وتقليل فرص 

صابات، واملحافظة عىل راحة وسالمة الالعبني بصفة عامة، اإل

وفقًا ملتطلبات العرص واالخرتاعات العلمية املتنوعة واملتسارعة 

 والتي سامهت بالكثري مما حتقق من تلك االنجازات.

( أن التقنيات احلديثة تعني جمموعة 2008)يرى فضيل 

كن األجهزة والوسائل التكنولوجية املتطورة، والتي يم

االستفادة هبا يف تطوير قدرات الالعبني أثناء التدريب لالرتقاء 

 بمستوياهتم أثناء املنافسات.

( إىل أن تكنولوجيا الرياضة تتمثل 2002يشري احلاوي )

يف جوانب عديده كالتصوير بأجهزة حمددة ومقننة ومن ثم 

حتليل االداء الريايض من خالهلا، باالضافة اىل التطور الكبري 

طوير أرضيات املالعب وابتكار أفضل األجهزة واألدوات يف ت

املساعدة للتدريب، وكذلك األدوات واألجهزة التي ختدم 

املنشآت الرياضية عىل اختالف فئاهتا، مثل االضاءات احلديثة 

للمنشآت الرياضية وكيفية عملها، إضافًة إىل العديد من 

ية من أجل الوسائل احلديثة التي تعتمد عىل الربجمة احلاسوب

 حتسني وتطوير االداء يف املجال الريايض بشكل عام.

وُيمكن للمدرب الريايض االستفادة الكاملة من التقنيات 

احلديثة واملتطورة، سواء يف أجهزة التدريب أو األجهزة 

التكنولوجية األخرى، وذلك بطريقة مبارشة أو غري مبارشة يف 

 والوصول عملية التدريب، لالرتقاء بقدرات الالعبني

، لذا كان عليه أن يطلع عىل كل الرياضية العلياللمستويات 

جديد نظرًا للتطور الرسيع الذي تشهده الرياضة بشكل عام 

والتطور التقني بشكل خاص، ليتمكن من تطوير قدراته 

املعرفية ملواكبة هذا التطور املتسارع بام ينعكس إجيابًا عىل حتسن 

 أداء الرياضيني. 

هامًا  أن احلاسب اآليل أصبحب( 2002اوي، )احل يرى  

وأساسيًا يف مجيع جماالت حياة الرياضيني، حيث يمكن 

استخدامه يف حفظ املعلومات الرياضية واسرتجاعها عند أي 

يمكن  حيثوقت، كام نحتاج إليه يف أجهزة التدريب احلديثة، 

حتديد األمحال التدريبية املقننة بواسطة جمموعة من الربامج 

كام يمكن االستفادة منه أيضًا يف  ،عدة واملخصصة لذلكامل

 والنفسية القياسات اخلاصة بتحديد املتغريات الفسيولوجية

قبل وأثناء وبعد النشاط الريايض، وكذلك حتليل األداء 

أجهزة التحليل احلركي اآلن  حيث أناحلركي لالعبني، 

 أصبحت مزودة بكامريات تصوير من زوايا خمتلفة وبأجهزة

حاسب آيل حديثة، كام يستفاد أيضًا من أجهزة احلاسب اآليل 

، والقيام بالتحليالت بعلوم الرياضةيف األبحاث املرتبطة 

اإلحصائية املناسبة لكل بحث، كام يستفاد منها يف عرض 

 .النتائج بأسلوب علمي حديث

 ,Dario, Liebermann, Larry, Hughesويؤكد كاًل من 

Roger , Bartlett, McClements & Ian   (2010 عىل أن )

استخدام تقنية الفيديو يف التدريب يساهم بشكل كبري يف 

احلصول عىل املعلومات ونوعية االداء وبالتايل يستخدم لتعزيز 

االداء باستخدام اإلعادة أو املحاكاة من خالل تقنية ثالثية 

األبعاد والتحليل احلركي ألداء الرياضيني مما يساهم بشكل 

يف مقارنة اداء الريايض بالرياضني اآلخرين ومعرفة نقاط  كبري
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القوة والضعف لديه للعمل عىل حتسينها وتطويرها هبدف 

 الوصول إىل أعىل املستويات لتحقيق االنجازات الرياضية.

( بأن ظاهرة التجنيس أصبحت يف 2008يرى حمروس )

عرصنا احلايل من العوامل التي سامهت يف حصول كثري من 

بدأت ظاهرة حيث  ل عىل العديد من اإلنجازات الرياضية ،الدو

 العديد من يف البرشية جتنيس الكفاءاتمن خالل التجنيس 

وغريها من املجاالت  والتكنولوجية والطبية املجاالت الصناعية

املتميزين رياضيًا هبدف الوصول ثم أمتد إىل جتنيس  األخرى

واحدة هذه الظاهرة  وباتت وحتقيق االنجازات الرياضية العليا 

من أهم الظواهر الرياضية يف وقتنا احلايل حيث متكنت العديد من 

من خالل  الدول من احلصول عىل االنجازات والتفوق رياضياً 

 وجتنيسهم لتحقيق ذلك اهلدف، استقطاهبماملشاركة برياضيني تم 

وقد بدأت هذه الظاهرة يف االنتشار لتشمل معظم األلعاب يف 

بلدان العامل  وكفاءات ل الغنية التي تستقطب طاقاتخمتلف الدو

النامي لتتاجر يف مواهبها ومؤهالهتا، وحتصد بعرقها انجازات 

 .رياضياً  تضخم رصيدها الدويل

لقد ساعدت تكنولوجيا املعلومات وأحدث أساليب 

التطور يف انتشار هذه الظاهرة بطريقة رسيعة وغري تقليدية، كام 

سية احلق للعديد من األشخاص يف أعطت بعض قوانني اجلن

احلصول عىل أكثر من جنسية يف وقت واحد باإلضافة إىل 

والدول العظمى  "اجلنسية املزدوجة  "االحتفاظ بجنسية بالده 

التي تصنع اإلعالم ومعظم مواد االستهالك هي نفسها التي 

تضع القوانني الدولية رياضية أو غري رياضية، لذلك بادرت 

امرية منذ عرشينات القرن العرشين بتجنيس القوى االستع

التي اكتشفتها يف البلدان اخلاضعة  أفضل اإلمكانات البرشية

أن فكرة إقدام  لنا املاضية يتضح العقودلسلطتها، وبمراجعة 

الدفاع عن راية غري رايتهم  الرياضيني أو إرغامهم حتى عىل

تصور. كام الوطنية األصلية مل يكن يف وقت من األوقات قاباًل لل

أن سياسة التجنيس التي سارت عليها السلطات يف بعض 

القوانني واألعراف، وجعلت معظمها  مع أبسط الدول تتناىف

جراء توزيع  يدفع ثمنًا سياسيًا واجتامعيًا واقتصاديًا باهظًا من

ي تال الرجوع للقواننياجلنسية عىل الرياضيني وغريهم دون 

سة التجنيس الريايض حرمت سيالذا فإن  ،كم منح اجلنسيةحت

سلعة يف سوق املزاد  هموجعلت من املوهوبني رياضييهامن  دوالً 

) عثامن، شكري ، سامل، حسانني، عبداملنعم، األمني، العاملي 

ويف اآلونة األخرية عانت األوساط الرياضية  (.1999محاد، 

من أرضار هذه الظاهرة بصورة كبرية بعد اجتاه معظم الالعبني 

 إىلاهلجرة  إىلء يف الدول ذات املستويات األقل ماديا األكفا

 عىلالدول املتقدمة بحافز اإلغراءات املالية ومن ثم احلصول 

 عىلاحلصول  إىلصفوف منتخباهتا سعيا  إىلواالنضامم  اجلنسية،

 (. Ronald. ، 2001 (البطوالت الكربى وامليداليات العاملية

 

 الدراسةمشكلة 

عن آلية لتنظيم  الدراسة إىل أمهية  (2008حمروس ) ويشري

هجرة الالعبني، حيث يعيق االحرتاف تطور الرياضة يف 

البلدان التي ختطو خطواهتا األوىل يف املجال )االحرتاف( 

وذلك من جراء مغادرة الرياضيني ذوي املستويات العالية، 

ويؤدي التجنيس إىل ضعف القاعدة الرياضية ويعيق تطور 

ال  نياملحرتف أن بعضر إىل الرياضة يف الدول النامية، كام أشا

يستطيعون االلتحاق بمنتخباهتم الوطنية لتمثيل دوهلم يف 

 املنافسات العاملية وبذلك تكون نتائج هذه الدول ضعيفة. 

لذا ومن االستعراض السابق لبعض الدراسات العلمية  

اخلاصة بتطوير الرياضة، يتضح وجود عوامل أساسية تضعها 

هذا ار حني ختطط لتطوير الرياضة، ويف مجيع الدراسات يف االعتب

متغريي التقنيات احلديثة يف التدريب  الباحثيتناول  الدراسة 

ومدى أثرمها يف  بالدراسة والتحليل الريايض والتجنيس الريايض

 تحقيق االنجازات األوملبية يفلرياضة املستويات العليا االرتقاء ب

البعدي  يتضح من نتائج التحليل ، حيثالدول العربية بعض

يف صناعة البطل  تعد ذات تأثري واضحللدراسات السابقة أهنا 

عىل الرغم من  وحتقيق االنجازات يف املنافسات العليا الريايض

 هبذه املتغريات. اهتمتُندرة الدراسات التي 

 

   الدراسةأمهية 

  فيام ييل: الدراسة تكمن أمهية 

   حماولة الوصول والتعرف عىل أثر استخدام التقنيات

من أجل الرياضة التجنيس و ديثة يف التدريب الريايضاحل
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يف حتقيق ومسامهة ذلك رياضة املستويات العليا ب لالرتقاء

 .الدول العربيةبعض االنجازات األوملبية يف 

  التعرف عىل األدوار اهلامة التي جيب أن يقوم هبا

األجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية غري عملية التدريب 

 الريايض.

  ىمن إجراء مقارنات أخر الدراسة هذا  كننا نتائجمتقد 

 بني الرياضيني من دول خمتلفة لبيان ومعرفة الفروق بينهم.

  ألبحاثللدراسات وا اً مرجع الدراسة يمثل هذا قد 

 املشاهبة.

 
  الدراسةأهداف 

 إىل التعرف عىل: الدراسة هذا دف هي

 يف  التقنيات احلديثة للتدريب الريايض أثر استخدام

 ياضة املستويات العليا راالرتقاء ب

تحقيق اإلنجازات الرياضية األوملبية ببعض الدول ل

 العربية.

 رياضة املستويات االرتقاء بالريايض يف  أثر استخدام

تحقيق اإلنجازات الرياضية األوملبية ببعض الدول لالعليا 

 العربية.

 : الدراسة تساؤالت  

  يف  التقنيات احلديثة للتدريب الريايض استخدام أثرما

 رياضة املستويات العليا االرتقاء ب

تحقيق اإلنجازات الرياضية األوملبية ببعض الدول ل

 ؟العربية

 رياضة االرتقاء بالريايض يف التجنيس  ما أثر استخدام

تحقيق اإلنجازات الرياضية األوملبية ببعض لاملستويات العليا 

 .؟الدول العربية

 
   راسةالد حدود

يف سبع  دول عربية  الدراسة  : تم تطبيقاحلدود املكانية

اململكة ، مجهورية مرص العربية، اململكة العربية السعودية)

اجلمهورية ، االمارات العربية املتحدة، األردنية اهلاشمية

 (.مملكة البحرين، سلطنة عامن، التونسية

يف الفرتة من شهر يناير  الدراسة تم تطبيق  احلدود الزمنية:

 .2018اىل شهرمارس من العام 

 
   الدراسةمصطلحات 

  تقنيات التدريب الريايض

جمموعة األجهزة والوسائل التكنولوجية املتطورة  

والتى يمكن االستفادة منها ىف تطوير قدرات الرياضيني أثناء 

أثناء املنافسات  التدريب لالرتقاء بمستوياهتم

 (.2008  ،الرياضية.)فضيل

حيمل  منح الفرد جنسية غري جنسية الدولة التي :التجنيس

 (.2008جنسيتها. )حمروس، 

 
  الدراسات السابقة

ختطيط مقرتح  لوضع( بدراسة 2009قامت خلود ديب )

 هناكلتطوير الرياضة يف سوريا من خالل دراسة الوضع احلايل 

وذلك من خالل : األهداف التي تسعى االحتادات الرياضية 

 إىل ختطيطها، السياسات التي تبعها االحتادات الرياضية يف

حتقيق أهدافها، اإلمكانات املادية من منشآت ومالعب 

لتحقيق هذه األهداف، اإلمكانات  ات الزمةوأجهزة وميزاني

داريني يف االحتادات الرياضية ، العاملني وإالالبرشية من 

اإلجراءات التنفيذية املتبعة يف االحتادات الرياضية لتحقيق 

االحتادات ، اقرتاح أهدافها، الربامج الزمنية املوضوعة من قبل 

ختطيط لتطوير املستوى الريايض من خالل رؤية مقرتحة 

املنهج  الباحثة لوزارة الرياضة يف سوريا، واستخدمت

من  ( فرداً 1275) عينة الدراسة عىل تالوصفي وأشتمل

أعضاء االحتادات واللجان الفرعية ، وقد توصلت الباحثة إىل 

ر متثلت يف األهداف ، العديد من النتائج من خالل مخسة حماو

السياسات، اإلجراءات، اإلمكانات املادية والبرشية، الربامج 

 الزمنية.

( دراسة هدفت اىل التخطيط لتنمية 2008أجرى خليل )

املوارد البرشية بإدارة النشاط الريايض لرعاية الشباب بجامعة 

طنطا من خالل التعرف عىل السياسات اإلدارية بإدارة النشاط 

لرعاية الشباب بجامعة طنطا املتعلقة باملوارد البرشية،  الريايض
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 من أجل تنميةاالحتياجات واملهارات الالزمة للتخطيط 

املوارد البرشية، األداء الوظيفي اخلاص باملوارد البرشية 

ألخصائي النشاط الريايض، تكنولوجيا إعداد املوارد البرشية 

صائي النشاط ألخصائي النشاط الريايض، تقييم األداء األخ

املنهج الوصفي، وتم اختيار عينة الباحث الريايض، واستخدم 

( للدراسة 20( أخصائي )103بالطريقة العمدية ) الدراسة 

( 23( للدراسة األساسية، وتم استبعاد )83االستطالعية، )

( أخصائي، وقد 50) الدراسة بعد التطبيق لتصبح عينة 

: عدم وضوح  أشارت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها

اختصاصات وسلطات ومسئوليات العاملني بأقسام رعاية 

الشباب، عدم وجود حوافز مشجعة، وجود نقص يف عدد 

عداد والصقل املهني األخصائيني الرياضيني، عدم مالئمة اإل

ملتطلبات العمل، عدم وضوح أهداف برامج رعاية الشباب، 

كام  ألعامل،عدم جتديد اللوائح اإلدارية التي تنظم تنفيذ ا

أهداف النشاط الريايض ال  أشارت نتائج الدراسة إىل أن

 تناسب إمكانات اجلامعة.

( دراسة هبدف التعرف عىل أهم 2006أجرى شعبان )

املعوقات الفنية املسببة لتأخر املستوى الرقمي وتقديم بعض 

احللول املناسبة هلا، وتم استخدام املنهج الوصفي، حيث 

وتكونت عينة كأداة جلمع البيانات، ستخدم االستبيان أُ 

( من مدريب السباحة باألندية املرصية 216) من الدراسة 

واملشاركني يف بطوالت االحتاد املرصي للسباحة، وأشارت 

النتائج إىل وجود معوقات يف العديد من حماور الدراسة، والتي 

شملت معوقات تأهيل املدربني، معوقات التخطيط الفني، 

معوقات  (،تدريبات، بطوالت، منافسات) معوقات الربامج

االنتقاء، معوقات اإلعداد النفيس، معوقات استخدام 

التقنيات احلديثة، معوقات مرتبطة باحلوافز، ومعوقات 

 االستفادة من البحوث العلمية.

معوقات استخدام  "دراسة ب( 2006زكي ) إيامن قامت

 يث هدفتح "التقنية اإلدارية احلديثة يف األندية الرياضية

التعرف عىل املعوقات اإلدارية اخلاصة باستخدام إىل الدراسة 

التقنية احلديثة، واملعوقات الفنية واملالية والتخطيط الستخدام 

التقنية احلديثة، وتم استخدام املنهج الوصفي، ومتثل جمتمع 

يف مديري وأعضاء جمالس إدارات األندية الرياضية  الدراسة 

تم اختيار حيث لقاهرة واجليزة، واالجتامعية بمحافظتي ا

( عضوًا من مديري وأعضاء 168( فردًا من إمجايل )120)

: ستنتاجات الدراسة جمالس إدارات األندية، وكانت من أهم ا

عدم وجود هياكل وخرائط تنظيمية إلدارة احلاسب اآليل 

ونظم املعلومات باألندية، عدم وجود القيادات الرياضية 

احلاسب اآليل، قلة املعرفة ونقص اخلربة يف املؤهلة للتعامل مع 

استخدام احلاسب اآليل ونظم املعلومات، ال توجد خطط أو 

أهداف واضحة للنادي الستخدام احلاسب اآليل ونظم 

 املعلومات.  

 "( بعنوان 2006ويف دراسة عوض ومنال أبو املجد )

 برنامج تعليمي باستخدام اهليربميديا وأثره عىل تعلم البدء من

هدفت الدراسة إىل: تصميم برنامج تعليمي  "أعىل يف السباحة 

 ة)ملهارة البدء من أعىل يف السباحة( مبني عىل استخدام برجم

تعليمية بتقنية اهليربميديا باستخدام احلاسب اآليل، التعرف 

املعدة بتقنية اهليربميديا باستخدام احلاسب  ةعىل تأثري الربجم

ألساسية ملهارة البدء من أعىل يف اآليل عىل تعلم املهارات ا

السباحة، وأشارت النتائج إىل أن هناك فروق ذات داللة 

إحصائية بني القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة 

والتجريبية يف املتغريات املهارية قيد الدراسة لصالح القياس 

البعدي، وهناك نسب حتسن بني القياس القبيل والبعدي 

 ملهارية قيد الدراسة.  للمتغريات ا

( دراسة هدفت إىل بناء منظومة 2005أجرى مجعة وطلبة )

الرباعم  برامجفنية متكاملة تضمن التخطيط العلمي لكافة 

والناشئني من خالل جمموعة من األهداف الفرعية باإلضافة إىل 

بناء برنامج تدريبي لتطوير وحتسني القدرات البدنية واملهارية 

 ،دم الباحثان املنهج التجريبي القياس )القبيل والنفسية واستخ

يف الشق  الدراسة البعدي( ملجموعة جتريبية واحدة وبلغت عينة 

 13( العب من ناشئي النادي األهيل حتت 70التجريبي للبحث )

( للمجموعة 30( للعينة االستطالعية، )40سنة منهم )

وب التجريبية، بينام أستخدم الباحثان املنهج الوصفي )األسل

املسحي( يف الشق الوصفي للبحث )استطالعات الراي( وبلغت 

( من العاملني يف جمال كرة القدم يف الوطن 640) الدراسة عينة 
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العريب، وأشارت النتائج إىل أن الربنامج التدريبي املقرتح أثر 

إجيابيًا عىل مستوى القدرات البدنية واملهارية والنفسية، كام متكن 

ىل منظومة فنية لتطوير وحتديث كرة القدم الباحثان من التوصل إ

عىل املستوى العريب ، وقد اشتملت هذه املنظومة الفنية عىل مخسة 

مرشوعات تطبيقية ، وتم صياغة هذه املرشوعات هبدف انتقاهلا 

من املرحلة التنظريية إىل املرحلة التطبيقية والتنفيذية وذلك طبقًا ملا 

ام كاًل من سالمة ، وق يتناسب وظروف كل دولة عربية .

 استحداث برنامج "( بدراسة بعنوان 2005الشتيحي ، صابر )

، هدفت إىل تصميم برنامج "حاسب آيل لتقييم حكام كرة السلة

حاسب لتقييم حكام كرة السلة، وحتديد مستويات معيارية لتقييم 

حكام كرة السلة يف ضوء تطبيق برنامج احلاسب اآليل املقرتح، 

 الدراسة احثون املنهج الوصفي، وبلغت عينة وقد استخدم الب

( حكاًم، وقد 119وعدده ) الدراسة ( حكام من إمجايل جمتمع 46)

إىل )التأكد من صدق وثبات برنامج  الدراسة أشارت نتائج 

احلاسب اآليل املقرتح، صالحية برنامج احلاسب اآليل التقييم 

حكام كرة السلة، إمكانية إجراء تغريات من إضافة وحذف يف 

واقف التحكمية يف برنامج احلاسب اآليل، إمكانية استخراج امل

 تقرير للنتيجة النهائية خاص بكل حكم(.

استخدام نموذج "بدراسة حتت عنوان Bill  (2003)قام 

مصدر الكفاءة لفاعلية اهليئات يف الرياضات اجلامعية 

يعتمد األداء التنظيمي العايل اجلودة فقط ال حيث "للمحرتفني 

التمويل يف املنظمة بل يعتمد أيضًا عىل الكفاءة التي  عىل مصدر

استخدام التربع الوارد للمنظمة وهذه الدراسة هتدف  هبا يتم

ت اجلامعية اإىل تطوير نموذج مصدر الفائدة بالنسبة للرياض

فيها الفرق الرياضية برتشيد املصادر  تقوم للمحرتفني والتي

دعمة لتحقيق األهداف املالية العادية واملصادر التشجيعية امل

الرياضية واملالئمة للهيئات الرياضية وقد تم تقديم دليل 

جتريبي بخصوص األداء الريايض واملايل لفرق كرة القدم ف 

 2002إىل  1998إنجلرتا باحتاد كرة القدم عىل مدى الفرتة من 

وعليه فقد تم التأكد من أن األداء الريايض واملايل للفرق يتأثر 

 باألشخاص املالكني لتلك الفرق.بشكل كبري 

الصعوبات التي  "( بدراسة بعنوان 2002قام النعيمي )

والتي هدفت إىل  "تواجه البطوالت العربية لأللعاب اجلامعية

التعرف عىل الصعوبات التي تواجه البطوالت العربية 

لأللعاب اجلامعية واحللول املقرتحة هلا، من وجهة نظر أعضاء 

)املحلية( لأللعاب اجلامعية يف الدول جمالس االحتادات 

عىل عينة  تم تطبيقهوقد استخدم الباحث استبيانا  ،العربية

عضوا من أعضاء جمالس االحتادات )كرة  181مكونه من 

القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد( يف الدول العربية 

)دولة قطر، دولة اإلمارات العربية املتحدة، مجهورية مرص 

ية، اجلمهورية التونسية، اململكة األردنية اهلاشمية، العرب

مجهورية العراق(، وكانت أهم النتائج: إن مجيع جماالت 

الصعوبات كانت صعوبات حادة أو حادة بدرجة كبرية، وكان 

حمور الصعوبات االقتصادية أكثر الصعوبات حده، يليه 

الصعوبات التنظيمية، ثم الصعوبات الفنية، ثم الصعوبات 

لسياسية. وكانت أكثر الصعوبات تأثريًا عىل إقامة البطوالت ا

العربية لأللعاب اجلامعية، مرتبة حسب املحاور هي عدم 

وجود موارد مالية ثابتة لدعم البطوالت، واعتذار بعض 

االحتادات الوطنية عن تنظيم البطوالت، وعدم وجود جلان 

رشاف فنية دائمة متخصصة ومؤهلة للمتابعة واإلعداد واإل

عىل البطوالت، وضعف التنسيق والتشاور لالتفاق عىل خطة 

طويلة املدى. كام أشارت النتائج إىل إن مجيع احللول املقرتحة 

حلوالً مناسبة بدرجة كبرية جدا، وكانت احللول املقرتحة 

 .  هي أكثر احللول املقرتحة مناسبة للصعوبات التنظيمية

متجهات  "وان ( دراسة بعن1999أجرى عثامن وآخرون )

 "األساليب – األولويات –الرياضة نحو العاملية الواقع 

هدفت إىل حرص اإلنجازات الرياضية العربية االوملبية 

والقارية واإلقليمية، وحتديد األلعاب الرياضية االوملبية 

املناسبة ملعظم الدول العربية، والتي يمكنها من حتقيق 

 حتديد أهم العوامل إىل الدراسة انجازات عاملية، توصل فريق 

التي يمكن االعتامد عليها لالنطالق بالرياضة العربية إىل 

العاملية وهي كام ييل: انتقاء املوهوبني رياضيًا، استخدام 

التقنيات احلديثة يف التدريب الريايض، استقطاب وجتنيس 

املوهوبني واملميزين رياضيًا من خالل االعتامد عىل بعض 

  .اختيارهم وانتقاءهم األسس البيولوجية عند
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  الدراسة إجراءات 

  ية املستخدمةالدراسة املناهج 

استخدم الباحث املنهج الوصفي وذلك ملالئمته  -1

 .الدراسة ملوضوع 

-Metaاستخدم الباحث أسلوب التحليل البعدي   -2

analysis وذلك هبدف الوقوف عىل أهم العوامل املؤثرة يف ،

 اإلنجاز الريايض.

 
   أسلوب التحليل البعدي 

يشري إليه فؤاد أبو حطب وأمال صادق عىل اعتباره أحد 

حيال مشكلة أن البحوث  الدراسة احللول احلديثة يف مناهج 

التي جترى حول موضوع واحد قد ال يدعم بعضها بعضًا. 

وهذا يرسى حتديدًا عىل بحوث العلوم اإلنسانية واالجتامعية، 

ذ األمر الذي يربك املسئولني عن وضع السياسات واختا

القرارات العملية حني يريدون االستناد إىل نتائج هذه 

البحوث، ومن هنا نشأت احلاجة إىل ما يطلق عليه تكامل 

وهي جهود يبذهلا فريق  Research Integrationالبحوث 

الباحثني هبدف إحداث تكامل بني نتائج الدراسات املنفصلة 

والوصول من خالل ذلك إىل استنتاجات تستوعبها ككل، 

 .تتخذ دراسات تكامل البحوث صورتني رئيسيتنيو

  التقارير الرسدية النظرية. - أ

الدراسات الكمية )التحليل البعدي(. )أبو حطب،  - ب

 (.1991، صادق-فؤاد 

 

  اخلطوات املنهجية

، قام الباحث باتباع اخلطوات الدراسة لتحقيق أهداف 

 املنهجية التالية:

 لفرعية التي حتليل كافة املتغريات والعنارص الرئيسية وا

من شأهنا التأثري يف إشكالية الرياضة العربية األوملبية عىل سبيل 

رصد الظاهرة ودراسة الواقع الراهن وذلك استنادًا عىل منهج 

 التحليل الفلسفي.

  أحدث تقديم أطر مفاهيمية من خالل الرجوع إىل

الستخالص أحدث التوجهات والطرق  املراجع العلمية

املتصلة بالعنارص التي تم حتديدها وذلك واملبادئ واألساليب 

الستخالص معايري وحمكات يمكن عىل أساسها التغلب عىل 

 مشكلة الدراسة.

 بمتغريات هذه الدراسات السابقة املرتبطة  استعراض

 الدراسة.

  تطبيق أدوات مجع البيانات عىل عينة من اخلرباء يف

 جمال العمل األوملبي.

  ًعرضها ومناقشتهامع  معاجلة البيانات احصائيا. 

 

  الدراسة جمتمع 

 إىل قسمني مها: الدراسة ينقسم جمتمع 

جمتمع األفراد العاملني باملجال الريايض بصفة عامة  -1

 لتقنني أداة مجع البيانات املستخدمة.

اخلرباء العاملني باملجال الريايض ممن يعملون  -2

 باللجان األوملبية العربية واالحتادات الرياضية.

 

  الدراسة عينة 

استخدام الطريقتني العشوائية والعمدية يف اختيار عينة  تم 

 وذلك عىل النحو التايل: الدراسة 

لتقنني أداة مجع البيانات تم الطريقة العشوائية:  -1

تطبيق أداة الدراسة عىل األكاديميني واخلرباء يف املجال 

  ( خرباء يف املجال الريايض.10الريايض،  وعددهم )

ها يف الدراسة تم تطبيق: العمديةالطريقة  -2

االستطالعية عىل العاملني باملجال األوملبي باململكة العربية 

( 20السعودية، وذلك لتقنني أداة مجع البيانات وعددهم )

 .خبريًا رياضياً 

تم تطبيقها يف إختيار أعضاء  الطريقة العمدية: -3

جمالس إدارات اللجان االوملبية الوطنية العربية، أعضاء جمالس 

ادات الرياضية يف بعض الدول العربية وعددهم إدارات االحت

وضح إمجايل العينة ت( 3-2-1ول )اداجل، واً دولي اً ( خبري65)

التوزيع ، والتي تم إختيارها وفق متغريات )للبحثاألساسية 

 ، املؤهل، املشاركة بالبطوالت(.اجلغرايف

 



  117                          لعربيةأثر بعض العوامل املساندة يف رياضة املستويات العليا يف حتقيق االنجازات األوملبية يف الدول ا

 

 

 موزعة وفقاً للتوزيع اجلغرايف. الدراسة . عينة (1جدول )

 م
 ق التوزيع اجلغرايفالعينة وف

 النسبة املئوية العدد الدولة

1 
اململكة العربية 

 السعودية
13 20% 

 %32.30 21 مجهورية مرص العربية 2

3 
اململكة األردنية 

 اهلاشمية
8 12.30% 

4 
االمارات العربية 

 املتحدة
4 6.15% 

 %21.53 14 اجلمهورية التونسية 5

 %3.07 2 سلطنة عامن 6

 %4.61 3 بحرينمملكة ال 7

 %100 65 اإلمجايل

 

 للمؤهل العلمي موزعة وفقاً  الدراسة عينة . (2جدول )

 م
 العينة وفق املؤهل

 النسبة املئوية العدد املؤهل

 %38.47 25 دكتوراة 1

 % 29.23 19 ماجستري 2

 %32.30 21 بكالوريوس 3

 %100 65 اإلمجايل

 

كة يف البطوالت العاملية للمشار موزعة وفقاً  الدراسة عينة  .(3جدول )
 واألوملبية

 م
 املشاركة يف البطوالت العاملية واألوملبية

 النسبة املئوية العدد املشاركة

 %56.92 37 مشارك 1

 %43.08 28 غري مشارك 2

 %100 65 اإلمجايل

 
  (الدراسة مواصفات اخلرباء )عينة 

وفق معايري حمددة وبعد التأكد من  الدراسة تم اختيار عينة 

أن اخلرباء الذين تم اختيارهم بالطريقة العمدية كعينة هلذا 

عملوا أو مارسوا العمل األوملبي من خالل املشاركة  الدراسة 

( 15الفعلية كالعبني أو مدربني أو إداريني ملدة التقل عن )

 عاما.

 

  أدوات مجع البيانات

جلمع البيانات اخلاصة هبذه الدراسة تم تصميم استبيان 

يتكون من حمورين رئيسني )التقنيات احلديثة يف التدريب، 

 التجنيس الريايض(.

 
  إعداد عبارات االستبيان

  قام الباحث بوضع عبارات املحاور من خالل:

  االسرتشاد ببعض الدراسات السابقة املرتبطة

الستبيان اخلاص وفق ومن ثم تصميم ا الدراسة بموضوع 

 (.(Likert itemمقياس مخايس لعبارات االستبيان 

  مدى وضوح العبارات ومناسبتها لعينة  للتأكد من

تم عرض العبارات موزعة  ، ومدى كفاية كل حمورالدراسة 

 (10عىل املحاور الفرعية عىل جمموعه من اخلرباء وعددهم )

األوملبية  ممن يعملون يف املجال الريايض باللجان (4جدول )

واالحتادات الرياضية، وذلك هبدف استبعاد أي عبارات غري 

 .الدراسة ألهداف  مناسبة

    للتأكد من مدى مناسبة العبارات للمحاور، قام

الباحث بتطبيق دراسة استطالعية لالستبيان يف صورته 

من العاملني باملجال  خبرياً ( 20النهائية وتم اختيار عينة من )

 .(5جدول ) ب االتساق الداخيلالريايض، بغرض حسا

 

 . االستبيانراء اخلرباء يف عبارات . آ(4جدول )

أتفاق 
 اخلرباء

% 

العبارات 
 النهائية

 لالستبيان

عبارات 
تم 

 إضافتها

عبارات 
 مستبعدة

العبارات 
 املقرتحة

 االستبيان

التقنيات  11 -- 2 13 % 46
 احلديثة 

التجنيس  15 1 1 15 % 54
 الريايض

إمجايل  26 1 3 28 % 100
عدد 

 العبارات

 

النهائي  ( أن إمجايل عبارات االستبيان4يتضح من جدول )

عبارة موزعة عىل حموري  (26بدالًعن ) (28)أصبحت 

تعديل صياغة بعض العبارات وفقا  إضافة إىل أنه تمالدراسة، 

 آلراء اخلرباء.
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 لالستبياناملعامالت العلمية 

عىل عدد من الستبيان ا ت تقننيتضمنت إجراءا

 يف: ومتثلتية األساسية الدراسة اإلجراءات 

 

   أوالً: معامالت صدق االستبيان

قام الباحث بتحديد حماور االستبيان  صدق املحتوى:

واقرتاح عبارات كل حمور حيث أعتمد صدق املحتوى عىل 

الدراسة األمهية النسبية آلراء اخلرباء عىل حماور االستبيان قيد 

عينة % من إمجايل آراء 85أعىل من  ، وقد حقق نسبة اتفاق

 .الدراسة االستطالعية

ساب االتساق الداخيل قام حل صدق االتساق الداخيل:

تم اختيار عينة  .الباحث بإعداد االستبيان يف صورته النهائية

وذلك للتعرف ( فردًا من العاملني باملجال الريايض، ، 20من )

قام  بعد ذلك ا،حمورهعىل العالقة بني درجة العبارة ودرجة 

 (.5كام هو موضح بجدول ) قيمة )ر(الباحث بحساب 

 

 .معامالت ارتباط العبارات بمحاور االستبيان. (5جدول )

أرقام 
 العبارات

ارتباط العبارة 
بمحور التقنيات 

 احلديثة

أرقام 
 العبارات

ارتباط العبارة بمحور 
 التجنيس الريايض

1 0.07 1 0.23 

2 0.29 2 0.36 

3 0.15 3 0.40 

4 0.05 4 0.38 

5 0.18 5 0.44 

6 0.09 6 0.47 

7 0.19 7 0.01 

8 0.23 8 0.42 

9 0.03 9 0.43 

10 0.24 10 0.49 

11 0.17 11 0.46 

12 0.01 12 0.33 

13 0.30 13 0.12 

14 0.34 

15 0.34 

 

 

( أن مجيع قيم معامالت االرتباط 5يتضح من جدول )

ة )التقنيات احلديثة، التجنيس حموري الدراسلعبارات 

( مع درجة 0.05دالة إحصائيا عند مستوى دالله ) الريايض(

ُيشري إىل صدق متثيل العبارات  مما ،تنتمي إليه ذياملحور ال

 .ملحوري الدراسة

 

  : ثبات االستبيانثانياً 

تم حساب معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا 

"Alpha Coefficient"  (6)  جدولهو موضح يفكام. 

 

 20ن =  .    قيم معامل ألفا لعبارات االستبيان. (6جدول )

 العبارة معامل ألفا العبارة معامل ألفا

0.695 15 0.691 1 

0.701 16 0.641 2 

0.702 17 0.704 3 

0.698 18 0.692 4 

0.701 19 0.695 5 

0.702 20 0.700 6 

0.690 21 0.704 7 

0.694 22 0.703 8 

0.683 23 0.694 9 

0.658 24 0.700 10 

0.697 25 0.690 11 

0.698 26 0.645 12 

0.690 27 0.666 13 

0.569 28 0.699 14 

 

( أن معامالت ثبات االستبيان 6يتضح من جدول )

تبني أن معامل ألفا  ، كام0.709باستخدام معامل ألفا = 

( وهي أقل 0.569) -( 0.704)للمحاور انحرصت بني 

ل ألفا لالستبيان ككل. كام يتضح بأن عبارات من معام

االستبيان وحماوره متيزت بمعامل ثبات دال عند مستوى 

إمكانية االعتامد عليه كاستبيان مقنن  يدل عىل( مما 0.05)

التقنيات احلديثة للتدريب الريايض أثر استخدام  لقياس

والتجنيس من أجل الرياضة يف االرتقاء برياضة املستويات 
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ا لتحقيق اإلنجازات الرياضية األوملبية ببعض الدول العلي

 العربية.

 

  املعاجلات اإلحصائية

يف معاجلة النتائج إحصائيًا األساليب  الباحث استخدم

 التالية:

معامل  -االنحراف املعياري -املتوسط احلسايب -1

 النسب املئوية. -التكرارات -االلتواء

 معامل ألفا كرونباخ. -2

 لة الفروق.اختبار )ت( لدال  -3

-Kolmogorovاختبار كوملجروف سمرنوف )  -4

Smirnov.) 

 .الفروق لدالالت ²اختبار كا  -5

 

 

 

 

 

املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري ،وقيمة اختبار . (7جدول )

 .    قيمة معامل ملحوري الدراسة  كوملجروف سمرنوف

 0.709= ألفا 

حموري 
 الدراسة

التقنيات 
احلديثة 
 للتدريب

س التجني
 الريايض

 الدول العربية قيد الدراسة

 ع س
معامل 
 االلتواء

K-S  قيمة 

(Z) 

3.23562 0.95482 0.4125 4.1256 

 

( أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 7يتضح من جدول )

مستوى الداللة جلميع   جلميع حماور االستبيان، حيث أن

 لهاملحاور أكرب من مستوى الداللة املحتسب عند مستوى دال

(، وهذا يشري إىل أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، كام 0.05)

أن مجيع قيم معامل االلتواء للدول )قيد الدراسة( قد 

 العينة إعتدالية عىل يؤكد ما وهو ،(3 ±انحرصت بني )

.وجتانسها

 عرض ومناقشة النتائج

 

 65ن= .   حمور التقنيات احلديثة يف التدريب الريايض من وجهه نظر اخلرباءلعبارات  2التكرارات واألمهية النسبية والرتتيب و كا . (8جدول )

 م

حمور التقنيات 
احلديثة يف 
التدريب 
 الريايض

 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 

جمموع  بشدة
 الدرجات

األمهية 
 النسبية

 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

عدم توافر 
س أجهزة القيا

احلديثة يف 
التدريب 
 الريايض.

27 41.5 25 38.5 8 12.3 4 6.2 1 1.5 258 79.38 12 45.385 

2 

قلة وعي 
املدربني 

باألجهزة 
احلديثة يف جمال 

التدريب 
الريايض 
يساهم يف 

 تدهور النتائج.

23 35.4 31 47.7 4 6.2 6 9.2 1 1.5 264 81.26 8 53.692 

3 

عدم دراية 
املدربني بكيفية 

الص استخ
النتائج من 

أجهزة التدريب 
الريايض 
 احلديثة.

24 36.9 28 43.1 9 13.8 3 4.6 1 1.5 266 81.80 7 46.615 
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 .  (8جدول )تابع 

 م

حمور التقنيات 
احلديثة يف 
التدريب 
 الريايض

 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 

جمموع  بشدة
 الدرجات

األمهية 
 النسبية

 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

4 

صعوبة تفهم 
نتائج استخدام 

األجهزة 
الرياضية 

احلديثة بسبب 
ضعف اللغة 

 للمدربني.

24 36.9 27 41.5 9 13.8 4 6.2 1 1.5 263 81.23 9 42.923 

5 

عدم وضوح 
الرؤية العامة 

لتطوير 
املنتخب لدى 

إدارة 
املنتخبات 

بسبب جتاهل 
 مطالبهم.

22 33.8 31 47.7 9 13.8 3 4.6 0 0.00 270 83.07 3 29.462 

6 

عدم اعتامد 
أسلوب 

حديث لتقويم 
الالعبني 

باملنتخبات 
 بصفة مستمرة.

23 35.4 35 53.8 5 7.7 2 3.1 0 0.00 274 84.30 1 44.723 

7 

قلة بيوت 
اخلربة املعتمدة 
والتي تساهم 
يف تشخيص 

حالة الالعبني 
ونواحي 

 النقص لدهيم

25 38.5 27 41.5 10 15.4 3 4.6 0 0.00 269 82.76 4 25.031 

8 

التقليل من 
أمهية نتائج 
البحوث 

العلمية وعدم 
استخدامها يف 

تطوير أداء 
 الالعبني.

29 44.6 26 40.0 4 6.2 6 9.2 0 0.00 273 84.00 2 31.554 

9 

التكلفة املادية 
املرتفعة 

لألجهزة 
اخلاصة بتطوير 

األداء تعيق 
 رشائها.

22 33.8 25 38.5 11 16.9 6 9.2 1 1.5 256 78.76 13 32.462 

10 

ُندرة الكوادر 
الفنية العاملة 
عىل أجهزة 
التدريب 
الريايض 

احلديث ُيقلل 
من 

 استخدامها.

20 30.8 30 46.2 12 18.5 3 4.6 0 0.00 262 80.61 10 24.415 

11 

عدم توافر 
أجهزة حديثة 

حممولة يف 
ميدان التدريب 

مما يؤثر عىل 
 ائج.صدق النت

 

22 33.8 33 50.8 5 7.7 5 7.7 0 0.00 267 82.15 5 34.877 
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 .  (8جدول )تابع 

 م

حمور التقنيات 
احلديثة يف 
التدريب 
 الريايض

 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة
ال أوافق 

جمموع  بشدة
 الدرجات

األمهية 
 النسبية

 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

12 

عدم وجود 
رات صقل دو

للمدربني يقلل 
من فرص 
االستفادة 
بالتقنيات 
احلديثة يف 

 املجال

22 33.8 31 47.7 8 12.3 4 6.2 0 0.00 266 81.84 6 28.846 

13 

عدم إنشاء 
مراكز 

متخصصة يف 
القياسات 

احلديثة 
لالعبني يقلل 

من فرص 
 التطوير.

29 44.6 29 44.6 6 9.2 1 1.5 0 0.00 261 80.30 11 40.784 

 .9.49=  4اجلدولية عند درجة حرية  2كا* 

 

حمور (  أن األمهية النسبية لعبارات 8) يوضح اجلدول

ت بني تراوح التقنيات احلديثة يف التدريب الريايض

كام أن  ،% ( كحد أقىص 84,30)  % ( كحد أدنى و78,76)

من اخلرباء حول  الدراسة الداللة اإلحصائية الستجابات عينة 

دريب الريايض دالة إحصائيا ، حيث تقبلهم لعبارات الت

وهي مجيعها  46,615إىل  25,031ما بني  ²كاتراوحت قيم 

مما يؤكد عىل أن عينة  0,05قيم دالة إحصائية عند مستوى 

 كانت .اخلرباء قد اتفقوا فيام بينهم حول عبارات هذا املحور

أهم العبارات التي حصلت عىل أعىل الدرجات يف حمور 

هي ، عدم اعتامد أسلوب حديث لتقويم  التدريب الريايض

التقليل من أمهية نتائج  ،الالعبني باملنتخبات بصفة مستمرة

البحوث العلمية وعدم استخدامها يف تطوير أداء الالعبني، 

عدم وضوح الرؤية العامة لتطوير املنتخب لدى إدارة 

 املنتخبات بسبب جتاهل مطالبهم.

( والتي 2006عبداهلل )وتتفق هذة النتائج مع نتائج دراسة 

أشارت إىل أن من أهم املعوقات الفنية املؤثرة عىل تقدم 

املستوى الرقمي لرياضة السباحة القصرية ملرحلة العمومي 

بجمهورية مرص العربية أنه ال توجد أجهزة قياسية متطورة 

 ،للتعرف عىل احلالة البدنية والوظيفية للسباح ىف كل نادي

ال  ،استخدام التقنيات احلديثة ىف التدريبب نياملدربعدم اهتامم 

التقنيات  ، توفر الدولة أجهزة تدريب متطورة للسباحني

احلديثة غري هامة ىف عملية تدريب وتعليم السباحة وليس هلا 

 إىل (2009الشمري )بينام أشارت نتائج دراسة  فاعلية وتأثري

أن ماجعل الرياضيني يصلون اىل املستويات ونيل األوسمة 

ىل النطاق الدويل واألوملبي هو استخدام الوسائل العلمية ع

وأساليب  باستخدام طرقاحلديثة والتدريب بشكل علمي 

جتعل من التدريب قاعدة اساسية لرفع مستوى الرياضيني 

  .والوصول هبم اىل اهلدف املنشود

التقدم العلمي الذي بأن  (2001كذلك أشار البساطي )

 الدراسة  عرصنا احلايل هو حصيلة تشهده األلعاب الرياضية يف

والتقيص عن كل ما هو جديد يف جمال األلعاب هبدف االرتقاء 

 .إىل املستويات العليا

 (Biomechanics)ميكانيك (  إن البايو2013) Chen يرى

وحتليل االداء الريايض من خالل استخدام  والقياس والتقويم

تعلقة والعلوم االخرى امل التقنيات احلديثة يف التدريب

بالرياضة كان هلا االثر يف حتديد متطلبات االداء ألي مهارة 

رياضية من حيث القدرات البدنية واملهارية والقياسات 

 . اجلسامنية
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( أن للقياسات 2000عدس ونوف ) ويؤكد الباحثان 

اجلسمية أمهية كبرية يف املجال الريايض الرتباطها بكثري من 

ت الركيزة األساسية يف عملية االلعاب الرياضية إذ أهنا أصبح

انتقاء الالعبني وتوجيههم إىل أنواع االلعاب الرياضية 

االخرى التي تتناسب مع امكانياهتم ، كذلك ما ذكره عثامن 

( أن جهود العلامء ىف خمتلف جماالت العلوم املرتبطة 2010)

عن أفضل الطرق والوسائل قد أدى إىل  الدراسة بالرياضة و

دنى واملهارى وتقدم املستوى الرياىض، تطوير املستوى الب

األول من  وهذه النتائج تساهم يف اإلجابة عىل التساؤل

 .الدراسة تساؤالت هذا 

 

 65ن= .      لعبارات حمور التجنيس الريايض من وجهه نظر اخلرباء 2التكرارات واألمهية النسبية والرتتيب و كا . (9جدول )

 م
حمور التجنيس 

 الريايض

جمموع  ال أوافق بشدة ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة
 الدرجات

األمهية 
 النسبية

 ²كا الرتتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

يساهم يف استقطاب 
الرياضيني املتميزين 
من مجيع دول العامل 

 لالستفادة منهم.

17 26.2 26 40.0 11 16.9 8 12.3 3 4.6 241 74.15 6 24.154 

2 

 اإلغراء املادي
لالعبني وراء انتشار 

ظاهرة التجنيس 
 الريايض.

32 49.2 25 38.5 5 7.7 2 3.1 1 1.5 280 86.15 1 64.154 

3 

ضعف لوائح 
وقوانني االحرتاف 

الداخيل السبب 
الرئيس وراء انتشار 
 التجنيس الريايض.

17 26.2 28 43.1 8 12.3 7 10.8 5 7.7 240 73.84 7 28.154 

4 

التجنيس الريايض 
يف االرتقاء  يساهم

بمستوى اإلنجاز 
 الريايض.

12 18.5 21 32.3 19 29.2 8 12.3 5 7.7 222 68.30 10 14.615 

5 

التجنيس الريايض 
يساهم يف تطور 

املستوى الريايض 
 الالعبني الوطنيني.

8 12.3 21 32.3 16 24.6 12 18.5 8 12.3 204 62.76 15 9.538 

6 

اختالط املجنسني 
رياضيًا بالناشئني 
يساهم يف تطوير 
مستواهم الفني 

 واملهارى.

15 23.1 25 38.5 18 27.7 6 9.2 1 1.5 242 74.46 5 28.154 

7 
التجنيس الريايض 

أحد احللول الرسيعة 
 للتقدم الريايض.

13 20.0 19 29.2 12 18.5 13 20.0 8 12.3 211 64.92 13 4.769 

8 

ضعف إمكانات 
األندية عىل الوفاء 
بحقوق املحرتفني 
جيعلهم يتجهون 
 نحو التجنيس. 

9 13.8 24 36.9 18 27.7 10 15.4 4 6.2 219 67.38 11 19.385 

9 

يستفيد الالعبني 
املحليني من 

الالعبني املجنسني 
بسبب التعايش 

والتواصل املستمر 
 بينهم. 

12 18.5 24 36.9 23 35.4 4 6.2 2 3.1 235 72.30 8 32.615 

10 

أغلب املجنسني 
دول رياضيًا من 

ذات مستوى 
اقتصادي اجتامعي 

 متدين.

20 30.8 27 41.5 15 23.1 3 4.6 00 0.00 261 80.30 3 18.877 
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 .  (9جدول )تابع 

 م
حمور التجنيس 

 الريايض

جمموع  ال أوافق بشدة ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة
 الدرجات

األمهية 
 النسبية

 ²كا الرتتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

11 

يساهم التجنيس 
الريايض بصورة 
كبرية يف حصد 

امليداليات 
بالبطوالت 

 الرياضية.

17 26.2 28 43.1 15 23.1 3 4.6 2 3.1 279 85.74 2 35.846 

12 

الالعبني املجنسني 
رياضيًا تكون 

متطلباهتم املادية أقل 
من الالعبني 

 الوطنيني.

12 18.5 19 29.2 12 18.5 15 23.1 7 10.8 209 64.30 14 6.000 

13 

ال يوجد ما يمنع من 
االستعانة بالالعبني 
املجنسني يف أنظمة 
 االحتادات الدولية.

12 18.5 28 43.1 14 21.5 9 13.8 2 3.1 234 72.00 9 28.000 

14 

يعترب الالعب 
املجنس ميزة 

للمنتخب الذي 
ينتمي إليه وإضافة 

 له.

11 16.9 24 36.9 16 24.6 6 9.2 8 12.3 218 67.36 12 16.000 

15 

تعاين بعض الدول 
من ترسب العبيها 

املميزين بسبب 
اإلقبال عىل جتنيس 

 الالعبني.

15 23.1 27 41.5 18 27.7 3 4.6 2 3.1 245 75.38 4 34.308 

 .9.49=  4اجلدولية عند درجة حرية  2* كا

 

 

( أن األمهية النسبية لعبارات املحور 9) يوضح اجلدول

كحد   (% 86,15)% ( كحد أدنى و 62,76تراوحت بني ) 

 الدراسة كام أن الداللة اإلحصائية الستجابات عينة   ،أقىص

من اخلرباء حول تقبلهم لعبارات التجنيس الريايض دالة 

إىل  4,769ما بني  ²حيث تراوحت قيم كا ،إحصائياً 

 0,05وهي مجيعها قيم دالة إحصائية عند مستوى  64,154

اء قد اتفقوا فيام بينهم حول عبارات مما يؤكد عىل أن عينة اخلرب

وكانت أهم العبارات التي حصلت عىل أعىل  .هذا املحور

اإلغراء املادي ؛ الدرجات يف حمور التجنيس الريايض هي

نتشار ظاهرة التجنيس الريايض، ُيعد سببًا رئيسًا اللالعبني 

يساهم التجنيس الريايض بصورة كبرية يف حصد امليداليات 

أغلب املجنسني رياضيًا من دول ذات  ،لرياضيةبالبطوالت ا

 اجتامعي متدين.ومستوى اقتصادي 

 

  Giacomo, et alوتتفق هذة النتائج مع نتائج دراسة 

 وللدولالتي أظهرت أن التجنيس مفيد لالعبني  (2011)

الرياضيني أن اجتاه معظم  إضافة ً إىلاملانحة للجنسية، 

 اهلجرة إىل هو األقل مادياً  يف الدول ذات املستويات املتميزين

 .الدول املتقدمة بحافز اإلغراءات املالية

 تتنقل بنيأن مافيا الرياضـة  إىل (2003يشري اهلاشمي )

لتجنيس أصحاهبا عن الكفاءات الرياضية  بحثاً الدول الفقرية 

للوصول  وشاقة إلـى برامج تدريبية قاسية ومن ثم إخضاعهم

ق مكاسب مادية وسياسية عن هبدف حتقي إىل مستويات عالية

 طريق حتقيق االنجازات األوملبية املختلفة.

حتاول يف ظل نظام العوملة بأنه ( 2015) العقييل يرى 

التصدي وضبط عمليات التجنيس  اللجنة األوملبية الدولية
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الريايض من خالل سن بعض القوانني واللوائح وذلك 

االناشيد  عزفتُ الوطنية و لراياتاأن ًترفع  حلرصها عىل

الوطنية لدول املتسابقني الفائزين، وهو االجتاه الصحيح 

بـالرغم مـن قلـة الفائزين من الدول النامية حيث ان تلك 

 لعمليات التجنيس هبدفرضورية جدًا للتصدي  القوانني

بط الريايض ببلده رغم لرالرسيع  والسيايس الكسب املادي

الثاين عىل التساؤل  احرتافه، وهذه النتائج تساهم يف اإلجابة

 .الدراسة من تساؤالت هذا 

 

  االستنتاجات

التقنيات استخدام أهم االستنتاجات اخلاصة بمحور  أوالً:

  احلديثة يف التدريب الريايض

 استخدام بأثر يتضح من نتائج الدراسة فيام يتعلق 

رياضة االرتقاء بيف  التقنيات احلديثة للتدريب الريايض

قيق اإلنجازات الرياضية األوملبية ببعض تحلاملستويات العليا 

أن استجابات اخلرباء أشارت إىل أن هناك ب  الدول العربية

وراء عدم االهتامم هبذا اجلانب كانت جمموعة من األسباب 

 وتتلخص يف التايل:

  عدم اعتامد أسلوب حديث يف تقويم أداء الالعبني

 باملنتخبات بصفة مستمرة.

 لبحوث العلمية وعدم التقليل من أمهية نتائج ا

 استخدامها يف تطوير أداء الالعبني.

 ات عدم وضوح الرؤية العامة لتطوير املنتخب

  والرياضات الوطنية يف بعض الدول العربية.

  قلة بيوت اخلربة املعتمدة والتي تساهم يف تشخيص

 حالة الالعبني ونواحي النقص لدهيم.

 يب مما عدم توفر أجهزة حديثة حممولة يف ميدان التدر

 يؤثر عىل صدق النتائج.

  من األسباب اهلامة لعدم االعتامد عىل التقنيات احلديثة

 يف التدريب التكلفة املالية املرتفعة لتأمينها.

  يف جمال علوم عدم توافر الرشكات املتخصصة

يصعب من مهمة تأمني األجهزة التدريبية  التدريب الريايض

 احلديثة.

 لقياسات احلديثة عدم وجود مراكز متخصصة يف ا

 .تطويرالالعبنيوحتليل نتائجها يقلل من فرص 

  أهم االستنتاجات اخلاصة بمحور التجنيس الريايض: ثانياً 

يتضح من نتائج الدراسة فيام يتعلق بمدى مسامهة 

تحقيق لرياضة املستويات العليا االرتقاء بيف التجنيس الريايض 

أن ب العربيةاإلنجازات الرياضية األوملبية ببعض الدول 

استجابات اخلرباء أشارت إىل أن هناك جمموعة من األسباب 

 عدم االهتامم هبذا اجلانب وتتلخص يف التايل: كانت خلف

  عدم تقنني التجنيس الريايض و سوء أحوال

 الرياضيني املادية وراء عدم االستفادة املثىل من التجنيس.

  يساهم التجنيس الريايض بصورة كبرية يف حصد

 داليات بالبطوالت الرياضية ولكن بدون استمرارية.املي

  أغلب الالعبني املجنسني رياضيًا تكون متطلباهتم

املادية أقل من الالعبني الوطنيني وهو ما يساهم يف القضاء عىل 

 .حتقيق االنجازاتآمال الالعبني املحليني يف التفوق و

  تعاين بعض الدول من ترسب العبيها بسبب اإلقبال

 جنيس الريايض.عىل الت

  يساهم التجنيس الريايض يف استقطاب الرياضيني

املتميزين من مجيع دول العامل لالستفادة منهم ولكن دون 

 وجود تنظيم حيكمهم وحيافظ عىل حقوقهم.

 : التوصيات 

  يويص الباحث بام ييل: الدراسة يف ضوء نتائج 

  والتقنيات احلديثة يف  األجهزةرضورة تفعيل استخدام

 لريايض.التدريب ا

  االهتامم بعملية االنتقاء الريايض للموهوبني وفق

 معايري علمية دقيقة ومقننة.

  رضورة وضع ضوابط ومعايري تقنن وتنظم آلية اختيار

 الرياضيني املوهوبني هبدف جتنيسهم.

  رفع مستوى الثقافة الرياضية وثقافة االنجاز الريايض

 لدى مجيع املعنيني بالعمل الريايض األوملبي.

  االهتامم بتأسيس النشء وفق أرقى املعايري واألسس

العلمية والعاملية ليكونوا قادرين عىل املنافسة وحتقيق 

 االنجازات الرياضية الدولية واألوملبية.
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Regarding reliability of BRSQ, the identified, 
introjected and amotivation displayed good values for 
composite reliability: Cronbach alpha ≥ 70 (Hair, Black, 
Babin, Anderson & Tatham, 2006). The results from the 
reliability analysis in our study show minor problems in 
the intrinsic motivation and external regulation factors. 
The date for reliability between the items are for the most 
part acceptable, with high loads seen in the expected 
factor, and Cronbach's alpha values that exceed the five 
subscales or which are at the limit of the criteria for use 
(Nunnally, 1978), despite the small number of items that 
constitute each subscale. However, the alpha failed to be 
an adequate predictor of reliability for scales with few 
items, such as the ones in our study (Cronbach, 1951). 
Furthermore, according to Alcaraz, Viladrich, Torregrosa 
& Ramis (2015) with their sheering of Sijtsma (2009), it 
can be argued that “alpha itself cannot be interpreted as a 
measure of internal consistency” (p. 119). In fact, 
according to Schmitt (1996), when a scale presents other 
desirable psychometric properties, a low alpha coefficient 
may not be a major obstacle to its use. 

However, in the study by Londsdale et al. (2008) the 
authors began the BRSQ validation using a preliminary 
version of the scale, the initial model for which looked at 
five factors and twenty items. In this study, we did not use 
the integrated subscale, since it was believed that the 
players would describe the items, regarding one form of 
regulations or another. Also, modification indexes 
suggested that the item “Because I feel pressure from 
other people to play.”, The second item tapping external 
regulations item 14, contributed largely to this value, but 
we decided not to run these items to gain validation. Given 
the distribution of the scores recorded using these scales, it 
can be seen that these people need very little in the way of 
external motivation, and are more strongly motivated in an 
intrinsic way, and also by regulation types with the 
attribute of internal causality. Considering the kind of 
activity in question, this is hardly a surprise.  

CFA analysis showed that the study's five BRSQ 
subscales indicated metric invariance for Saudi soccer 
players. Even though CFA, an estimation method that 
allows cross-loadings among factors was used, the five 
factors and the three obtained as a result of the analysis 
may be described as: identified, introjected and external 
regulations, intrinsic motivation, and amotivation, since 
the majority of the items utilizing these concepts clearly 
relied on coherent content factors. The authors considered 
it was necessary to analyze each of the three factors 
separately by eliminating those with high degrees of 
fragility (resulting in low factor-indicated cross-loadings), 
keeping only the ones that guaranteed evaluation of the 
underlying constructs, thus letting them reduce the number 
of items on the questionnaire (n=20),acquiring excellent 
adjustment values for the model. All factor analyses of 
BRSQ published to have been CFA based. All have 
displayed acceptable fit indexes and good factor 
interpretability (Lonsdale et al., 2008; Monteiro et al., 
2018; Viladrich et al., 2011). 

In terms of reliability of SAS-2, three factors 
displayed good values for composite reliability: Cronbach 
alpha ≥ 70 (Hair et al., 2006). The results shown in this 
study are in line with the ones reported in different 
previous studies that used the SAS-2, namely   the original 
version (Smith et al., 2006), the Spanish version (Ramis, 
et al., 2010), Malaysian version (Hashim, et al.2017) and 
Korean version (Cho, et al.2018). 

Regarding reliability, the translated version of the 
questionnaire SAS-2 revealed satisfactory coefficients for 
each of its subscales and in terms of the factorial structure 
of three factors of the second order corresponding to 
anxiety was revealed as the best of the proposed models in 

this study. Furthermore, all the items in SAS-2 converged 
on their respective factors with loadings >0.5. This can be 
considered evidence of convergent validity for the 
subscales. The results shown in this study are in line with 
the ones reported in different previous studies that used 
the SAS-2, namely the original version by Smith 2006, the 
Spanish version by Ramis, 2010, Malaysian version by 
Hashim, 2017 and Korean version by Cho, 2018. 

Finally, in terms of the underlying theoretical model, 
satisfactory evidence has been revealed showing the 
reliability of the Arabic versions of the BRSQ and SAS-2 
scales. We propose a motivational sequence for BRSQ by 
SDT by which support from the social environment can 
provide a greater satisfaction of psychological needs, 
which in turn facilitates more autonomous motivation, and 
optimal behavior. Considering that competitive anxiety is 
commonplace among athletes, and affects both their 
performance and their well-being (Martens et al., 1990), it 
will be interesting to see how SAS-2 works for novice 
athletes and for athletes at more advanced levels of levels 
of competition, and to continue reevaluating its properties.  

The participation of Arab countries in sporting events 
and competitions worldwide has broadened with more 
youthful competitors. It is fast becoming an interest in 
many different sports and participating in them. This 
growing activity across the Arab world has prompted 
researchers to conduct broad research on the mental 
factors likely to influence Arab competitors regarding 
performance and aptitude. Furthermore, the analytic 
approach taken by our study plus our results all point to 
the need for a fresh interpretation of previous findings 
from studies in this area; studies that have relied on the 
more traditional CFA. (e.g., Bayyat, Almoghrabi & Ay, 
2016; Mnedla, Bragazzi, Chiorri, Elloumi & Briki, 2018; 
Noômen, Mohamed, Nasri & Brahim, 2015).   

Finally, it is also important to highlight that the scale 
is now available as an Arabic measurement instrument that 
can assess the five types of the motivation underlying the 
SDT (Deci and Ryan, 2008) in a sports context, thus 
helping fill a gap that has so far existed in Saudi Arabia. 
By using this questionnaire, coaches will be able to 
understand better how athletes regulate their behavior. 
This clearer understanding will provide coaches the means 
to tailor their interventions to the requirements and limits 
of each group (individual or team sports). With this being 
the case, the paper seeks approval for the selection of the 
game uneasiness scale and BRSQ and SAS-2 as critical 
devices in conceptualizing what it is that drives soccer 
players in Saudi Arabia. The goal of these devices is to 
establish exercises and provide a clear comprehension of 
the mental variables likely to influence this group. 

 
Conclusion 

In conclusion, the results in our study showed that the 
measurement models for the Arabic version of BRSQ, 
also, the measurement model for the Arabic version of 
SAS-2 possesses acceptable psychometric properties  

We recommended that address some possible 
limitations of the present study, such as invariance across 
age groups and different sports, as well as transcultural 
validations of BRSQ and SAS-2 across different countries. 
Also, to more studies be conducted with BRSQ and SAS-2 
to make this instruments even more strong in 
psychometric terms.  
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Table (5). Correlations between factors of BRSQ and correlations between factors of SAS-2 
 

 
BRSQ five factors 
 

 
 
    SAS-2 three factors  

 IM ID  IN  EX  AM  S W C 

Intrinsic 1.000     Somatic 1.000   

Identified 0.770 1.000    Worry 0.743 1.000  

Introjected -0.067 0.065 1.000   
Concentration 
 

0.935 0.748 1.000 

External 0.069 0.141 0.875 1.000      

Amotivation -0.180 -0.129 0.725 0.708 1.000     
 

Note: in bold the correlation coefficients with p> 05. 
 
 
The analysis of structural equation modeling Figure 3, 

showed most of the hypothesized paths. However, there 
were some exceptions. The coefficients of correlation 
between the scales of the motivation and anxiety to the 
variables of three-factors of BRSQ and three-factors of 
SAS-2 behave as a rule as would be expected from a 

theoretical point of view. It effectively demonstrated 
anxiety and when the sign of the relationship is reversed. 
However, keeping this variable in mind they are only 
significant to the correlation coefficients with the scales of 
attribution of external causality. The magnitudes are weak, 
less than 50 in absolute value. 

 

 
 

Discussion 
The primary objective of this study was to determine 

the validity of the BRSQ and SAS-2 scales after having 
been adapted into Arabic to study Saudi soccer players. In 
the light of our data, it is suggested that previous results 
need to be reinterpreted in terms of the conceptual, 
linguistic and empirical psychometric concepts in the 
Arabic version, which differs from the original English 
version, and to do so we have considered the standards 

adopted by the International Test Commission 
(Hambleton, 2005).  

The descriptive results reveal higher mean values for 
the types of motivation that are the most autonomous 
(intrinsic, identified), suggesting the players consider these 
types of regulations to be more important. For the SAS-2 
results reveal higher mean values for worry indicating that 
this factor of anxiety is regarded as the most usual 
negative effect for these players. 
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The values of the correlations (see Table 5) between 

five-factors in BRSQ provide evidence of good 
discriminant validity between the measured five factors. 
The values of the correlation between factors, ranging 
from .70 to .87.  

The values of the correlation (Table 5) between three-
factors in SAS-2, ranging from .69 to .87, providing 

evidence of good discriminant validity between the 
measured three factors. Correlations are moderately high 
between somatic and worry (.74) and between worry and 
concentration disruption (.74). The correlation between 
somatic and concentration disruption is high (.93). 

 

 
 

Table (4). Confirmatory factor analysis models of BRSQ and SAS-2. 
 

90%CI 
RMSEA RMSEA TLI CFI df χ2 Model 

0.088 -0.071 0.079 0.905 0.921 142 426.287* BRSQ five-factor model 1 

0.088 -0.071 0.079 0.905 0.917 149 449.406* BRSQ three-factor model 2 

0.082- 0.059 0.070 0.959 0.966 86 222.114* SAS-2 three-factor model 2 

 
Notes: df, degrees of freedom; CFI, Comparative Fit Index; TLI, Tucker-Lewis Index; RMSEA, root mean square error of approximation; 

90%CI, 90% confidence interval; ESEM, exploratory structural equation model; CFA, confirmatory factor analysis model; BRSQ 
five-factor model 1=  (without integrated regulation and without item BRSQ14) ; BRSQ three-factor model 2=(without item 14 and 
integrated regulation);  
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external regulation factor showing the lowest factor 
loadings in this context (from .472 to .796). However, the 
results showed good indexes of fit for CFA with three-
factors (model 2) of BRSQ analyses Table 4. That the 
model of CFA with three-factors were: (χ2= 449.406 CFI 
= 0.917, TLI = 0.905, RMSEA = 0.079, CI 90%= 0.071-

0.088). On the other hand, all 3-factor BRSQ items (see 
Figure 1) showed factor loadings higher than .41 on their 
intended factor. Whereas, the results which demonstrated 
good indexes fit into both. 

 

 

 
 
On the other hand, the results of the CFA for the SAS-

2 showed good fit indexes. (see Table 4).  That model of 
CFA with three-factors were (χ2= 222.114 CFI = 0.966, 
TLI = 0.959, RMSEA = 0.070, CI 90%= 0.082- 0.059). 
All 3-factor SAS-2 items (see Figure 2) showed factor 

loadings higher than .569 on their intended factors. 
Another finding was the concentration disruption factor 
showing the lowest factor loadings in the context (from 
.569 to .747).  

 
 
 



Journal of Sport Sciences and Physical Education 6

  
Table (2). Content, descriptive statistics of the SAS-2 items. 
 

Subscale Items Content N 
% 

Floor 

 
% 

Ceiling 
 

M SD 
 
Sk 
 

 
K 
 

Somatic 2 My body feels tense.  340 41.12 3.94 1.84 .86 0.79 .69 

6 I feel tense in my stomach. 341 65.35 3.66 1.45 .76 0.58 1.81 

10 My muscles feel shaky. 340 70.70 1.7 1.33 .63 0.71 2.11 

12 My stomach feels upset. 343 74.92 2.25 1.32 .68 0.60 2.27 

14 
My muscles feel tight because I am 
nervous. 

342 68.73 3.09 1.42 .76 0.59 1.85 

Worry 3 I worry that I will not play well. 344 31.83 12.39 2.12 1.01 0.77 .51 

5 I worry that I will let others down. 341 36.61 14.36 2.11 1.07 0.65 .51 

8 I worry that I will not play my best. 340 32.95 5.91 1.96 .87 0.80 .63 

9 I worry that I will play badly. 345 30.98 14.08 2.14 1.02 0.77 .51 

11 
I worry that I will mess up during the 
game. 

343 38.30 7.60 1.90 .91 0.76 .82 

Concentration 

Disruption 

1 It is hard to concentrate on the game. 338 32.67 1.97 1.97 .83 0.74 .27 

4 
It is hard for me to focus on what I am 
supposed to do.  

340 52.11 2.53 1.63 .79 0.67 1.08 

7 I lose focus on the game. 339 49.57 1.69 1.58 .69 0.68 1.09 

13 I cannot think clearly during the game. 339 66.19 1.12 1.38 .64 0.70 1.71 

15 
I have a hard time focusing on what 
my coach tells me to do. 

341 64.78 1.97 1.44 .72 0.57 1.64 

Notes: % floor, the percentage of players who picked category 1 (minimum); % ceiling, percentage of players who picked category 4 
(maximum); Sk, skewness; K, kurtosis. Factor loadings freely estimated, factor loadings with estimated values ≥ |.30| in spite of 
being targeted to be zero. 

 
In Table 3 the subscales distributions of means in 

BRSQ showed low values for amotivation, high values for 
intrinsic motivation and identified regulation, but 
intermediate values for external and introjected 
regulations. The Cronbach's alpha shows that the BRSQ 
factors were intrinsic motivation 0.61, identified 
regulation 0.77, introjected regulation 0.72, external 
regulation 0.64, and amotivation 0.82. The alpha 
coefficient of reliability values for BRSQ indicates that the 
elements possess a good in amotivation, and accepted in 
identified and introjected internal consistency. And 

intermediate intrinsic motivation and external regulation.  
Whereas, the subscales distributions in Table 3 of 

means in SAS-2 shown low values for somatic and 
concentration disruption, high values for worry. The 
Cronbach's alpha shows that the SAS-2 factors were 
somatic 0.69, worry 0.82, and concentration disruption 
0.77. In the alpha coefficient of reliability values for SAS-
2 indicates that the elements possess a good in wary and 
accepted in somatic and concentration disruption. 

 
 

 
Table (3). Descriptive statistics, internal reliabilities, and correlations of BRSQ subscales and SAS-2 subscales 

 

Variable M SD α r Rank Somatic Worry Concentration 

Intrinsic  6.41 0.83 0.61 .33 1 - 7 -0.00 0.03 0.03 
Identified  6.27 0.96 0.77 .47 1 - 7 -.11* -0.06 -.11* 
Interjected  3.80 1.58 0.72 .31 1 - 7 .20** 0.073 .14** 
External  3.64 1.54 0.64 .34 1 - 7 .11* 0.00 .13* 

Amotivation 2.21 1.54 0.82 .54 1 - 7 .19** 0.07 .21** 
Somatic 1.49 0.45 0.69 .32 1 - 4    
Worry 2.06 0.77 0.82 .49 1 - 4    
Concentration 1,62 0.57 0.77 .41 1 - 4    

 

Note: M: mean; SD.: standard deviation ; α: Cronbach's alpha;  r: mean of correlations between items.* p <, 05; ** p <001 
 
In a CFA with quantitative indicators, CFI and TLI 

values > .90 and RMSEA < .08 are considered as 
indicators of acceptable fit (Marsh, Hau, & Wen, 2004). 
Results showed satisfactory fit indexes for CFA with five-
factors (model 1) of BRSQ analyses that can be seen from 

(Table 4). The model of CFA with five-factors were (χ2= 
426.287 CFI = 0.921, TLI = 0.905, RMSEA = 0.079, CI 
90%= 0.071-0.088). Also, all five-factor BRSQ items (see 
Figure 1) showed factor loadings higher than .44 on their 
intended factors. Another finding of interest was the 
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variables with SPSS version 20, and the analysis of the 
internal structure of the questionnaires have been 
developed with the Mplus program (Muthén and Muthén, 
1998-2012). The statistics and the adjustment criteria 
adopted are explained in detail in the corresponding 
subsections of results. The analysis techniques used were: 
(a) the descriptive analysis, (b) the reliability analysis of 
the subscales of the BRSQ and SAS-2, (c) confirmatory 
factor analysis (CFA) and (d) correlations between the 
subscales of BRSQ and SAS-2. 

In a first analysis of the data, we studied the 
characteristics of the missing data, the normality of the 
distribution of responses and the possible presence of 
atypical cases and influents indicated by Cook’s distance 
(Cook, 1977; Muthén and Muthén, 1998-2012). 

For the study of the internal structure we used the 
confirmatory factor analysis (CFA). Because we have a 
small number of missing values, we consider it acceptable 
to treat them using pairwise deletion (Muthén and Muthén, 
1998-2012). The Goodness-of-fit Indices were 
Comparative Fit Index (CFI), Tucker-Lewis Index (TLI), 
and root mean square error of approximation (RMSEA). 
All the measurement models were estimated using the 
Weighted Least Squares Means and Variance Adjusted 

(WLSMV) estimator. The WLSMV is adequate for 
categorical data (Muthén & Muthén, 2012). 

 
Result 

We used skewness and kurtosis indices with 
acceptable limits between ±2 (Gravetter & Wallnau, 
2014). The item distribution for BRSQ (Table 1) showed 
sizeable floor and or ceiling effects of players showed 
skewness being between 0.22 and 1.64 in absolute value 
and kurtosis between 0.02 and 22.44 in absolute value. 
The item distributions are shown in Table 1 to justify the 
treatment of data as categorical. Besides their skewness 
and kurtosis with low values for amotivation, high values 
for identified regulation, and intermediate values for 
introjected. The item distributions for SAS-2 (Table 2) 
showed sizeable floor or ceiling effects of players showed 
skewness being between 0.28 and 2.27 in absolute value 
and kurtosis between 0.14 and 4.76 in absolute value. The 
item distributions are shown in Table 2 to justify the 
treatment of data as categorical. Besides their skewness 
and kurtosiswith low values. 

 
 

 
Table (1). Content, descriptive statistics and factor loads of the BRSQ items. 
 

Subscale Items Content N % Floor % Ceiling M SD Sk K 

Intrinsic 
motivation 

1 enjoy  349 1 84 6.73 .87 -4.45 22.43 

11 like  345 1 78 6.66 .88 -3.77 17.34 

16 fun 341 7 46 5.63 1.82 -1.37 .90 

19 exciting 349 1 78 6.58 1.05 -3.24 11.49 

Identified 
regulation 

9 benefits important 347 1 69 6.41 1.16 -2.56 7.20 

17 self-discipline 344 1 57 6.17 1.28 -1.75 2.95 

20 value benefits 346 1 62 6.32 1.17 -2.19 5.47 

22 learn useful things 344 1 54 6.10 1.30 -1.65 2.62 

Introjected 
regulation 

4 ashamed if quit 342 23 27 4.26 2.33 -.23 -1.44 

6 feel like a failure if quit 340 30 18 3.67 2.24 .16 -1.34 

12 must continue 342 24 28 4.27 2.34 -.22 -1.43 

18 guilty  344 65 7 2.19 1.98 1.41 .52 

External 
regulation 

10 others will not be pleased 346 57 5 2.36 1.94 1.15 -.019 

14 pressure from others 347 5 47 5.73 1.67 -1.41 1.35 

15 push me  347 30 18 3.69 2.29 .141 -1.44 

23 satisfy people 344 34 13 3.30 2.19 0.39 -1.25 

Amotivation 5 wonder what is the point 341 68 4 1.99 1.79 1.64 1.36 

7 do not know why 
anymore 

344 61 5 2.13 1.82 1.48 .94 

13 question why I continue 344 55 5 2.38 1.91 1.11 -.06 

21 question why I play 345 60 5 2.20 1.87 1.38 .59 

Notes: % floor, the percentage of players who picked category 1 (minimum); % ceiling, percentage of players who picked category 7 
(maximum); Sk, skewness; K, kurtosis. Factor loadings freely estimated, factor loadings with estimated values ≥ |.30| in spite of 
being targeted to be zero. 

 
 

 



Journal of Sport Sciences and Physical Education 4

contribution because it allows us to expand our knowledge 
about motivation and anxiety in the young Saudi soccer 
players. The reason for this is that it is necessary to have 
instruments adapted to users' language and culture for 
research and applied for work alike.  

 Also, it will place a specific focus on Saudi Arabian 
soccer. It is anticipated that the outputs of this research 
will be of significance because they will provide 
meaningful insights into the role that motivation and 
anxiety play in young Saudi soccer development. 
Specifically, it will provide tools by which it is possible to 
assess a player’s overall sporting performance based on 
the motivation to continue to participate in a period of 
corresponding determination and motivation which 
coincides with their aspirations for the future, and their 
outcomes in the competition. This analysis of the context 
in terms of their predisposition responds appropriately to 
anxiety and competitive situations.  

As such, the BRSQ and SAS-2 have been translated to 
facilitate the development of assessment techniques that 
can ultimately improve sport performances in Arabic 
cultures. This study seeks to focus on the psychometric 
properties of the Arabic version of the BRSQ and SAS-2 
tools and to compare their conceptual, linguistic and 
metric equivalence with that of the original English 
version following the standards promoted by the 
International Test Commission (Hambleton, 2005). 

  
Method 

 
Participants  
The participants comprised 355 male soccer players 

(Mage= 18.4; SD= 0.74) age range between sixteen and 
twenty years old. The study included all players of the 
league of youth soccer organized by Saudi Arabian 
Football Federation who participated in the twelve teams. 
Moreover, the players have competed in the soccer 
division of the high-level league of the Season 2017.  
Twenty-four percent of the young soccer players in this 
study were in the youth league, which is the last step 
before jumping into the professional level. The total 
number of participants are twenty-four player who 
participated in the cognitive interviews. 

 
Instruments 

The Behavioral Regulations in Sport Questionnaire 
(BRSQ) by Lonsdale, et al., (2008) consists of five 
subscales in this study, of four items each, designed to 
measure intrinsic motivation, identified, introjected and 
external regulations and amotivation. Following the stem 
“I participate in soccer because…” In addition to, (a) 
Autonomous: intrinsic motivation general (i.e., because I 
enjoy it), identified regulation (i.e., because the benefits of 
sport are important to me.), (b) Controlled: external 
regulations (i.e., to satisfy people who want me to play) 
introjected regulation (i.e., Because I would feel like a 
failure if I quit) and (c) Amotivation: (i.e., but I question 
why I am putting myself through this). Each item was 
answered on a 7-point Likert scale (1 = Do not agree at all, 
7 = Very strongly agree).  

The Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2; Smith, et al., 
2006) is a fifteen-item questionnaire that assesses the 
competitive trait anxiety experienced by athletes before or 
during competition. The scale includes three factors 
following the stem “Before or while I compete in sports” 
and five items measured (a) somatic anxiety (i.e., My body 
feels tense), and five items measured (b) worry (i.e., I 
worry that I will play badly), and five items measured (c) 
concentration disruption (i.e., It is hard to concentrate on 
the game). All instruments were assessed on a four-point 

Likert 's scale ranging from one (not at all) to four (very 
much). 
Procedure 

In the process of translation, the original 
questionnaires of BRSQ and SAS-2 were translated into 
Arabic following the criteria proposed by Hambleton 
(2005). The translation of one instrument into a new 
language and new culture must provide evidence of 
conceptual, linguistic, and metric equivalence.  

For the translation of the content to be understandable 
in the environment to be studied, it is necessary to pay 
attention to the psychological and cultural aspects and then 
look at the statistical elements to achieve the required 
equivalence between translations. Therefore, there are 
steps that must be followed:  

Translation. BRSQ and SAS-2 items were translated 
from English into Arabic by two experts who are highly 
skilled in the English vocabulary that is proper to the 
questionnaires. After that, it was sent to one external 
linguistic expert in Arabic with high skills to check the 
grammar and structure. Moreover, five arbitrators who are 
Arab specialists in Sport psychology reviewed the Arabic 
version. Once achieving a unanimous agreement among 
experts compared with the other version, a questionnaire 
format was obtained.  

Cognitive interview. The next step was an interview 
of the pilot version of the questionnaire. An individual 
interview was administered with each soccer player in two 
groups. The first author was present throughout the 
process for the first group of soccer players after that 
participated in individual interviews with them. Moreover, 
the psychological counselor in the sport was present 
throughout the process in the second group with the same 
process. The total of the participants was twenty-four. So, 
after the explanation, the participants were asked to share 
any doubts that had arisen, and notes were taken both of 
these and of the proposed modifications that were 
generated from the discussion between the players and the 
researcher in group one or counselor of sport psychology 
in group two.  

Back-translation. The third step was back -
translation. Once the last version of the questionnaire was 
developed, it was sent to one external expert in Arabic 
with high English skills to do a back translation of the 
version in Arabic again into English. Comparing the back-
translated version with the original version of the 
questionnaire, we confirmed that the meaning of the items 
was the same and that there were no visible changes of 
particular relevance. In this way, we determined that our 
translated version was faithful to the original and was 
ready to be administered. 

Administration. The last step was the questionnaire 
administration. For the scheduled of data collection from 
Saudi youth players, the collaboration of the clubs was 
requested from the previous contact with the General 
Authority for Sport in Saudi Arabia, then to the Saudi 
Football Federation. We received an agreement with the 
coordinators of the clubs that were contacted by phone and 
the study, and its objectives were explained. Once they 
agreed to participate, the dates were determined for the 
first author to travel to all clubs within a short period. 
Twelve clubs were visited and surveyed within one month. 
All participants were informed of the confidentiality of the 
data and agreed to reply to the questionnaires and 
collaborate with the study voluntarily.  

 
Data Analysis 

The data was cleaned and screened and analyzed 
through a preparatory analysis, the calculation of 
descriptive statistics, the estimation of the internal 
consistency and relationships of the scales with external 
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Introduction  
In light of the importance in conducting research on 

Arabic sport and given that some studies of scales 
adequately psychological factors toward sport in the 
Arabic language, there emerged a need for an instrument 
that is based on a valid theoretical conceptualization. 
Therefore, in recent years, there has been a growth in the 
publication of adaptation works and the validation of 
existing tools and questionnaires within the context of 
Arabic countries. In addition, a variety of sport 
psychology questionnaires have been validated and 
published (e.g., Bayyat, Almoghrabi & Ay, 2016; Mnedla, 
Bragazzi, Chiorri, Elloumi & Briki, 2018; Noômen, 
Mohamed, Nasri & Brahim, 2015).  In addition, there is a 
need to employ standardized scales into the Arabic 
language with specific statistical approaches to ensure that 
the meaning of the translated tools adequately reflect the 
original versions. Within the Arabic context, there are two 
instruments that have remained constant in measuring 
anxiety and motivation; that is, a scale to assess behavior 
regulation and anxiety from a sound theoretical 
perspective (Bayyat, Almoghrabi & Ay, 2016). 

Within sport psychology, motivation is a crucial factor 
that affects how athletes and teams perform. Many popular 
theories, including Self-Determination Theory (SDT; Deci 
& Ryan, 2000), have attempted to conceptualize the 
various forms of motivation and behaviors across different 
sporting and non-sporting activities. SDT was originally 
developed as a mean of providing insights into the motives 
that guide the actions of an individual, what causes such 
motivations, and its associated implications.  

According to Ryan and Deci (2002), motivational 
processes are typically examined within the context of 
three types of motivation: intrinsic, extrinsic, and 
amotivation. Intrinsic motivation is related to performing 
an activity for the participant's well-being, extrinsic 
motivation is a behavior that is dictated by its anticipated 
benefits, such as rewards and amotivation is characterized 
by a lack of motivation. Also, through the constant use of 
SDT, there is a classification of self-determined forms for 
the approach that are used in additional SDT of 
autonomous (intrinsic and identified) and controlling 
forms of motivation (extrinsic and introjected), as well as 
with amotivation. It has been successfully employed to 
measure the types of motivational regulation, from the 
perspective of the SDT (Fenton, Duda, Quested, & Barrett, 
2014). Moreover, a behavioral regulation that is based on 
self-determination theory plays a fundamental role in 
understanding motivation levels and psychological well-
being, as well as the impact that these components have on 
sports outcomes. 

The Behavioral Regulation in Sport Questionnaire 
(BRSQ) is an instrument that was proposed by Lonsdale, 
Hodge, and Rose (2008). The BRSQ was designed to 
measure the degree to which behavioral regulations for 
example ‘intrinsic motivation’ directly influences 
participation in sport (Viladrich, Torregrosa, & Cruz, 
2011). It consists of twenty-four items, including six 
subscales, which were designed to measure the full extent 
of motivation spanning over intrinsic motivation, 
integration, identification, introjection, and external 
regulation, as well as with amotivation. BRSQ has been 
validated in multiple languages. For example, it was 
translated into Spanish (Viladrich et al., 2011), Portuguese 
(Monteiro, Moutao, & Cid, 2018). Also, translated into 
French, Greek, Norwegian and Spanish among young 
athletes by (Viladrich, Appleton, Quested, Duda, Alcaraz, 
Heuzé, et al., 2013). In Arabic (Khalaf, 2014) there is one 
non-published translation of BRSQ without a clear model 
fit of validation and amotivation subscale was not used in 
the translation. Also, all the participants were women in 

different kinds of sport, not including soccer.  
The correlations between the level of behavioral 

regulation and variables of anxiety in sport should show 
two graduations, both direct and reverse (Viladrich et al., 
2013). Also, anxiety, its various antecedents, and 
relationship with alternative psychological variables have 
been studied in depth, both theoretically and empirically, 
within the context of sports psychology (Smith, Smoll, 
Cumming & Grossbard, 2006). Both motivation and 
anxiety have a distinct impact on a team’s and an 
individual’s performance within a given sport. As such, 
there is a need to consider and analyze them. To verify the 
self-regulation properties of alternative variables within a 
theoretical relationship network, an indicator of ill-being 
has been chosen: Anxiety (Viladrich et al., 2011). 

According to Ramis, Toregrossa, Viladrich and Cruz 
(2013), sport social agents predict to a certain extent, the 
autonomous regulation of the participants, in addition to 
studying the mediating role of behavioral regulation they 
observe that the predictive capacity of support for 
autonomy is slightly diluted. In addition to that any case 
that is mediated by the index of self-determination, which 
predicts negative forms of somatic anxiety and 
concentration, although with weak variables while 
controlling style is a better predictor of the negative 
variables (i.e., less self-determined forms of regulation). 
Also, Ramis, Torregrosa, Viladrich, and Cruz (2017) in 
their study, they have specified this line of relationships 
proving that the controlling style also predicts forms of 
discomfort associated with sports such as the case of 
somatic and cognitive forms of anxiety. 

The competitive anxiety is relatively common among 
athletes, and it can have a direct impact on both their 
performance and wellbeing (Martens et al., 1990). The 
multi-dimensional anxiety theory that was proposed by 
Martens et al. (1990) focuses on the existence of two 
fundamental components that compose the development of 
competitive anxiety: A cognitive component and a somatic 
component (Smith, Smoll & Schutz, 1990; Grossbard, 
Smith, Smoll, & Cumming, 2009; Ramis, Torregrosa, 
Viladrich, & Cruz, 2010). 

Several tools have been specifically designed to 
measure competitive anxiety and its various forms. For 
example, the Sport Anxiety Scale (SAS-2; Smith, et al., 
2006) is considered as one of the most adequate measures 
to assess anxiety in young athletes, it provides a 
multidimensional measurement system by which it is 
possible to access insights into cognitive and somatic trait 
anxiety in sports settings. These items are used to provide 
researchers with meaningful data which make it possible 
to distinguish between somatic anxiety, worry, and 
concentration disruption. SAS-2 has been effectively 
employed as an evaluative tool to appraise the psychology 
of competitive anxiety in soccer and other sporting 
activities, which can either relate to the participant having 
a competitive trait or suffers from a fear of poor 
performance (Ramis, Viladrich, Sousa, & Jannes, 2015). 

SAS-2 has been translated into various languages, the 
Spanish version (Ramis, et al., 2010), Malaysian version ( 
Hashim, Shaharuddin, Hamidan & Grove, 2017) and 
Korean version (Cho, Choi, Eklund & Paek, 2018). It is 
utility in both research and applied settings. However, 
Halawani (2012) translated the SAS-2 in Arabic in a non-
published research who lacked an examination of factorial 
validity. Furthermore, it was limited by its sample size, 
with a different kind of sport, and time of data collection a 
half hour before the games.  

This work provides information that will narrow the 
gap about research in the English language by adapting 
reliable measures in the Arab world to contribute to the 
field of sports psychology. This is an interesting 
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Abstract: Motivation and anxiety are key concepts in the contemporary sport psychology research. 
This study aims to adapt and validate the Arabic versions of both BRSQ and the SAS-2, and it 
attempts to focus on the psychometric properties of the translations. The study sample included a 
group of 355 young male soccer players from Saudi, aged between 16 and 20. The research 
methodology involved a confirmatory factor analysis. The findings revealed that the Arabic version 
of both has acceptable psychometric properties. Therefore, the accumulation of evidence leads to the 
conclusion that the Arabic versions of BRSQ and SAS-2 are valid for use in sport psychology 
research. 
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