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جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية (دورية علمية حمكمة نصف سنوية) ومتخصصة يف جماالت علوم 

الرياضة والرتبية البدنية تصدر عن كلية علوم الرياضة والنشاط البدين بجامعة امللك سعود باللغتني 

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 
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مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية



و

-االشرتاك والتبادل
ص.ب ٦٨٩٥٣ رمز بريدي ١١٥٣٧

عامدة شؤون املكتبات – 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:
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة لكافة أعضاء هيئة التدريس والباحثني لنرش إنتاجهم العلمي يف جماالت علوم 

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:
Aالتالية من مقاس الصفحة ٤ يف املقاس ترتك اهلوامش   •

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.

يتجاوز عن (٢٠) صفحة (A4) متضمنة امللخصني  أال  باللغة اإلنجليزية جيب  البحث  يف عدد صفحات   •

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.



ز

باللغتني العربية واالنجليزية وهي: التالية  بيانات البحث  تكتب   •

   (عنوان البحث واسم الباحث أو الباحثون واالنتامء املهني وبيانات التواصل مع الباحث).

التالية: باللغة العربية عن (١٠٠ كلمة) ويتضمن العنارص  ال يتجاوز عدد كلامت املستخلص للبحوث   •

(املوضوع واألهداف واملنهج وأهم النتائج واخلالصة وأهم التوصيات) مع العناية بتحريرها بشكل علمي.

ال يتجاوز عدد كلامت املستخلص للبحوث باللغة االنجليزية عن (١٠٠ 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.

.



 ©  ٢٠١٨ (١٤٣٩هـ) 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 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 
الثالث من المجلة (شهر يناير من عام ٢٠١٨م الموافق شهر جمادى األولى من عام ١٤٣٩هـ)، 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

                                                                       

ط



ي



احملتويات

أبحاث العدد

القسم العربي

     العالقة التنبؤية للمتغيرات البدنية بداللة المتغيرات الفسيولوجية لناشيء كرة القدم
                سلطان منصور بديري              ٣                                     

                    
      تأثير استخدام التدريب المتقاطع على تنمية بعض القدرات البدنية الخاصة بمهارة

        الضربة الساحقة لناشئي الكرة الطائرة      
               عاطف رشاد خليل  و  مشريه ابراهيم حممد العجمي           ٢٥                                            

      أثر شخصية معلم التربية الرياضية على نمو الذات لدى المتعلم
            إبراهيم سعيد         ٤١                                                                                                      

      نموذج مقترح لتطوير اآلداء اإلداري  للعاملين باإلتحاد العماني لكرة القدم       

    خليفة حممد الفتحي، أمحد فاروق عبد القادر و  وجيهه العاين              ٥٥

      واقع المنشآت الرياضية المدرسية  وإمكانية استثمارها كمراكز لممارسة

        النشاط الرياضي بمحافظة الداخلية

                نبيلة مخيس املعمرية، بدرية اهلدابية و أمحد فاروق عبد القادر         ٨١
       

       الهياكل التنظيمية إلدارات النشاط الرياضي في الجامعات األعضاء بالرابطة  الوطنية
          للرياضة الجامعية األمريكية (NCAA):  دراسة محكية للجامعات السعودية

     أحـمد بن حمـمد الفـاضل            ٩٥ 

ك



 

    العالقة بين مستوى القوة العضلية واإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم الناشئين

      بأندية الدرجة الممتازة بمدينة الرياض 

       عمر بدر العتيبي  و  أمحد حممد عبد السالم        ١١٣

      واقع تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف في االتحادات الرياضية لأللعاب الفردية 

        بالجمهورية اليمنية 

               حسني صالح مصلح جعيم                                                                                                                             ١٢٥ 

ل



أبحاث العدد
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 العالقة التنبؤية للمتغريات البدنية بداللة املتغريات الفسيولوجية لنايشء كرة القدم

 منصور بديري ند. سلطا  

 جامعة الباحة -قسم الرتبية البدنية  -أستاذ مساعد 

 (م18/9/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 14/1/2017)قدم  للنرش يف  
 

 

 .نايشء كرة القدم-الفسيولوجية-يةالبدن-املتغريات: املفتاحيةكلامت ال

هدف البحث إىل التعرف عىل املتغريات الفسيولوجية املسامهة يف املتغريات البدنية لناشىء البحث: ملخص

كرة القدم بمنطقة الباحة، وقد أستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة، 

( سنة، حيث بلغ 15-14لعمديه من الناشئني يف املرحلة العمرية )واختار الباحث عينة البحث بالطريقة ا

 ( ناشئ ضمن منتخب املدرسة املسجلني يف دوري املدارس. 80عدد عينة البحث )

وتوصل الباحث إىل النتائج التالية: أن معدل النبض أثناء الراحة ساهم يف متغري التوافق بنسبة  

%، والتوازن بنسبة 14%، والتوافق بنسبة 32الرسعة بنسبة %، السعة احليوية سامهت يف متغريات )14

%، 37%، والرشاقة بنسبة 32%(، ضغط الدم األنقبايض واألنبساطي ساهم يف متغريات )الرسعة بنسبة 37

%، حتمل القوة 32%(، نسبة تشبع الدم باألكسجني سامهت يف متغريات )الرسعة بنسبة 37والتوازن بنسبة 

%، 14%(، إستهالك األكسجني املطلق ساهم يف متغريات )القوة العضلية 37بنسبة  %، والرشاقة18بنسبة 

%(، إستهالك األكسجني النسبي ساهم يف متغريات القوة 18%،  وحتمل القوة بنسبة 32والرسعة بنسبة 

%( 98%، والتحمل الدوري التنفيس بنسبة 18%، وحتمل القوة بنسبة 32%، والرسعة بنسبة 14العضلية 

أوىص الباحث بوضع املتغريات الفسيولوجية يف اإلعتبار أثناء ختطيط الربامج التدريبية وذلك بام وقد 

 .يتناسب مع إرتباطها باملتغريات البدنية

 (هـ1439/م2018، جامعة امللك سعود، الرياض )24 -3، ص ص 1ع، 2م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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The Relationship Predictor of physical Variables with significance of physiological 
 Variables for young soccer players 

 
Dr. Sultan Mansour Bediri 

Associate teatcher- physical education Department-Al-Baha university 
 

(Received 24/1/2017 ; Accepted for publication 18/9/2017) 

 

 
 

Keywords: factors -physical- physiological - young soccer players 

Abstract: The aims of this study know of the Relationship Predictor of physical Variables with 
significance of physiological Variables for young soccer players in Al-Baha area. The researcher has 
chosen (80) young players from school in (14-15) year. Stepwise regression analysis revealed that 
heart reat was contributed in coordination (%14), vital capacity was contributed in speed %32, 
coordination %14, and balance % 37. O2 pulse was contributed in speed %32, strength endurance 
18%, and agility %37. Absolute VO2 max was contributed in strength %14, speed %32 and strength 
endurance 18%. Relative was contributed in strength %14, speed %32 and strength endurance 18% 
and endurance %98.  The researcher has rercommend use physiological factors with significance of 
physiological factors in training programs. 
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 :: مقدمة البحثأوالا 

ديد يف يميع تتطور كرة القدم يوما بعد يوم نتيجة ظهور اجل

 اإلملامد مما حيتم عىل القائمني عليها عداجماالت التدريب واإل

بكل ماهو جديد، حيث يتميز العرص احلايل بزيادة شعبية كرة 

 وعدد بطوالهتا عىل املستوىالقدم التنافسية وزيادة رقعتها 

رتفاع مستوى الالعبني وكل هذا نتيجة إاملحيل والدويل و

 جتاه التدريب.إاملتغريات الفسيولوجية والبدنية ملجموعة من 

املتغريت  بعضكرة القدم هلا تأثريها القوي والفعال عىل 

الفسيولوجية والبدنية واملهارية والنفسية فهي تعمل عىل 

وثيق  إرتباطلداخلية لالعب وترتبط تنشيط األجهزة ا

كام يتطلب األداء يف كرة ، بخصائص وقدرة الفرد وطاقته

القدم التخطيط اجليد وتنظيم املدرب ملعدالت أداء الناشئني 

قيق الفوز وتسجيل أفضل النتائج وفقا لنظام مقنن تحل

 (2014 سلطان،يتناسب مع قدرات وإمكانات الناشئني. )

 :ثالبح مشكلة: ثانياا 

تمع الدراسة ويف ظل التغريات البيئية واملناخية يف جم

رتفاعها عن سطح البحر كان لزاما الوقوف عىل مسامهة إو

، املتغريت الفسيولوجية يف املتغريات البدنية لناشىء كرة القدم

وقد الحظ الباحث أن برامج تدريب الناشئني تعتمد عىل 

 غريات الفسيولوجية،عالقتها باملت إىلاجلانب البدين دون النظر 

وكذلك الحظ أن عملية اإلعداد البدين تعتمد يف بعض 

عتبارات إإىل األحيان عىل أساس اخلربة الشخصية دون النظر 

أخرى مثل البيئة التي يعيش فيها الالعب وتأثريها عىل 

الوظائف احليوية والفسيولوجية للجسم ككل، لذا فإن األمر 

التي تتناسب  لوجية والبدنيةيتطلب إكتشاف املتغريات الفسيو

 مع ظروف اإلقامة يف مناطق مرتفعة عن سطح البحر.

إذ يعتقد الباحث من خالل خربته العملية وامليدانية ومن 

خالل القراءت يف املراجع العلمية والدراسات السابقة أن 

تنمية وتطوير عنارص اللياقة البدنية يعتمد بشكل كبري عىل 

التي تتناسب مع مراحل  فسيولوجيةاإلهتامم باملتغريات ال

، ومن هنا ظهرت النمو حتت ظروف اإلقامة يف مناطق مرتفعة

 ناشئ كرة القدم.  لدى مشكلة البحث 

 :: أمهية البحثثالثاا 

مع ظروف تتناسب  لربامج تدريبيةوضع اللبنة األوىل  -

 عىل أسس علمية. اإلقامة يف مناطق مرتفعة عن سطح البحر

 ناشئنيليف برامج تدريب اة فسيولوجيال تغرياتوضع امل -

 وفقا للظروف البيئية واملناخية يف منطقة الباحة.

ناشئي كرة القدم يف ل تطوير العملية التدريبيةاالسهام يف  -

 منطقة الباحة.

لتدريبية املناسبة وفقا لقدرات وضع الربامج ا -

 .الناشئنيمكانيات إو

ظروف اإلقامة يف مع تتناسب تشكيل االمحال التدريبية  -

 .مناطق مرتفعة عن سطح البحر

 
 :ف البحثاهدأ: رابعاا 

 التعرف عىل: إىلهيدف البحث 

املتغريات الفسيولوجية املسامهة يف املتغريات البدنية  

 لناشىء كرة القدم بمنطقة الباحة.

ملتغريات الفسيولوجية والبدنية بني االعالقة التنبؤية  -

 باحة.بمنطقة ال لنايشء كرة القدم

 
 :البحث ت: تساؤالخامساا 

املتغريات الفسيولوجية املسامهة يف املتغريات ماهي أهم   -

 ؟البدنية لناشىء كرة القدم بمنطقة الباحة

ماهي العالقة التنبؤية للمتغريات الفسيولوجية والبدنية  -

 ؟بمنطقة الباحة لنايشء كرة القدم

 

 :مصطلحات البحث: سادساا 

  الدم باألكسجنيتشبع blood oxygen saturation: 

هي أقىص إمكانية للدم )اهليموجلوبني( عىل محل 

األكسجني، حيث تتحد بكمية اهليموجلوبني املوجودة يف 

الدم، ويمكن جلرام واحد من اهليموجلوبني أن يتحد مع 

 (2009اهلزاع،)( Greg,2007مليلرت من األكسجني. )
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  احليوية السعةvital capacity: 

 أاها أقىص حجم هلواء الشهيق من مستوى وتعرف عىل

وهي تساوي حجم اهلواء التنفيس  ،الزفري العادي أثناء الراحة

حتياطي هواء الشهيق، وهي السعة التي إإىل العادي باإلضافة 

سان أن يستخدمها يف األحوال العادية وكذلك ألنيمكن ل

عبدالفتاح )(، 2013رضوان،أقىص حدود هلا. )

 .(1997وحسانني،

 

  :: الدراسات السابقةسابعاا 

 الدراسات العربية: -1

   البناء العاميل للقياسات "بعنوانم( 2015خان )دراسة

 16اجلسمية والقدرات البدنية اخلاصة لناشىء كرة القدم حتت 

تقاء ألنختبار إبناء بطارية  إىل، وقد هدفت الدراسة "سنة

ت ناشىء كرة القدم يف ضوء القياسات اجلسمية والقدرا

( سنة بدولة الكويت، حيث 16البدنية للناشئني حتت )

( العب، وتوصلت الدراسة 213إشتملت عينة البحث عىل )

البدنية  اإلختباراتبطارية إختبار للقياسات اجلسمية و إىل

 ( سنة.16للناشئني حتت )

   القيمة التنبؤية لألداء "بعنوانم( 2006) صاحبدراسة

ية والبدنية واحلركية املهاري بداللة القياسات اجلسم

، وقد هدفت "تقاء ناشئي كرة القدمألنوالفسيولوجية 

التعرف عىل أهم القياسات اجلسمية والصفات  إىلالدراسة 

( 14وجية لالعبني حتت )البدنية واحلركية واملؤرشات الفسيول

( 14حتت ) الناشئنيشتملت عينة البحث عىل إسنة، حيث 

ستخدم الباحث املنهج أو( العب، 100سنة فقد بلغ عددهم )

ستخالص عدة إإىل الوصفي املسحي، وتوصلت الدراسة 

عوامل للقياسات اجلسمية والصفات البدنية واحلركية 

والفسيولوجية من خالل التحليل العاميل وتم إمهال بعض 

 العوامل لعدم إيفائها برشوط قبول العامل.

  ( 2006دراسة الصويان )املستويات املعيارية"بعنوانم 

لبعض عنارص اللياقة البدنية والفسيولوجية لالعبي كرة القدم 

وضع  إىلوقد هدفت الدراسة ، "سنة 17السعوديني حتت 

البدنية املستويات املعيارية لبعض عنارص اللياقة 

( سنة، حيث 17والفسيولوجية لالعبي كرة القدم حتت )

بأندية  ( العب كرة قدم188إشتملت عينة البحث عىل )

وضع  إىلوقد توصلت الدراسة  العربية السعودية، اململكة

مستويات معيارية لبعض عنارص اللياقة والفسيولوجية 

 .( سنة17لالعبي كرة القدم السعوديني حتت )

  ( 2005دراسة بديري)نسبة مسامهة بعض "بعنوان م

عنارص اللياقة البدنية يف أداء بعض املهارات األساسية لناشىء 

( سنة يف اململكة العربية 16-14كرة القدم من سن)

 نسبة مسامهةالتعرف عىل  إىلوقد هدفت الدراسة ، "السعودية

كرة القدم، ناشىء املهارية ليف املتغريات املتغريات البدنية 

ستخدم أدوات خاصة بقياس مستوى املتغريات البدنية أو

واملهارية كأدوات جلمع البيانات، واشتملت عينة الدراسة عىل 

أن املتغريات البدنية  إىلوقد توصل الباحث  ( العب،90)

سامهت بنسب عالية يف ارتفاع املستوى املهاري للمتغريات قيد 

 الدراسة.

 األجنبية:الدراسات  -2

   وآخرون فان ديندريسشادراسة,& et al,2012)  

Vandendriesscheالنضج البيولوجي واملورفوجلي "(بعنوان

تقاء يف ألنن اسرتاتيجية اوالبدين والتوافق احلركي كأجزاء م

وقد إشتملت عينة ، "الكشف عن ناشىء كرة القدم الدوليني

-15( العب كرة قدم ملرحلة الناشئني من )78البحث عىل )

مورفولوجيا  قياسات وقد إستخدم الباحثون ،( سنة16

)الطول، الوزن، كتلة اجلسم، دهون اجلسم( وبدنية )القوة، 

مهارية )التوافق احلركي( الرسعة، الرشاقة، املرونة( و

أن التوافق احلركي يتطلب زيادة يف  إىلوتوصلت الدراسة 

عدم وجود فروق  إىلالنضج البيولوجي لالعبني، كام توصلت 

والبدنية للمجموعة املختارة  ةبني بعض املتغريات املورفولوجي

 يف نفس املرحلة العمرية. 

 دراسة جيل وآخرون( ,& et al.2007  ( Gilبعنوان 

ثروبومرتية والعوامل ألنإنتقاء ناشىء كرة القدم يف اجلوانب ا"

وصف اخلصائص  إىلوقد هدفت الدراسة ، "الفسيولوجية

 – 14ثروبومرتية والفسيولوجية لناشىء كرة القدم من )ألنا

( العب كرة 194) عىل البحث عينة إشتملت حيث سنة( 17
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حثون وإستخدم البا، ( سنة17قدم ملرحلة الناشئني حتت )

 إىلثربومرتية والبدنية وتوصلت الدراسة ألنا بعض القياسات

أن أغلب الفروق اإلحصائية بني الالعبني املميزين وغري 

فقد وجد أن الالعبني ، ( سنة14املميزين لالعبني يف عمر )

 إستهالكاملميزين أكثر طوال ووزنا ورسعة وإرتفاع يف نسبة 

فقد وجد أن عنرص  األكسجني املطلق، وأما يف باقي الفرق

 الرشاقة أفضل لدى الالعبني املميزين عنه يف غري املميزين. 

  وآخرون زويركوا دراسة Zwierko,&etal,2005) )

مستوى القدرات احلركية والبدنية املستخدمة يف " بعنوان

وقد هدفت ، "( سنة13إختيار العبي كرة القدم حتت )

بني عينة من  إجراء مقارنة للقدرات احلركية إىلالدراسة 

اهائيات بطولة بولندا للناشئني، وقد  إىلالالعبني الذين وصلوا 

إىل إستخدم الباحث املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة 

رتفاع مستوى القدرات احلركية والبدنية لالعبني وخاصة يف إ

 تكرار احلركات والرسعة والقدرة الالهوائية القصوى.

   وآخرون روبرت مالنيدراسة,& et al,2004)  Robert 

Malina البلوغ املرتبط بمتغريات النمو والقدرة "(بعنوان

، وقد "( سنة15-13البدنية لالعبي كرة القدم الناشئني من )

 تقييم مسامهة اخلربة وقياسات اجلسم وحالة البلوغ إىلهدفت 

يف القدرة البدنية لالعبني الناشئني يف كرة القدم، حيث 

( العب كرة قدم ملرحلة 69)إشتملت عينة البحث عىل 

وأستخدموا عدة إختبارات ، ( سنة15-13الناشئني من )

ي، م، الوثب العمود30بدنية لقياس القدرة البدنية مثل )عدو 

اخلطي املتعدد لتقييم  اجلري املتقطع(، وأستخدموا اإلنحدار

أن التدريب  إىلمؤرشات وظائف القدرة، وتوصلت الدراسة 

ئي بينام سامهت متغريات الطول والوزن ساهم يف التحمل اهلوا

 يف الرسعة والوثب العمودي عىل التوايل.

 :مميزات الدراسة احلالية -3

ستعان الباحث ببعض نتائج الدراسات السابقة لتأكيد إ

وتدعيم جزئية من جزئيات نتائج الدراسة، فقد تم مالحظة 

ت وكذلك القدرا والنمو والنضج البدين تقاءألنا أاها تناولت

بينام مل تتناول يف خمتلف املراحل السنية، البدنية واحلركية 

يف املدن املرتفعة عن  الفسيولوجية املتغريات واإلختبارات

عىل حد علم  وذلك التي تناوهلا الباحث يف دراسته سطح البحر

 هتامم الباحث إلجراء مثل هذه الدراسةإمما استدعى الباحث، 

ت الفسيولوجية املسامهة يف يف حماولة للتعرف عىل املتغريا

كذلك ، واملتغريات البدنية لناشىء كرة القدم بمنطقة الباحة

ملتغريات الفسيولوجية والبدنية لنايشء بني االعالقة التنبؤية 

لذا قد تكون الدراسة احلالية إضافة ، بمنطقة الباحة كرة القدم

جديدة يف جمال التدريب الريايض وذلك ملا سوف تقوم به من 

يف  نيناشئال تدريب أثناءع تصور يمكن االستفادة منه وض

 املناطق املرتفعه. 

 

 :: إجراءات البحثثامناا 

 املنهج املستخدم   -1

استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ملالئمته لطبيعة  

 هذه الدراسة.

 جمتمع البحث  -2

كرة  العبيتم حتديد جمتمع البحث بالطريقة العمديه من  

 ( سنة يف مدارس منطقة الباحة.15-14القدم )

 عينة البحث -3

اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العمديه من الناشئني 

( سنة، حيث بلغ عدد عينة 15-14يف املرحلة العمرية )

عينة البحث  إلختياروإشرتط الباحث  ناشئ،( 80البحث )

املسجلني يف  منتخب املدرسةأن يكون الالعبني ضمن أفراد 

وفيام ييل توضيح للتوصيف اإلحصائي لعينة املدارس، دوري 

البحث وأيضا توضيح لتجانس عينة البحث يف املتغريات 

 : األساسية قيد الدراسة
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 توصيف عينة البحث  . (1اجلدول )

 حجم العينة العدد حجم املجتمع إسم املدرسة م

 %24.61 16 65 مدرسة التوفيق 1

 %35.55 16 45 مدرسة األمري نايف 2

 %30.76 16 52 مدرسة ابن اجلذري 3

 %26.8 11 41 مدرسة حمرضة 4

 %27.5 11 40 مدرسة النجاح 5

 %30.30 10 33 مدرسة وادي فيق 6

 %28.98 80 276 ( مدارس6) جمموع العينة

 

 رشوط إختيار العينة: -أ

( سنة 15-14أن يكون الالعبني يف املرحلة العمرية ) -

 م(.2001ومن مواليد )

أن يكون من الالعبني املشاركني يف بطولة دوري  -

 املناطق.

وفيام  ،التأكد من خلو الالعبني من اإلصابات الرياضية -

ييل توضيح لتجانس عينة البحث يف املتغريات األساسية قيد 

 .الدراسة

 

 جتانس العينة: -ب

                     80ن=    جتانس عينة البحث     . (2دول )اجل

 

 املتغريات

 أقل

 قيمة

 أعىل

 قيمة
 املدى

املتوسط 
 احلسابى

حراف ألنا
 املعيارى

 التفلطح
 معامل

 لتواءاإل

ية
س

سا
ال

ت ا
ريا

تغ
امل

 
 2.03- 0.15- 0.50 14.54 15.00 14 01 السن

 2.19 1.77 0.82 1.29 5.00 5 4.50 العمر التدريبيى

 1.15 0.79 10.66 55.67 93.00 59 34 الوزن

 0.06 0.10 5.16 164.30 178.00 180 150 الطول

 0.24 0.63 3.31 17.98 26.90 15.70 11.20 مؤرش كتلة اجلسم

ية
دن

الب
ت 

ريا
تغ

امل
 

 0.40 0.08- 0.88 4.99 7.30 5.02 2.28 ك3دفع كرة طبية باليدين 

 0.69- 0.14 0.85 4.58 6.29 3.34 2.95 ث 10اجلرى ىف املكان 

 0.06 0.11- 35.07 1907.46 2736.00 1776.00 960.00 ق 9جرى وميش 

 0.25 0.16- 5.98 19.70 32.00 29.00 3.00 ق1ثني الذراعني 

 0.40 0.12 0.79 4.05 177.00 176.05 0.95 الوثب العريض من الثبات 

 0.82- 0.07- 3.85 26.82 35.00 17.56 17.44 &عىل  شكل   اجلرى 

 2.18 1.48 3.25 2.69 15.00 15.00 0.00 ثني اجلذع من وضع الوقوف

 0.43- 0.18 1.22 6.58 9.96 6.08 3.88 الدوائر املرقمة

 1.39 1.12 33.11 53.68 158.50 157.25 1.25 الوقوف عىل مشط القدم طوليا
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                    . (2دول )تابع اجل

 

 املتغريات

 أقل

 قيمة

 أعىل

 قيمة
 املدى

املتوسط 
 احلسابى

األنحراف 
 رىاملعيا

 التفلطح
 معامل

 لتواءاإل

ية
ج

لو
يو

س
لف

ت ا
ريا

تغ
امل

 

 0.03 0.31 14.27 85.45 122.00 71.00 51.00 النبض أثناء الراحة

 0.62 1.00 789.44 2053.75 4000.00 3100.00 900.00 السعة احليوية

 0.43 0.16 17.15 126.91 169.00 85.00 84.00 قبايض(ألنضغط الدم )ا

 2.05 1.32 14.54 77.56 148.00 106.00 42.00 (اطيبسألناضغط الدم )

 0.74 0.96- 9.06 90.88 115.00 67.00 48.00 نسبة تشبع الدم باألكسجني

 0.39 0.40 0.53 1.73 3.42 2.70 0.72 األكسجني املطلق إستهالك

 0.08 0.09- 8.08 31.37 48.87 38.70 10.17 األكسجني النسبي إستهالك

 

( أن التفلطح للمتغريات األساسية 2) اجلدوليوضح 

، 3-ن )ـرتاوح بيـــل اإللتواء يـــــتقرتب من الصفر وأن معام

 ( مما يدل عىل التجانس بني أفراد عينة البحث.3+

 أدوات مجع البيانات  -4

استخدم الباحث جلمع البيانات األجهزة واألدوات التالية: 

( Fatالدهون )( لقياس الوزن ونسبة Omaronجهاز أومرون )

( I Care-AT101(، جهاز أي كري )BMIومؤرش كتلة اجلسم )

بإستخدام النبض من طرف اإلصبع، جهاز أوتوماتيكي رقمي 

(MyCheck-pic solution لقياس الضغط ومعدل رضبات )

( اجلاف لقياس السعة Spiro-Ballالقلب، جهاز اإلسبريو بول )

ة، ساعة إيقاف لقياس احليوية، رشيط قياس لقياس القدرة العضلي

 الزمن، صندوق املرونة لقياس املرونة، أقامع بالستيك.

  (/ق9وقد استخدم الباحث اختبار ميش وجري ملدة )

حلساب احلد األقىص إلستهالك األكسجني بإستخدام ملعب كرة 

، وذلك بعد أن x 2قدم بحيث حيسب حميطه )الطول + العرض( 

خط البدء وعندما يعطون  يتخذ املختربين وضع اإلستعداد خلف

امليش ألكرب عدد من اللفات حول  -إشارة البدء يقومون باجلري

( متصلة، ثم يقوم امليقايت بتسجيل عدد /ق9امللعب وذلك ملدة )

. /م(10)اللفات وأجزاء اللفة الواحدة مقربة ألقرب 

(Greg,2007) 

واستخدام الباحث يف يمع البيانات اإلختبارات واملقاييس 

تضمنه من إجراءات يف بناءها وحتديد أمهها للمتغريات قيد وما ت

الدراسة، فقد استعانت الدراسة احلالية ببعض املتغريات املرتبطة 

بالعالقة التنبؤية للمتغريات الفسيولوجية والبدنية لنايشء كرة 

م( ودراسة بديري 2006القدم، كام يف دراسة الصويان )

(( Zwierko,and et al,2005م( ودراسة زويركوا وآخرون 2005)

وإن اختلفت الدراسة احلالية يف عملية إجراء اإلختبارات وإضافة 

بعض املتغريات األخرى مثل: املتغريات الفسيولوجية واختباراهتا 

)قياس معدل النبض يف الراحة، السعه احليوية، احلد األقىص 

إلستهالك األكسجني، ضغط الدم، نسبة تشبع الدم باألكسجني( 

رها كمقياس حقيقي يف التعرف عىل العالقة التنبؤية بني ودو

املتغريات الفسيولوجية والبدنية لنايشء كرة القدم يف منطقة 

الباحة، ونظرا لطبيعة البحث فقد استخدم الباحث لتحديد 

املتغريات الفسيولوجية والبدنية األدوات األتية: )املالحظة 

ئق والسجالت، حتديد العلمية، املقابلة الشخصية، حتليل الوثا

متغريات البحث، حتديد قياسات البحث(، وبعد حتديد املتغريات 

الفسيولوجية والبدنية التي تساعد عىل حتقيق أهداف البحث، قام 

الباحث بإستخدام جمموعة من القياسات ذات معامالت صدق 

وثبات عايل هبدف التعرف عىل قياسات املتغريات الفسيولوجية 

حتقق أهداف البحث إستنادا إىل الدراسات واملراجع والبدنية التي 

م( ، البيك وآخرون 2013املتخصصة التالية: رضوان ومسعود )

م(، عبدالفتاح 2003م( ، سعد ) 2004م( ، حسانني )2009)

م( ، 1993(، خمتـار )1994م( ، سالمة )1997وحسانني )

م وبناء عىل آراء اخلرباء يف املراجع العلمية السابقة فقد ت

 إستخالص قياسات املتغريات الفسيولوجية والبدنية التالية:
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 :قياسات املتغريات األساسية -أ

 

 .قياسات املتغريات األساسية .(3دول )اجل

 وحدة القياس األداة اسم القياس رقم القياس املتغريات

 األساسية

 سنتميرت رشيط قياس  الطول الكيل 1

 جرامكيلو  ميزان طبي الوزن بالكجم 2

 /مرتكيلو جرام ميزان طبي مؤرش كتلة اجلسم 3

 

التي  ( قياسات املتغريات األساسية3دول )اجليوضح 

اخلرباء يف املراجع  آراءحتقق أهداف البحث من خالل 

 . (1واألبحاث والدراسات العلمية مرفق )املتخصصة 

 

 :قياسات املتغريات الفسيولوجية -ب

 الفسيولوجيةقياسات املتغريات . (4دول )اجل

 وحدة القياس األداء/اجلهاز اسم القياس املتغريات م

 نبض/ دقيقة ضغط الدم النبض أثناء الراحة النبض 1

 ملليرت سبريومرت أقىص شهيق السعة احليوية 2

3 

 ضغط الدم 

 مليمرت زئبق ضغط الدم قبايضألنضغط الدم ا

 مليمرت زئبق ضغط الدم بساطيألناضغط الدم  4

 نسبة مئوية أي كري نسبة تشبع الدم باألكسجني ني الدمأكسج 5

6 

 ستهالكاحلد األقىص إل
 األكسجني

  ستهالكاحلد األقىص إل

 األكسجني املطلق
 لرت/ دقيقة إختبار كوبر

7 
  ستهالكاحلد األقىص إل

 األكسجني النسبي
 إختبار كوبر

مللرت/ كجم/ 
 دقيقة

 

التي  سيولوجية( قياسات املتغريات الف4دول )اجليوضح 

 العلمية اخلرباء يف املراجع آراءحتقق أهداف البحث من خالل 

القياس، فقد الحظ  اتوكذلك أدوات ووحد، املتخصصة

 ةالباحث أن املتغريات السابقة أكثر القياسات الفسيولوجي

 . (2مرفق )ًشيوعا ودراسة
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 :حتديد قياسات املتغريات البدنية
 

 .تغريات البدنيةقياسات امل. (5دول )اجل

 وحدة القياس األداء/اجلهاز القياسات املتغريات

 التحمل الدوري التنفيس
 ساعة إيقاف اجلرى ىف املكان ملدة دقيقتني

 
 

 ثانية

 ثانيةمرت/ ساعة إيقاف ( ق9جرى وميش )

 حتمل قوة

 
 

 عدد/ثانية ساعة إيقاف ( ق1ثني الذراعني )

 عدد/ثانية فساعة إيقا ( ق1اجللوس من الرقود )

 الرسعة
 ثانيةمرت/ ساعة إيقاف مرت عدو 30

 ثانيةعدد/ ساعة إيقاف ث 10اجلرى ىف املكان 

 القدرة العضلية

 مرت رشيط قياس الوثب العريض من الثبات

 مرت رشيط قياس الوثب العمودي

 مرت رشيط قياس ك(3دفع كرة طبية باليدين )

 الرشاقة
 ثانية ة إيقافساع ( ث10اخلطوة اجلانبية )

 ثانية ساعة إيقاف (&اجلرى عىل شكل )

 املرونة
 السنتيمرت رشيط قياس ثني اجلذع من وضع الوقوف

 السنتيمرت رشيط قياس ثنى اجلذع من اجللوس الطويل

 ثانية ساعة إيقاف الدوائر املرقمة التوافق

 التوازن
 ثانية ساعة إيقاف الوقوف عىل مشط القدم طوليا

 ثانية ساعة إيقاف عىل مشط القدم عرضيا الوقوف

 

 حتقق التي البدنية املتغريات قياسات( 5) جدول يوضح

 العلمية املراجع يف اخلرباء آراء خالل من البحث أهداف

 الحظ فقد القياس، ووحدات أدوات وكذلك املتخصصة،

 شيوعا البدنية القياسات أكثر السابقة املتغريات أن الباحث

 إختيار إىل أدت التي األسباب ومن ،(3) مرفقًودراسة

 املتغريات عىل للتعرف الدراسة قياسات مفردات

 يف القياسات هذه أغلب تطبيق: ماييل الفسيولوجية

 السنية املرحلة ولنفس املحيل املجتمع عىل مشاهبة دراسات

 ،( م2006) الصويان ودراسة ،(م2005) بديري دراسة يف

 تعترب السابقة، لدراساتا يف القياسات هذه وثبات صدق

 كرة جمال يف شيوعا القياسات أكثر من القياسات هذه

( 15-14) السنية املرحلة القياسات هذه تناسب القدم،

 .سنة

 :اإلستطالعية الدراسة -5

 عىل اإلستطالعية الدراسة بإجراء الباحث قام: الثبات -أ

 من العب( 14) أفرادها عدد الناشئني من عشوائية عينة

 وقد الدراسة، جمتمع داخل ومن األصيل البحث عينة خارج

 قيد للمتغريات والصدق الثبات معامل عىل التعرف إىل هدفت

 االختبار بتطبيق االختبار إعادة طريقة بإستخدام الدراسة

 زمني وبفارق الرشوط نفس وحتت املجموعة نفس عىل مرتني

 (.6) بجدول موضح هو كام التطبيقني بني يوم( 15)
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 14ن=          بني القياس األول والثانى حلساب الثبات       رتباطاإلمعامل   . (6دول )جلا

 املعاجلات االحصائية

  

 املتغريات

 القياس الثانى القياس االول
 قيمة )ر(

املتوسط  املحسوبة
 احلسابى

حراف ألنا
 املعيارى

املتوسط 
 احلسابى

حراف ألنا
 املعيارى

ية
دن

الب
ت 

ريا
تغ

امل
 

 **0.91 1.03 5.00 0.65 4.95 ك3كرة طبية باليدين  دفع

 **0.93 0.73 4.55 0.76 4.04 ث 10اجلرى ىف املكان 

 **0.88 343.56 1949.53 250.76 1994.73 ق 9جرى وميش 

 **0.87 7.10 35.87 6.88 35.55 ق1ثني الذراعني 

 **0.95 0.25 1.88 0.22 1.87 الوثب العريض من الثبات

 **0.99 3.66 24.52 3.98 24.76 &عىل شكل  اجلرى

 **0.94 3.56 3.05 3.26 3.50 ثني اجلذع من وضع الوقوف

 **0.91 1.21 6.67 1.26 6.90 الدوائر املرقمة

 **0.87 28.38 48.86 31.61 44.94 الوقوف عىل مشط القدم طوليا

ية
ج

لو
يو

س
لف

ت ا
ريا

تغ
امل

 

 **0.89 12.97 84.08 11.39 81.27 النبض أثناء الراحة

 **0.78 681.63 1890.53 493.09 1913.64 السعة احليوية

 **0.96 12.82 131.58 15.34 131.68 قبايض(ألنضغط الدم )ا

 **0.95 11.54 74.53 10.61 75.86 (بساطيألناضغط الدم )

 **0.86 10.07 90.08 10.05 89.59 نسبة تشبع الدم باألكسجني

 **0.79 0.60 1.84 0.33 1.69 ملطلقاألكسجني ا إستهالك

 **0.91 7.82 32.42 5.46 33.26 األكسجني النسبي إستهالك

   0.68=      0.0**                            0.55=      0.05قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى *           

 

األول بني التطبيق  رتباطاإل( معامل 6دول )اجليوضح 

مما يدل  متغريات قيد الدراسةداللة إحصائية للوالثاين ووجود 

  .اإلختباراتعىل ثبات 

 اإلختباراتقام الباحث بإجياد صدق  الصدق: -ب

 ذوياملقارنة الطرفية بني متوسط درجات األفراد  بإستخدام

%( ومتوسط درجات 25املستوى املرتفع )األرباع األعىل 

موضح  %( كام هو25املستوى املنخفض )األرباع األدنى 

 .(7بجدول )

 

 14ن=           صدق التاميز باملقارنة الطرفية بني األرباع االعىل واالدنى        . (7دول )اجل

 املعاجلات االحصائية

 

 املتغريات

 األرباع االدنى

 7ن = 

 االرباع األعىل

 قيمة)ت( 7ن = 

 املحسوبة

 

معامل 

 2أيتا

معامل 

صدق 

املتوسط  التميز 

 احلسابى

اف حرألنا

 املعيارى

املتوسط 

 احلسابى

حراف ألنا

 املعيارى

ية
دن

الب
ت 

ريا
تغ

امل
 

 0.94 0.97 **13.25 0.38 6.51 0.50 3.36 ك3دفع كرة طبية باليدين 

 0.94 0.97 **13.36 0.44 3.54 0.32 6.31 ث 10اجلرى ىف املكان 

 0.96 0.98 **16.11 84.43 2635.0 207.68 0. 1270 ق 9جرى وميش 

 0.94 0.97 **13.36 5.22 48.43 1.13 21.43 ق1ي الذراعني ثن

 0.79 0.89 **7.04 0.25 1.89 0.19 1.35 الوثب العريض من الثبات
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 .    (7دول )تابع اجل

 املعاجلات االحصائية

 

 املتغريات

 األرباع االدنى

 7ن = 

 االرباع األعىل

 قيمة)ت( 7ن = 

 املحسوبة

 

معامل 

 2أيتا

معامل 

صدق 

املتوسط  ز التمي

 احلسابى

األنحراف 

 املعيارى

املتوسط 

 احلسابى

األنحراف 

 املعيارى

 

 0.96 0.98 **17.08 1.06 33.65 1.68 20.84 &اجلرى عىل شكل 

 0.79 0.89 **6.77 2.91 9.14 0.53 1.57 ثني اجلذع من الوقوف

 0.95 0.98 **15.61 0.68 9.21 0.38 4.62 الدوائر املرقمة

 0.89 0.94 **9.63 25.97 106.90 5.32 10.41 ف عىل مشط القدم الوقو

ية
ج

لو
يو

س
لف

ت ا
ريا

تغ
امل

 

 0.96 0.98 **16.50 6.19 113.43 5.73 60.86 النبض أثناء الراحة

 0.99 1.00 **48.51 106.9 3914.29 113.39 1057.14 السعة احليوية

 0.84 0.91 **17.51 6.26 161.86 7.85 95.43 قبايض(ألنضغط الدم )ا

 0.96 0.98 **7.81 17.88 109.71 6.32 53.71 (بساطيألناضغط الدم )

 0.93 0.96 **12.61 5.98 101.86 2.70 70.57 نسبة تشبع الدم باألكسجني

 0.94 0.97 **14.17 0.34 2.68 0.08 0.81 األكسجني املطلق إستهالك

 0.96 0.98 **17.47 1.64 47.86 4.41 16.78 األكسجني النسبي إستهالك

 .3.05=      0.01**      .2.17 =      0.05قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى     *  

 

ات داللة أحصائية وجود فروق ذ (7دول )اجليتضح من 

كام قيد الدراسة، املتغريات دنى ىف يميع عىل واألبني األرباع األ

صدق يتا )معامل الصدق( مما يدل عىل إرتفاع معامل إيتضح 

 .اإلختبارات

 

 

 املعاجلات اإلحصائية: -6

 تناول الباحث مشكلة البحث بالتحليل اإلحصائي

يف ضوء النتائج التي  SPSSالربنامج اإلحصائي  بإستخدام

لتقاء راسات السابقة بحيث تتضح نقاط اإلتوصلت إليها الد

ختالف بني موضوع الدراسة احلالية والدراسات السابقة واإل

 ق تناوهلا ومعاجلتهام.وإن تعددت طر
 

 :تها: عرض النتائج ومناقشثامنا

 عرض النتائج -1
 

 .80 ن=         البسيط بني املتغريات الفسيولوجية والبدنية لناشىء كرة القدم رتباطاإلمعامل   (.8دول )اجل

 املعاجلات االحصائية

 

 

 املتغريات

 املتغريات الفسيولوجية

النبض 

أثناء 

 الراحة

 يويةالسعة احل
ضغط الدم 

 قبايض(ألن)ا

ضغط الدم 

 (بساطيألنا)

تشبع      نسبة 

 باألكسجني الدم

 إستهالك

األكسجني 

 املطلق

 إستهالك

األكسجني 

 النسبي

ية
دن

الب
ت 

ريا
تغ

امل
 

دفع كرة طبية باليدين 

 ك3
-0.15 0.04 0.09 0.04 -0.10 0.31** 0.07 

 اجلرى ىف املكان

 ث 10 
0.19 0.36** -0.11 0.18 0.23** -0.34** -0.32** 
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   (. 8دول )تابع اجل

 املعاجلات االحصائية

 

 

 املتغريات

 املتغريات الفسيولوجية

النبض 

أثناء 

 الراحة

 السعة احليوية
ضغط الدم 

 )األنقبايض(

ضغط الدم 

 )األنبساطي(

تشبع      نسبة 

 باألكسجني الدم

إستهالك 

األكسجني 

 املطلق

إستهالك 

األكسجني 

 النسبي

 

 **0.99 **0.73 0.17- 0.09- 0.05- 0.13- 0.07- ق9ى وميش جر 

 0.18 0.05- *0.22 0.11 0.06- 0.02 0.00 ق1ثني الذراعني 

الوثب العريض من 

 الثبات
-0.03 -0.16 -0.19 -0.18 -0.12 0.00 0.00 

 اجلرى عىل 

 (8) شكل
0.10 0.07 -0.22* 0.08 0.53** -0.18 -0.22* 

 ثني اجلذع من وضع

 الوقوف
0.09 0.00 0.00 -0.04 0.07 0.16 0.15 

 0.19 0.16 0.13- 0.12- 0.08- **0.32- 0.20- الدوائر املرقمة

الوقوف عىل مشط 

 القدم طوليا
0.00 -0.16 0.25* -0.02 -0.07 -0.11 -0.02 

 .0.22=  0.05قيمة )ر( اجلدولية عند مستوى * 

 

طردية  رتباطإ( أن هناك معامالت 8دول )اجليتضح من 

ذات داللة إحصائية للمتغريات  خرى طردية سالبةأو موجبة

 البدنية والفسيولوجية للمتغريات التالية:

 إستهالك ومتغري جم(ك3)دفع كرة طبية باليدين متغري  

 األكسجني املطلق.

ومتغريات )السعة  /ث(10)متغري اجلرى ىف املكان  

األكسجني  كإستهالاحليوية، نسبة تشبع الدم باألكسجني، 

 األكسجني النسبي(. إستهالكاملطلق، 

األكسجني  إستهالكومتغريات ) (ق/9)جرى وميش  

 .األكسجني النسبي( إستهالك  املطلق،

ومتغري نسبة تشبع الدم  ق1ثني الذراعني  متغري 

 .باألكسجني

 

 

 

 

ضغط الدم ومتغريات ) (8) متغري اجلرى عىل شكل 

األكسجني  إستهالكجني، نسبة تشبع الدم باألكسقبايض، ألنا

 النسبي(.

 متغري الدوائر املرقمة ومتغري السعة احليوية. 

ضغط  ومتغري متغري الوقوف عىل مشط القدم طوليا 

 قبايض(ألنالدم )ا

دال  إرتباطعدم وجود  (8يتضح من جدول )كام 

 ومتغري ثنيات البدنية )الوثب العريض من الثبات متغريلل

 .الفسيولوجيةيع املتغريات اجلذع من وضع الوقوف( مع يم

ملتغريات الفسيولوجية املؤثرة ىف املتغريات ونظراً لتعدد ا

، إستخدم رتباطاإلالبدنية وإختالف معنوية معامالت 

أكثر العوامل  إلختيارالباحث طريقة إحصائية متقدمة 

 اإلنحدار بإستخدام املتغريات البدنيةالفسيولوجية املؤثرة ىف 

 .(stepwise)املتعدد 
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 .املتعدد للمتغريات الفسيولوجية املسامهة ىف متغري القوة العضلية اإلنحدار. (9دول )اجل

ت 
ريا

تغ
امل

ا

ية
دن

الب
 

    

 االحصائية   املعاجلات    

 العوامل

املسامهة 

 النسبية

) % ( 

معامل 

األكسجني 

 النسبي

معامل 

األكسجني 

 املطلق

 املقدار

 الثابت

 اخلطأ

 املعيارى

 قيمة 

 )ف(

ى مستو

 الداللة

ية
ضل

لع
ة ا

قو
ال

 

 األكسجني النسبي إستهالك

 16% -0.04 0.97 4.40 0.35 8.18 0.01 
 األكسجني املطلق إستهالك

 

اخلاصة  املتعدد اإلنحدار( 9دول )اجليتضح من نتائج 

 إستهالكبرتتيب العوامل املسامهة ىف متغري القوة العضلية أن 

ملطلق أكثر العوامل مسامهة بنسبة كلية اواألكسجني النسبي 

تضح معنوية قيمة )ف( مما يؤكد قوة نموذج تكام ، %(16)

يعرب عن العالقة بني القوة العضلية واملتغريات  الذي اإلنحدار

 اإلنحدارتكون معادلة الفسيولوجية قيد الدراسة، وبالتايل 

األكسجني  إستهالكللتنبؤ بمتغري القوة العضلية بداللة )

 األكسجني املطلق( هي:  إستهالكلنسبي، ا

 2س2ب +  1س 1ص = أ + ب 

 إستهالك( × 0.04-+ ) 4.40= ) القوة العضلية

 األكسجني املطلق إستهالك×  0.97)األكسجني النسبي( + 

 

  .املتعدد للمتغريات الفسيولوجية املسامهة ىف متغري الرسعة اإلنحدار. (10دول )اجل

ية
دن

الب
ت 

ريا
تغ

امل
 

عاجلات امل

 االحصائية

 

 

 العوامل

املسامهة 

 النسبية

) % ( 

 معامل املسامهة

 املقدار

 الثابت

 اخلطأ

 املعيارى

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة
 نسبة 

تشبع الدم 

 باألكسجني

 إستهالك

األكسجني 

 املطلق

ضغط 

الدم 

 قبايضألنا

ضغط 

الدم 

 بساطيألنا

السعة 

 احليوية

عة
رس

ال
 

نسبة تشبع 

الدم 

 كسجنيباأل

32% 0.01 -0.46 -0.01 0.01 0.01 4.01 1.01 8.20 0.00 

 إستهالك

األكسجني 

 املطلق

ضغط الدم 

 قباض(ألن)ا

ضغط الدم 

 بساط(ألن)ا

 السعة احليوية

 

املتعدد اخلاصة  اإلنحدار( 10دول )اجليتضح من نتائج 

مهة ىف متغري الرسعة أن نسبة تشبع الدم برتتيب العوامل املسا

األكسجني املطلق وضغط الدم  إستهالكباألكسجني و

( والسعة احليوية أكثر بساطيألناقبايض( وضغط الدم )ألن)ا

تضح معنوية قيمة تكام  ،%( 32العوامل مسامهة بنسبة كلية )

( مما يؤكد قوة نموذج 0.01)ف( عند مستوى أقل من )

الذى يعرب عن العالقة بني الرسعة واملتغريات  اإلنحدار

للتنبؤ  اإلنحداروتكون معادلة ، الفسيولوجية قيد الدراسة

بمتغري الرسعة بداللة املتغريات الفسيولوجية املسامهة )نسبة 

األكسجني املطلق، ضغط  إستهالكتشبع الدم باألكسجني، 
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وية( (، السعة احليبساطيألناقبايض(، ضغط الدم )ألنالدم )ا

  للتنبؤ بدرجة الرسعة وهي:

ب + 3س3ب + 2س2ب +  1س 1ص = أ + ب 

 5س5ب +4س4

نسبة تشبع الدم ×  0.01-) + 4.01=  الرسعة

األكسجني املطلق( +  إستهالك×  0.46-باألكسجني( + )

ضغط ×  0.01-) قبايض( +ألنضغط الدم )ا×  0.01-)

 .السعة احليوية(×  0.01-( + )بساطيألناالدم )

 

 التنفسى.للمتغريات الفسيولوجية املسامهة ىف متغري التحمل الدورى املتعدد  اإلنحدار. (11دول )اجل

ا
ت

ريا
تغ

مل
 

ية
دن

الب
 

املعاجلات         

 االحصائية

 

 العوامل

 املسامهة النسبية

) % ( 

 إستهالكمعامل 

األكسجني 

 النسبي

 املقدار

 الثابت

 اخلطأ

 املعيارى

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

ى 
ور

لد
ل ا

حم
الت

ى
س

نف
الت

 

األكسجني  إستهالك

 النسبي
89% 44.35 513.49 8.98 26846.71 0.00 

 
املتعدد اخلاصة  اإلنحدار( 11دول )اجليتضح من نتائج 

برتتيب العوامل املسامهة ىف متغري التحمل الدورى التنفسى أن 

األكسجني النسبي أكثر العوامل مسامهة بنسبة كلية  إستهالك

( 0.00تضح معنوية قيمة )ف( عند مستوى )ت%(، كام 98)

الذى يعرب عن العالقة بني  اإلنحدارمما يؤكد قوة نموذج 

التحمل الدورى التنفسى واملتغريات الفسيولوجية قيد 

للتنبؤ بدرجة التحمل  اإلنحداروتكون معادلة  الدراسة،

األكسجني النسبى، النبض  إستهالكالدورى التنفسى بداللة )

                     هي:( نسبة تشبع الدم باألكسجني ،ثناء الراحةأ

 1س 1ص  =  أ  +  ب

×  44.35)+  513.49=  التحمل الدوري التنفيس

 .(األكسجني النسبي إستهالك

 

 . املتعدد للمتغريات الفسيولوجية املسامهة ىف متغري حتمل القوة  اإلنحدار. (12دول )اجل
ية

دن
الب

ت 
ريا

تغ
امل

 

عاجلات امل

 االحصائية

 

 العوامل

املسامهة 

 النسبية

) % ( 

 معامل املسامهة

 املقدار

 الثابت

 اخلطأ

 املعيارى

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة
 إستهالك

األكسجني 

 النسبي

 إستهالك

األكسجني 

 املطلق

نسبة تشبع الدم 

 باألكسجني

وة
لق

ل ا
حتم

 

 إستهالك

 األكسجني النسبي

 18% 0.40 -0.04 0.18 -0.61 6.85 6.43 0.01 
 إستهالك

 األكسجني املطلق

نسبة تشبع الدم 

 باألكسجني
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املتعدد اخلاصة  اإلنحدار( 12دول )اجليتضح من نتائج 

 إستهالكن إل املسامهة ىف متغري حتمل القوة برتتيب العوام

األكسجني املطلق ونسبة تشبع  إستهالكاألكسجني النسبي و

%(، كام  18باألكسجني أكثر العوامل مسامهة بنسبة كلية )الدم 

( مما 0.01تضح معنوية قيمة )ف( عند مستوى أقل من )ت

الذى يعرب عن العالقة بني حتمل  اإلنحداريؤكد قوة نموذج 

القوة واملتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة، وتكون معادلة 

 إستهالكات )للتنبؤ بمتغري حتمل القوة بداللة متغري اإلنحدار

األكسجني املطلق ، نسبة تشبع  إستهالكاألكسجني النسبي، 

 : هي  الدم باألكسجني(

 3س3ب + 2س2ب +  1س 1ص = أ + ب 

األكسجني  إستهالك×  0.40+ ) 0.61-=  حتمل القوة

األكسجني املطلق( +  إستهالك×  0.04-النسبي( + ) 

 .نسبة تشبع الدم باألكسجني(×  0.18)

 

 . املسامهة ىف متغري الرشاقةاملتعدد للمتغريات الفسيولوجية  اإلنحدار. (13)دول اجل

امل
ت

ريا
تغ

 
ية

دن
الب

 

املعاجلات 

 االحصائية

 
 العوامل

املسامهة 

 النسبية

) % ( 

ضغط الدم 

 (بساطيألنا)

ضغط الدم 

 قبايض(ألن)ا

نسبة تشبع 

الدم 

 باألكسجني

 املقدار

 الثابت

 اخلطأ

 املعيارى

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

قة
شا

لر
ا

 

 نسبة تشبع الدم

 كسجنيباأل

0.37 0.06 -0.08 

 

0.21 

 

12.82 4.07 167.13 0.00 
ضغط الدم 

 (بساطيألنا)

ضغط الدم 

 قبايض(ألن)ا

 

املتعدد اخلاصة  اإلنحدار( 13دول )اجليتضح من نتائج 

ن أكثر العوامل برتتيب العوامل املسامهة ىف متغري الرشاقة أ

تضح معنوية قيمة )ف( عند تكام ، %(37مسامهة بنسبة كلية )

يعرب  الذي اإلنحدار( مما يؤكد قوة نموذج 0.00مستوى )

عن العالقة بني الرشاقة واملتغريات الفسيولوجية قيد الدراسة 

للتنبؤ بمتغري الرشاقة بداللة )نسبة  اإلنحداروتكون معادلة 

(، بساطيألناضغط الدم ) إستهالكتشبع الدم باألكسجني، 

 2س2ب +  1س 1= أ + ب  (: صقبايضألنضغط الدم )ا

 3س3ب +

نسبة تشبع الدم ×  0.21+ ) 12.82 = درجة الرشاقة

(( اطيـــبسألناط الدم )ـــــضغ×  0.06)باألكسجني( + 

 .قبايض((ألنضغط الدم )ا×  0.08-+ ) 

 

 الفسيولوجية املسامهة ىف متغري التوافق  املتعدد للمتغريات اإلنحدار. (14دول )اجل

ا
ت 

ريا
تغ

مل

ية
دن

الب
 

 املعاجلات االحصائية

 

 العوامل

 املسامهة النسبية

) % ( 

معامل السعة 

 احليوية

معامل 

 النبض 

 املقدار

 الثابت

 اخلطأ

 املعيارى

 قيمة

 )ف(

مستوى 

 الداللة

ق
اف

تو
ال

 

 السعة احليوية
14 % -0.01 -0.02 9.27 0.88 6.92 0.01 

 النبض أثناء الراحة
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املتعدد اخلاصة  اإلنحدار( 14دول )اجليتضح من نتائج 

برتتيب العوامل املسامهة ىف متغري التوافق أن السعة احليوية 

والنبض أثناء الراحة أكثر العوامل مسامهة بنسبة مسامهة كلية 

توافق بداللة للتنبؤ بمتغري ال اإلنحداروتكون معادلة %(،  14)

 النبض أثناء الراحة(: إستهالك)السعة احليوية، 

  2س2ب +  1س 1ص = أ + ب 

ة( + ــــعة احليويــــالس×  0.01-+ ) 9.27 التوافق =

 .(النبض أثناء الراحة×  0.02-) 

 

 التوازن.املتعدد للمتغريات الفسيولوجية املسامهة ىف متغري  اإلنحدارنتائج . (15جدول )

امل
ري

تغ
ت

ا
 

ية
دن

الب
 

املعاجلات 

 االحصائية

 العوامل

املسامهة 

 النسبية

) % ( 

 معامل املسامهة
 املقدار

 الثابت

 اخلطأ

 املعيارى

 قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة
ضغط الدم 

 (بساطيألنا)

ضغط الدم 

 قبايض(ألن)ا

السعة 

 احليوية

ن
از

تو
ال

 

ضغط الدم 

 (بساطيألنا)

ضغط الدم  0.01 4.55 26.07 4.75 0.01- 0.81 0.47- 37% 

 قبايض(ألن)ا

 السعة احليوية

 

املتعدد اخلاصة  اإلنحدار( 15دول )اجليتضح من نتائج 

برتتيب العوامل املسامهة ىف مستوى التوازن أن ضغط الدم 

قبايض والسعة احليوية أكثر العوامل مسامهة ألنوا األنبساطي

وتكون  (،%37)ة مسامهة كلية ىف درجة مستوى التوازن بنسب

للتنبؤ بدرجة التوازن بداللة )ضغط الدم  اإلنحدارمعادلة 

 قبايض، السعة احليوية(: ألناو األنبساطي

 3س3ب + 2س2ب +  1س 1ص = أ + ب 

ضغط الدم ×  0.47-+ ) 4.75=  التوازن

+ ( يـــضغط الدم )األنقباض×  0.81( + )(اطيـاألنبس)

 .(ةالسعة احليوي×  0.01-)

  

 :النتائج مناقشة-2

ذات داللة  إرتباط وجود عالقة( 8دول )اجليتضح من  -أ

 ومتغري)القوة(  ك3دفع كرة طبية باليدين متغري بني إحصائية 

( 9يتضح من نتائج جدول )، واألكسجني املطلق إستهالك

اخلاصة برتتيب العوامل املسامهة  (stepwise)املتعدد  اإلنحدار

األكسجني النسبي  إستهالكعضلية أن ىف متغري القوة ال

األكسجني املطلق أكثر العوامل مسامهة بنسبة كلية  إستهالكو

(16)%. 

أن اجلهاز الدوري هو  إىلويرجع الباحث هذه النتيجة 

املسؤول عن إمداد اجلهاز العضيل باألكسجني حيث أن زيادة 

قدرة العضلة عىل إنتاج  األكسجني تعني زيادة إستهالك

عىل امليوجلوبني وامليتوكندريا ذ حتتوي العضلة إ الطاقة،

نزيامت الطاقة اهلوائية التي تقوم بتكسري اجلليكوجني الذي وأ

قباض العضيل، ومما ال شك فيه أن حجم اجلسم ألنا إىليؤدي 

والعضالت املشرتكة يف العمل العضيل ثؤثر يف مقدار 

عة عن األكسجني املستهلك أثناء التدريب يف املناطق املرتف

 سطح البحر. 

مسعود رضوان، تتفق هذه النتيجة مع ما أشار اليهو

 إىلاألكسجني يشري  ستهالكأن احلد األقىص إل" م(2013)

قدرة اجلسم اهلوائية حيث تقوم هبذه املسئولية ثالثة أجهزة 

رئيسية يف اجلسم هي اجلهاز الدوري واجلهاز التنفيس واجلهاز 

كل من اجلهازين الدوري العضيل، وعىل الرغم من أمهية 

والتنفيس، فإن اجلهاز العضيل يعد من أهم األجهزة الثالثة 

بالنسبة لتحديد القدرة اهلوائية للفرد، فإن كان اجلهاز التنفيس 

يقوم بإمداد اجلهاز الدوري بكميات أكرب من األكسجني لكي 

كل  إستهالكالعضالت، فإن العضالت ال تستطيع  إىلينقلها 

وارد اليها عن طريق اجلهاز الدوري حتى يف حالة األكسجني ال
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األداء عايل الشدة، لذلك نجد أن العضالت هي العامل 

 . "ليس اجلهازين الدوري والتنفيساملحدد للقدرة اهلوائية و

من املبادىء األساسية "م(2003ويوضح عبدالفتـاح )

املتفق عليها أن العضالت ال تستطيع اإلستمرار يف العمل 

بدون األكسجني ألكثر من عرشات الثواين، ولكن العضيل 

يمكن أن يستمر العمل العضيل ألكثر من دقيقة يف حالة 

إستمرار إمداد العضالت باألكسجني عن طريق نقله من 

العضالت العاملة، وكلام زادت شدة احلمل زادت  إىلالرئتني 

أكثر  بإستخداماألكسجني أثناء العمل العضيل  إستهالكرسعة 

 (459: 2. )"%( من عضالت اجلسم50من )

ذات  إرتباط وجود عالقة( 8تضح من جدول )ي -ب

 ( )الرسعة(ث10)متغري اجلرى ىف املكان  بنيداللة إحصائية 

ومتغريات )السعة احليوية، نسبة تشبع الدم باألكسجني، 

، كام (األكسجني النسبي إستهالكاألكسجني املطلق،  إستهالك

 (stepwise)املتعدد  اإلنحدار( 10دول )اجليتضح من نتائج 

اخلاصة برتتيب العوامل املسامهة ىف متغري الرسعة أن نسبة 

األكسجني املطلق وضغط  إستهالكتشبع الدم باألكسجني و

( والسعة احليوية األنبساطيقبايض( وضغط الدم )ألنالدم )ا

 .%( 32أكثر العوامل مسامهة بنسبة كلية )

أن العضلة تقوم بانتاج  إىلويرجع الباحث هذه النتيجة 

العضلية الرسيعة، حيث  األنقباضاتالطاقة املطلوبة إلحداث 

تؤثر عىل املتغريات الوظيفية وأجهزة  األنقباضاتأن هذه 

اجلسم احليوية املختلفة األمر الذي يظهر مسامهة فاعلة أثناء 

 األداء البدين يف املرتفعات واملتمثل يف عنرص الرسعة. 

 Gil et alواخرون)تتفق مع دراسة جيل هذه النتيجة و

كسجني قارير السابقة عن أمهية قياس األأفادت الت" (2007,

والرسعة القصوى لالعبي كرة القدم، ويرتبط النمو يف  املتشبع

الرسعة عند األوالد بمرحلة النضج والتطور، لذا يمكن أيضا 

لالعبني املختارين  األكسجني إستهالكأن تكون الفروق يف 

( عاما ذات 14ري املختارين الذين يبلغون من العمر )وغ

ويف املقابل فإن الفرق الوحيد وسط ، عالقة بالفروق يف النضج

( 17-16-15عامر )بني املختارين وغري املختارين لألالالع

( مرت، فقد تضمن تقرير راييل 30ختبار عدو )إعاماً يكمن يف 

القدم الذي  وآخرون عن أمهية هذا املتغري بني العبي كرة

يرتبط بالسعة احليوية بام يساهم يف الرسعة العالية التي تتطلبها 

مباريات كرة القدم، وعىل الرغم من أن الرسعات يف مباراة 

ن أال إ%( من الوقت كله، 13-8متثل سوى )كرة القدم ال 

شدة اجلري قد تكون حاسمة للفوز يف املباراة، وإن غياب 

بني الالعبني املختارين وغري  الفروقات للمتغريات األخرى

املختارين يمكن أن يتضح يف األعامر املتأخرة عندما تكون 

 إلختيارتهاء من ات يف النمو ليست مهمة جدا بعد األنالفروقا

 . "بواسطة املتغريات البدنية

 Zwierko,andدراسة زويركوا وآخرون وتتفق مع دراسة 

et al,2005)) ى القدرات ارتفاع مستو" إىل توصلت التي

احلركية والبدنية لالعبني وخاصة يف تكرار احلركات والرسعة 

  ."والقدرة الالهوائية القصوى

 Malina et ) وآخرون، روبرت مالنيدراسة وختتلف مع 

al ,2004)  الطول والوزن أن متغريات " إىلتوصلت التي

       ."الرسعة والوثب العمودي عىل التوايلسامهت يف 

أما بالنسبة للتعرض إىل ضغط "(1994)ويوضح سالمة 

أقل من الضغط اجلوي العادي فكثريا مايوجد يف املرتفعات، 

ونتيجة لذلك فانه يسبب نوعا من أنواع اإلختناق ألن األكسجني 

الذي يصل إىل خاليا اجلسم يقل عام كان الفرد متعود عليه، 

وختتلف عالمات وأعراض هذا اإلختناق وهي عبارة عن: ارتفاع 

يف ضغط الدم، زيادة يف معدل التنفس، زيادة يف رضبات القلب، 

 . "وتزيد هذه األعراض بزيادة املجهود العضيل

ذات  إرتباط وجود عالقة( 8دول )اجلتضح من ي -ج

( )التحمل ق9)جرى وميش  متغريبني داللة إحصائية 

األكسجني املطلق،  إستهالكومتغريات ) الدوري التنفيس(

دول اجليتضح من نتائج كام  ،( النسبياألكسجني إستهالك

اخلاصة برتتيب العوامل  (stepwise)املتعدد  اإلنحدار( 11)

 إستهالكاملسامهة ىف متغري التحمل الدورى التنفسى أن 

 .%(98األكسجني النسبي أكثر العوامل مسامهة بنسبة كلية )

 and وآخرون، روبرت مالنيدراسة وتتفق هذه النتيجة مع 

et al,2004)  (Malina  أن التدريب ساهم " إىلالتي توصلت

  ."بدرجة كبرية يف التحمل اهلوائي
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درجة اإلرتباط العالية بني  ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل

اجلهازين الدوري والتنفيس حيث أن نقل األكسجني عرب 

اجلهاز الدوري واألوعية الدموية مرتبط بالدفع القلبي وأن 

ل األكسجني إىل العضالت وبالتايل زيادة زيادته تعني زيادة نق

  احلد األقىص إلستهالك األكسجني.

يالحظ أن "م(1994شعـألن )و عبد الفتاح ويوضح

مستويات احلد األقىص إلستهالك األكسجني لدى العبي كرة 

القدم يميل يف إجتاه العبي التحمل أكثر منها بالنسبة لالعبي 

خطط اللعب يلعبان القوة والرسعة، وال شك أن املهارة و

دورا هاما لتحديد مستوى أداء الالعب ونتيجة املباراة غري أنه 

فيه أنه يف حالة تساوي فريقني يف املستوى املهاري  كال شمما 

أفضلهام يف مستوى احلد األقىص إلستهالك  واخلططي فإن

األكسجني سوف يكون أفضل يف رسعة معدل اللعب وحتمل 

 . "اراةاألداء عىل طول فرتة املب

إىل أن إنخفاض  دراسة كامل وعبد الفتاحأشارات  بينام

الضغط اجلوي يف املرتفعات يتسبب يف إنخفاض األكسجني يف 

( ملليمرت زئبق عند إرتفاع 159هواء التنفس الذي ينخفض من )

( مرت 2300( ملليمرت زئبق عند إرتفاع )110( مرت إىل )4300)

( ملليمرت 43( مرت وإىل )4300( ملليمرت عند إرتفاع )75وإىل )

 ( مرتا وهو إرتفاع قمة إفرست. 8848زئبق عند إرتفاع )

إرتباط ذات داللة  وجود عالقة( 8تضح من جدول )ي -د

ومتغري  )حتمل القوة( ق1ثني الذراعني  متغري بنيإحصائية 

( 11يتضح من نتائج جدول )كام ، نسبة تشبع الدم باألكسجني

اخلاصة برتتيب العوامل املسامهة  (stepwise)اإلنحدار املتعدد 

ىف متغري حتمل القوة أن إستهالك األكسجني النسبي 

وإستهالك األكسجني املطلق ونسبة تشبع الدم باألكسجني 

 .%( 18أكثر العوامل مسامهة بنسبة كلية )

أن زيادة إستهالك  ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل

لقوة ألطول فرتة األكسجني تتطلب قدرة العضلة عىل إنتاج ا

ممكنة، حيث يشري ذلك إىل احلد األقىص لقدرة الالعب اهلوائية 

عىل العمل العضيل وقدرة القلب والرئتني عىل نقل األكسجني 

إىل العضالت أثناء األداء البدين يف املناطق املرتفعه عن سطح 

 البحر واملتمثل يف حتمل القوة. 

أن "م(2003بايل )اجل وهذه النتيجة تتفق مع ما أشار إليه

إمداد األكسجني للعضالت العاملة يكون هو العامل املحدد 

لألداء عندما يمتلك الالعب مقدرة عالية من احلد األقىص 

إلستهالك األكسجني، حيث تربز أمهية هذه املقدرة يف أداء 

رياضات التحمل، وأن حتسن مستويات إستهالك األكسجني 

سجني وحتسني كفائتها تساعد عىل حتسني عمليات نقل األك

  "بالتايل

عند مغادرة الدم الرئتني يف "م(2009يرى اهلزاع )

األحوال اإلعتيادية )عندما يكون ضغط االكسجني يف الدم 

مم/زئبقي(، فإنه يكون مشبعا باألكسجني بنسبة تصل  100=

%(، بينام نجد أن نسبة تشبع الدم باألكسجني يف 98إىل حوايل )

عىل أساس أن %( )75لط تكون حوايل )الدم الوريدي املخت

 مم/زئبقي(. 40ضغط األكسجني يف الدم الوريدي = 

إرتباط ذات  وجود عالقة( 8دول )اجلتضح من ي -هـ

 )الرشاقة( (&متغري اجلرى عىل شكل ) بنيداللة إحصائية 

نسبة تشبع الدم ضغط الدم األنقبايض، ومتغريات )

يتضح من كام  ،باألكسجني، إستهالك األكسجني النسبي(

( اإلنحدار املتعدد اخلاصة برتتيب العوامل 13دول )اجلنتائج 

املسامهة ىف متغري الرشاقة أن نسبة تشبع الدم باألكسجني 

وضغط الدم )األنبساطي( وضغط الدم )األنقبايض( أكثر 

 .%(37العوامل مسامهة بنسبة كلية )

أن التدريب يؤدي إىل  ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل

دوث إستجابات فسيولوجية تتضمن زيادة حجم الدم ح

وعدد كرات الدم احلمراء ونسبة اهليموجلوبني وبالتايل زيادة 

نسبة تشبع الدم باألكسجني الذي ينتقل إىل العضالت، األمر 

يف املناطق املرتفعه عن  الذي يظهر مسامهة أثناء األداء البدين

 املتمثل يف الرشاقة.سطح البحر و

 يؤدي"م(2003يوضح عبدالفتـاح ) لصددويف هذا ا

%( منه إىل 80إستنشاق خليط من الغازات الذي حيتوي عىل )

زيادة الضغط اجلزئي لألكسجني بدرجة كبرية ويؤدي إىل 

%(، وعىل العكس من ذلك 20نقص التهوية الرئوية بمقدار )

فإنه إذا ما قل تركيز األكسجني يف هواء الشهيق يزيد حجم 

ما إنخفض الضغط  إذاية يف الدقيقة وخاصة التهوية الرئو
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( ملم زئبق، حيث أن إنخفاض 60اجلزئي يف الدم أقل من )

( ملم زئبق يؤدي إىل 60الضغط اجلزئي لألكسجني أقل من )

 . "هبوط كبري يف تشبع اهليموجلوبني باألكسجني

أن العضالت تتطلب أثناء "م(2009اهلزاع ) ويؤكد

م مقارنة بالراحة، وهلذا نجد أن إنقباضها كمية كبرية من الد

حجم نتاج القلب يرتفع )نتاج حجم القلب هو كمية الدم 

التي يضخها القلب يف الدقيقة(، ويعتمد هذا اإلرتفاع يف 

حجم نتاج القلب عىل شدة املجهود البدين، وبزيادة جريان 

الدم يف األوعية الدموية يف العضالت العاملة تتمدد هذه 

يف األنسجة األخرى من اجلسم تتقلص حتى  األوعية إال أاها

يتمكن اجلسم من توجيه أكرب كمية من الدم إىل األجهزة 

العاملة ومنها القلب والرئتني وبالطبع العضالت العاملة 

%(  من نتاج القلب أثناء 80حيث تستأثر العضالت بحوايل)

هلذا نرى أن ضغط الدم الرشياين واملجهود البدين العنيف. 

اجلهد البدين العنيف عند الفرد السليم، وهذا  يرتفع يف

اإلرتفاع يف الضغط رضوري جدا لكي يزيد ضغط التشبع أي 

 تشبع العضالت العاملة بالدم. 

إرتباط ذات  وجود عالقة( 8دول )اجلتضح من ي -و

ومتغري  )التوافق( متغري الدوائر املرقمة بنيداللة إحصائية 

( اإلنحدار 14ج جدول )يتضح من نتائكام ، السعة احليوية

املتعدد اخلاصة برتتيب العوامل املسامهة ىف متغري التوافق أن 

السعة احليوية والنبض أثناء الراحة أكثر العوامل مسامهة بنسبة 

 %( 14مسامهة كلية )

أن طبيعة التوافق تطلب  ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل

منية حمددة، رسعة يف األداء احلركي مع الدقة لتحقيق يف مدة ز

األمر الذي يتطلب سعة هوائية عالية تساعد عىل إمداد 

العضالت باألكسجني أثناء التدريب يف املناطق املرتفعه عن 

 سطح البحر.

أن "(م2003اجلبايل ) وهذه النتيجة تتفق مع ما أشار اليه

أفضل سعة هوائية ال متثل أمهية يف التدريب فقط ولكن متثل 

اإلستشفاء والوصول به إىل معدالت أمهية كربى يف عملية 

رسيعة، وأن اإلستشفاء الرسيع يسمح باستمرار العمل أثناء 

وكنتيجة لقرص فرتات الراحة البينية فتزداد ، األداء بشدة عالية

تبعا لذلك عدد التكرارات وذلك للمساعدة يف زيادة ارتفاع 

حجم التدريب واملعدل الرسيع لالستشفاء والذي يزداد عن 

  ."السعة اهلوائية العالية طريق

تعزى الزيادة يف حجم التهوية "م(2009اهلزاع ) ويوضح

الرئوية مع إرتفاع شدة اجلهد البدين إىل زيادة معدل التنفس 

وزيادة حجم التنفس )حجم الشهيق(، غري أن معدل التنفس 

يزداد بصورة أشد عند جتاوز مستوى العتبة الالهوائية. ومن 

ة بني التهوية الرئوية وإستهالك األكسجني املعروف أن العالق

تكون خطية حتى الوصول إىل مستوى العتبة الالهوائية، 

عندها تزداد التهوية الرئوية بصورة أشد من الزيادة يف 

  ."إستهالك األكسجني

 وآخرون فان ديندريسشادراسة  توصلت هذا الصدد ويف

Vandendriessche et al , 2012))"حلركي أن التوافق ا إىل

 . "يتطلب زيادة يف النضج البيولوجي لالعبني

إرتباط ذات  وجود عالقة( 8دول )اجلتضح من ي -ز

 متغري الوقوف عىل مشط القدم طوليا بنيداللة إحصائية 

يتضح من كام ، ضغط الدم )األنقبايض( ومتغري )التوازن(

( اإلنحدار املتعدد اخلاصة برتتيب العوامل 15نتائج جدول )

ة ىف مستوى التوازن أن ضغط الدم )األنبساطي( املسامه

وضغط الدم )األنقبايض( والسعة احليوية أكثر العوامل 

 (.%37)مسامهة ىف درجة التوازن بنسبة مسامهة كلية 

أن أداء إختبار التوازن  ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل

يتطلب الوقوف عىل قدم واحدة لفرتة زمنية حمددة مما يسبب 

بب رسعة التغري بني األنقباض واإلرختاء داخل التوتر بس

العضلة وبالتايل يساهم ضغط الدم يف اجلهد البدين يف املناطق 

 املرتفعه عن سطح البحر والذي يتمثل يف التوازن.

أن "م(2009اهلزاع ) وهذه النتيجة تتفق مع ما أشار اليه

 إرتفاع ضغط الدم الرشياين األنقبايض أثناء القيام بجهد بدين

يعتمد بشكل كبري عىل شدة اجلهد البدين، أما الضغط الرشياين 

 األنبساطي فال يتأثر تأثرا ملحوظا باجلهد البدين املتحرك. 

ومن املعلوم أن إنقباض العضالت أثناء اجلهد البدين يقود 

-200إىل زيادة الضغط داخل هذه العضالت إىل ما يقارب )

ضيل بشكل واضح قباض العاألن( مم/زئبق، ويؤثر نوع 300
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يف الضغط الرشياين أثناء اجلهد البدين حيث يكون اإلرتفاع يف 

الضغط الرشياين أكرب عندما يكون األنقباض العضيل ثابتا 

 . "مقارنة باألنقباض العضيل املتحرك

قد يتغري مقدار ضغط الدم "م(2003سعد ) ويوضح

فوع بصورة كبرية حتت تأثري اجلهد البدين نتيجة حجم الدم املد

من القلب، وعليه يرتفع الضغط األنقبايض يف حني قد 

ينخفض الضغط األنبساطي باتساع األوعية الدموية وعىل 

 (124: 6) "ذلك يزداد مؤرش ضغط الدم

وترجع مسامهة ضغط الدم نتيجة لزيادة عدد رضبات 

القلب ونتيجة لزيادة الدم املدفوع من القلب إىل األوعية 

م عىل األوعية الدموية وهذا االرتفاع الدموية يرتفع ضغط الد

 يعتمد بشكل كبري عىل املجهود البدين ومدته .

أن الالعب يؤدي العديد من "م(2005أبوزيد ) ويرى

احلركات بأجزاء من اجلسم املختلفة قد يكون منها احلاد 

والقوي، وقد يكون منها اهلادىء والبطىء وذلك يف تداخل 

ة والتحكم يف أداء العمل دقيق حيتاج من السيطرة العصبي

الكثري حتى تتم احلركات املطلوبة لالداء بمستوى عال جدا 

من الدقة وال تصاحبها أي حركات زائدة جتعل اجلسم خيتل 

 . "من حيث اإلتزان

 

 :التوصياتو: االستنتاجات تاسعاا 

 اإلستنتاجات -1

ىف حدود عينة الدراسة واألدوات املستخدمة والنتائج 

 : ييلإليها تم التوصل إىل ما التى تم التوصل 

أهم املتغريات الفسيولوجية املسامهة يف املتغريات  -أ

 البدنية:

 ساهم يف متغري التوافقمعدل النبض أثناء الراحة:  

 %14 بنسبة

سامهت يف متغريات )الرسعة بنسبة السعة احليوية:  

 (.%37 %، والتوازن بنسبة14 %، والتوافق بنسبة32

 ساهم يف متغريات ألنبساطي:ضغط الدم األنقبايض وا 

 والتوازن بنسبة ،%37 والرشاقة بنسبة، %32الرسعة بنسبة )

37%.) 

 سامهت يف متغريات نسبة تشبع الدم باألكسجني: 

 %، والرشاقة بنسبة18حتمل القوة بنسبة ، %32الرسعة بنسبة )

37%.) 

ساهم يف متغريات )القوة  :إستهالك األكسجني املطلق 

القوة بنسبة  ، وحتمل%32بنسبة  عةوالرس%، 14العضلية 

18.)% 

ساهم يف متغريات القوة  :النسبي إستهالك األكسجني 

وحتمل القوة بنسبة ، %32بنسبة  والرسعة%، 14العضلية 

 %(.98%، والتحمل الدوري التنفيس 18

لمتغريات ل لعالقة التنبؤيةتم التوصل إىل معادالت ل -ب

  وهي:ية الفسيولوجبداللة املتغريات البدنية 

إستهالك ( × 0.04-+ ) 4.40= ) القوة العضلية

 إستهالك األكسجني املطلق(×  0.97)األكسجني النسبي( + 

نسبة تشبع الدم ×  0.01-) + 4.01=  الرسعة

إستهالك األكسجني املطلق( + ×  0.46-باألكسجني( + )

ضغط ×  0.01-) ضغط الدم )األنقبايض( +×  0.01-)

 السعة احليوية(×  0.01-)الدم )األنبساطي( + 

×  44.35)+  513.49=  التحمل الدوري التنفيس

 (إستهالك األكسجني النسبي

إستهالك األكسجني ×  0.40+ ) 0.61-=  حتمل القوة

إستهالك األكسجني املطلق( + ×  0.04-النسبي( + ) 

 نسبة تشبع الدم باألكسجني(×  0.18)

شبع الدم نسبة ت×  0.21+ ) 12.82-=  درجة الرشاقة

اطي(( ـــضغط الدم )األنبس×  0.06)جني( + ــــــباألكس

 ضغط الدم )األنقبايض((×  0.08-+ ) 

-السعة احليوية( + ) ×  0.01-+ ) 9.27 التوافق =

 (النبض أثناء الراحة×  0.02

ضغط الدم ×  0.47-+ ) 4.75=  التوازن

+ ايض( ـــط الدم )األنقبـــضغ×  0.81)األنبساطي(( + )

 (السعة احليوية×  0.01- )

 التوصيات  -2

بناء عىل ما أسفرت عنه نتائج الدراسة ىف حدود العينة 

 : ييلبام   الباحثاملختارة يويص
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إستخدام اإلختبارات واملقاييس للمتغريات  

 الفسيولوجية قيد الدراسة كمؤرش للمتغريات البدنية. 

وضع املتغريات الفسيولوجية يف اإلعتبار أثناء ختطيط  

 لربامج التدريبية وذلك بام يتناسب مع إرتباطها باملتغريات البدنية.ا

إستخدام معادالت التنبؤ املستخلصة يف هذه الدراسة  

 الفسيولوجيةبداللة املتغريات ملتغريات البدنية للتنبؤ بمستوى ا

 .قيد الدراسة
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Keywords: Cross training, physical abilities, crushing, volleyball 

Abstract: This study aims to identifying the effect of using cross-training on the development of 
Some Special Physical Abilities for the smash shot skill for Volleyball Junior Players through the use 
of cross training within the framework of a training programme, being a modern organizational form 
which depend on various activities and non-traditional methods to provide excitement and suspense. 
The experimental method with experimental design was used two experimental groups together with 
pre- measurements and post measurements. The research sample consisted of 16 volleyball players 
divided into two groups.  
The study results showed statistically significant differences at the level of significance (0.05) 
between the experimental group and control group for the experimental group in all test results skill 
Special Physical Abilities for the smash shot skill for Volleyball Junior Players. 
. 
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 مقدمة:

أحد أهم  Cross trainingاملتقاطع يعترب التدريب 

االجتاهات احلديثة يف التدريب الريايض، فهو عبارة عن شكل 

تنظيمي لطرق وأساليب التدريب املستخدمة يف األنشطة 

ها وتوظيفها يف تطوير إستخداموالرياضات املختلفة والتي يتم 

نشاط الريايض وتنمية القدرات البدنية واملهارات الفنية لل

أحد  والتدريب املتقاطع( 2004 التخصيص. )بريقع، البدوي،

أوساط  إستخدامالوسائل التدريبية املتنوعة التي هتدف إىل 

ه يف إستخدامتدريبية خمتلفة عن الوسط التدريبي املعتاد 

الرياضة التخصصية حيث يمكن التدريب يف املالعب 

غطاة بدال ً من التدريب املفتوحة، واملاء والرمال، والصاالت امل

 ويوضح كل. املغلق فقطاملستمر داخل ملعب الكرة الطائرة 

التدريب املتقاطع عبارة  أن( (Moran & Mcglynn, 2012من 

عن برنامج تدريبي مكون من أنشطة خمتلفة قائمة عىل 

حتسني  وتعمل عىلتنويعات كثرية تقلل من خماطر اإلصابة 

عن تقاطع أيام التدريب املعتادة القدرات البدنية. وهو عباره 

داخل ملعب الكرة الطائرة، مع أيام التدريب يف مالعب 

ملتنوع حيث يصف التدريب ا خمتلفة،أخرى وبأدوات 

واملتقاطع أنواعا ً عديدة من التدريبات، التي ال تشملها 

هبذا  ويمكن للتدريب( Tanaka, 2009الرياضة التخصصية. )

للرياضيني الناشئني الذين هم  كبرية يسجل فائدةالشكل أن 

. العام واخلاص دون مستوى البطولة وخاصة يف فرتة اإلعداد

 ,.Jermyn , 2013 ،Moran T.g& Mcglynn H.g ،2000)حسن، 

( وتؤكد العديد من األبحاث العلمية عىل أن إدماج 2012

التدريب املتقاطع يف خطة التدريب وخاصة مرحلة اإلعداد 

سوف يزيد من القوة اخلاصة والتوازن منها  العام واخلاص

العضيل الرضوري لنوع الرياضة، وأن العديد من أنشطة 

التدريب املتقاطع مثل تدريبات التحمل اهلوائي وحتمل القوة 

بام تشمله من الوسائل  ،، وحتمل القدرة العضليةالعضلية

تدريبات األثقال، ركوب الدراجات،  والتدريبات املتنوعة مثل

داخل الوسط املائي، والتدريب عىل الرمال.. والتمرين 

تساعد يف تنمية القدرات البدنية املختلفة، والتي  وغريها سوف

حتقق مستوى أعىل من األداء املهاري. حيث تم تطوير املستوى 

الرقمي للعديد من العدائني من خالل تقليل أيام تدريب 

ات الدراج إستخداماجلري وختصيص أيام للتدريب املتقاطع ب

اهلوائية أو السباحة أو العدو يف الوسط املائي؛ مما أدى إىل تقوية 

عضالت الرجلني مع خفض أثر اإلجهاد املصاحب للجري. 

التدريب املتقاطع  "البيسبول"كام استخدم العبو كرة القاعدة 

كام أن التدريب  والذراعني.لزيادة القدرة العضلية للجزع 

تنمية املتطلبات البدنية لرياضة املتقاطع كان له أثر إجيايب يف 

السباحة، "أنشطة خمتلفة هى  تشمل ثالثالثالثي، والتي 

 ي، السكر2006، رعبد القاد)اجلري، والدراجات اهلوائية. 

 ,Rhodes, E. C، 2004،البدوي، بريقع و2000،وبريقع

Taunton, J. E, Donnelly. M, Warren. J. and Martin. A.D., 

2009، 2009      )  

 ,Moran et al., 2012 ،2004، )حسنكل من ويتفق 

Pedersen,2010 عىل أمهية التدريب املتقاطع يف تنمية القدرات )

البدنية العامة واخلاصة، حيث يسمح بأداء جهد إضايف خالل 

الرياضة األساسية مع نسبة أقل من خماطر التدريب الزائد 

Over –training  ه من تخدامإسواالجهاد. كام يمكن أن يقلل

فرص حدوث اإلصابات حيث يسمح التدريب املتقاطع 

جمموعات عضلية إضافية غري التي تعمل يف  إستخدامب

وتعتمد مباريات الكرة الطائرة عىل  الرياضة األساسية.

وحتمل األداء  القدرة العضليةرضورة توافر مستوى عاٍل من 

فعالية اجلسم ب إستخداموالرشاقة والرسعة واملرونة، و تتطلب 

وتوظيفها يف املهارات الفنية املختلفة، ويعمل  القدرةإلنتاج 

التدريب باألثقال عىل تنمية حتمل القوة والقدرة العضلية 

والتي تزيد املقدرة عىل الوثب، و تعمل أنشطة التدريب 

املتقاطع عىل تنمية حتمل القوة والقدرة العضلية من خالل 

 Plyometric Trainingرتك التدريب باألثقال، وتدريب البليوم

كالوثب من وإىل الصندوق ، وأداء التمرينات داخل الوسط 

املائي، والعدو الرسيع ملسافات قصرية. كام أشارت نتائج 

 ,.Joellen,2012 ,Salonikidis, et al)لكل من األبحاث العلمية 

2008, Stone, M. H. and H.S. O` Bryant, 2011)  أن املزج بني

ثقال املكثفة لعدة أسابيع، واملتبوعة بتمرينات تدريبات األ
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الوثب والرمي والدفع هلا نتائج أكثر إجيابية عىل عنرص حتمل 

 حدة.كل أسلوب عىل  إستخداموالقدرة العضليه من  القدرة

وحيث أن التدريبات املتنوعة جيب أن ختدم خصوصية 

الرياضة املعنية، وأن اخلصوصية يف التدريب تشمل شكل 

نيكية األداء، وهي من أهم االعتبارات التي جيب وميكا

فقد  املتنوعة،مراعاهتا عند اختيار األدوات املناسبة للتدريبات 

أنه بالرغم من احتياج املهارات املختلفة يف الحظا الباحثان 

الكرة الطائرة هلذا االسلوب من التدريبات اال ان مدريب الكرة 

التدريب يف الكرة  الطائرة ال يستخدموا هذا االسلوب من

ه وانتشاره يف تدريب العديد إستخدامالطائرة، عىل الرغم من 

وجود نوع من األنشطة الرياضية املختلفة. كام الحظا الباحثان 

من أنواع امللل وثبات املستوى وانخفاض ملستوى اللياقة 

اهلوائية نتيجة االعتامد عىل التدريبات التخصصية فقط يف 

من خالل التدريب التقليدي داخل ملعب الوحدات التدريبية 

الكرة الطائرة لتنمية املهارات والقدرات البدنية واخلططية 

 لما قباملختلفة أثناء فرتة االعداد العام و اخلاص وفرتة 

املنافسة ، كام الحظا الباحثان انه عند وضع بعض التدريبات 

 اماسهم التي مل يتعود عليها الالعبني سابقا فإهنا تستثري اهلادفة

ودافعيتهم لألداء مما دفع الباحثان بالقيام بالدراسة احلالية 

حماولة منهام إلضافة شكل جديد إىل تدريبات الكرة الطائرة 

وسائل تدريبية خمتلفة ومتنوعة، ووضع  إستخدامهيدف إىل 

هذه التدريبات داخل الربنامج التدريبي العام خالل فرتة 

الكرة الطائرة، مما قد يعمل عىل لناشئي واخلاص  اإلعداد العام

تنمية متطلبات اللياقة البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة 

حتمل القوة، حتمل القدرة العضلية القدرة العضلية،  "وهي 

لكل من الرجلني والذراعني، والرسعة، واملرونة، والرشاقة، 

، ومن ثم قد تعمل عىل تنمية األداء يف مهارة الرضبة "والدقة

الساحقة، األمر الذي قد يسهم يف إضافة علمية جديدة يف جمال 

تدريب رياضة الكرة الطائرة. ويرى الباحثان أمهية تنمية 

القدرات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة املستقيمة ملا 

( وهلذه Joellen,2012باملباراة. )هلا من أمهية بالغة يف الفوز 

تطبيقية حيث تعد حماولة علمية الدراسة أمهيتها العلمية وال

منظمة لرفع مستوى ناشئ الكرة الطائرة ملا هلا من طابع 

 إستخدامابتكاري يعتمد يف تنفيذه عىل تدريبات مشوقة ب

وسائل متنوعة ومتقاطعة بالنسبة لرياضة الكرة الطائرة يف فرتة 

التطبيقية للدراسة احلالية يف إمكانية  وتكمن األمهيةاإلعداد. 

فادة منها من قبل املدربني، واملهتمني يف جمال رياضة االست

الربنامج التدريبي  إستخدامالكرة الطائرة، وذلك من خالل 

 .للتدريب املتقاطع

 

 أهداف الدراسة:

تصميم برنامج للتدريب املتقاطع هبدف تنمية بعض  

املتطلبات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة لناشئي 

 .العام واخلاص فرتة االعداد الكرة الطائرة خالل

التدريب املتقاطع لتنمية  إستخدامالتعرف عىل تأثري  

بعض املتطلبات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة 

 .العام واخلاص لناشئي الكرة الطائرة خالل فرتة االعداد

التدريب املتقاطع عىل  إستخدامالتعرف عىل تأثري  

 اشئي الكرة الطائرة.تنمية مهارة الرضبة الساحقة لن

 :الدراسةفروض 

توجد فروق دالة إحصائيا ً بني القياسني القبيل  

البدنية لصالح القياس البعدي لكلتا  والبعدي للمتطلبات

 املجموعتني التجريبية والضابطة.

توجد فروق دالة إحصائيا ً بني القياسني البعديني  

نية للمتطلبات البد والضابطة التجريبيةلكل من املجموعة 

 التجريبية.لصالح املجموعة 

توجد فروق دالة إحصائيا ً بني القياسني القبيل  

لصالح  الساحقاألداء املهاري للرضب  والبعدي ملستوى

 القياس البعدي لكال املجموعتني التجريبية والضابطة.

توجد فروق دالة إحصائيا ً بني القياسني البعديني  

ستوى األداء املهاري لكل من املجموعة التجريبية والضابطة مل

 التجريبية.لصالح املجموعة  الساحقللرضب 

 

 

 

 



             29         ة            تأثري استخدام التدريب املتقاطع عىل تنمية بعض القدرات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة لناشئي الكرة الطائر   

 

 :إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة:

استخدم الباحثان املنهج التجريبي بتصميم جمموعتني 

أحدمها جتريبية واألخرى ضابطة مع قياس قبيل وقياس بعدى 

 لنفس العينة.

 عينة الدراسة

العب كرة  (16) اشتملت عينة البحث األساسية عىل

وقسموا إىل جمموعتني متكافئتني،  عمديا،م إختيارهطائرة تم 

اشتملت املجموعة األوىل التجريبية عىل ثامنية العبني من 

اشتملت املجموعة الثانية عىل ثامنية  السيب كامالعبي نادي 

وقد تم تطبيق الدراسة عىل  صحار،العبني من العبي نادي 

 العبي كالأخذ القياسات من كال الفريقني بالكامل وقد تم 

مشاركان يف بطولة الكرة الطائرة  ان. وكال الفريقالفريقني

 سنة بسلطنة عامن للموسم الريايض 16 للناشئني حتت

( جتانس وتكافؤ عينة 1 ، ويوضح )مرفق2014-2015

الدراسة. ونظرا ً لكون أحد الباحثان حمارضا باالحتاد الدويل 

ويعمل  اد العام ي للكرة الطائرة،وحمارض باالحت للكرة الطائرة،

بقسم الرتبية الرياضية بجامعة السلطان قابوس مما أتاح ملدربا 

الفريقان العمل حتت أرشافه لتنفيذ حمتوى الربنامج التدريبي 

 اإلجتامعاتاملوحد الذي تم االتفاق عليه بعد عدد من 

واللقاءات، حيث تم االتفاق عىل أن يتم توحيد الربنامج 

 يبي بالكامل لكال الفريقان خالل فرتة االعداد العامالتدر

، ويكون املتغري الوحيد خالل فرتة تطبيق الربنامج واخلاص

هو برنامج التدريب املتقاطع فقط، وقد تم تفهم مدربا 

الفريقان ان تطبيق الربنامج التدريبي قيد البحث لن يؤثر 

سيتم  بشكل مبارش عىل نتائج املباريات لكال الفريقان حيث

  . واخلاص تطبيقه فقط خالل فرتة االعداد العام

 

 الدراسة االستطالعية:

العبني من  االستطالعية عىل عرشةاشتملت عينة الدراسة 

خالل  اتختباراإلخارج العينة األساسية وتم تطبيق مجيع 

، م2014 أغسطس 17 إىل األحد14 الفرتة من اخلميس

، حيث قام الالعبني البدنية اتختباراإلواشتملت عىل قياس 

التدريب عىل بعض مكونات  املختلفة،بقياسات الدراسة 

الربنامج التدريبي املقرتح من حيث طريقة األداء ووزن الثقل 

وعدد مرات التكرار وعدد املجموعات وفرتات الراحة البينية 

ورسعة تغري االجتاهات ومسافة العدو واجلري. وكان من 

ىل توافر األدوات وترتيب تطبيق نتائج هذه الدراسة التعرف ع

وزمن القياسات باإلضافة لتحديد متوسط زمن  اتختباراإل

تنفيذ الوحدة التدريبية وتفهم املساعدين والالعبني لطبيعة 

 الدراسة. 

  الدراسة:قـياســات 

اشتملت الدراسة عىل قياسيني قبيل وبعدي ، وقد تم 

-9-17 اءالقياس القبىل للمجموعة التجريبية من االربع

. كام تم القياس القبىل م2014-9-19 إىل اجلمعة م2014

  إىل 2014-9-20 للمجموعة الضابطة يف الفرتة من السبت

.بينام تم القياس البعدي للمجموعة  2014-9-22 االثنني

-11-24 إىل االثنني 2014-11-22 التجريبية من السبت

ن وكذلك تم القياس البعدي للمجموعة الضابطة م ،م2014

، 2014-11-27 إىل اخلميس 2014-11-25 الثالثاء

الوثب العمودي من  إختبارواشتملت قياسات البحث عىل 

  رمي الكرة الطبية إختبارلقياس القدرة العضلية ، و احلركة

كجم( من اجللوس الطويل لقياس القدرة العضلية 3)

مرت( لقياس الرسعة االنتقالية 20عدو ) إختبار، وللذراعني

 ، اجلري املتعرج املخترص لقياس الرشاقة إختبارو، للجسم

ثني اجلذع خلفا ً من االنبطاح لقياس املرونة اخللفية  إختبار

و رفع الذراعني خلفا ً لقياس مرونة الكتفني،  إختبار و للجذع،

القطري لقياس مهارة الرضبة  الساحقالرضب  إختبار

رية البدنية واملها اتختباراإل( 5 الساحقة، ويوضح )مرفق

 املستخدمة بالبحث.

 

  األجهزة واألدوات املستخدمة يف الدراسة:

 (.2 األجهزة واألدوات املوضحة يف )مرفق إستخدامتم 

 التخطيط العام للربنامج التدريبي:

يعترب التشويق واالثارة والتخلص من امللل والرتابة التي 

تنتج عن التدريب النمطي املعتاد من أهم مميزات التدريب 
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مما حيسن  الناشئني،قاطع وبصفة خاصة عند تدريب فرق املت

احلالة النفسية لالعبني ويمنحهم احلامس واملثابرة، ويزيد 

الدافعية نحو ممارسة النشاط البد ي. وعىل الرغم من أن التنوع 

يف أساليب ووسائل التدريب املتقاطع يعترب أهم سامت هذا 

مكانية تنمية وتدريب النوع من التدريب ؛ إال أنه يتميز أيضا بإ

خصوصية األداء بأشكاله ووسائله املختلفة واملتنوعة، والتي 

تشري إىل أن التحسن الفعيل لألداء يف رياضة الكرة الطائرة يرتبط 

بمامرستها، وهذا ما تم األخذ به يف تصميم برنامج التدريب 

بالوسائل املتنوعة املقرتح، حيث مل ختلو وحدة تدريبية واحدة 

بيق التدريبات املهارية يف رياضة الكرة الطائرة، حيث تم من تط

تطبيقها بإسلوب جديد يف هذا البحث من خالل تنفيذها 

وتطبيقها داخل املاء أو عىل األرض الرملية أو املعشبة، مما يزيد 

املقاومة الطبيعية لتحركات الالعبني ويف نفس الوقت إضافة 

 .(2006 ر،نوعا ً من التشويق واإلثارة.)عبد القاد

وقد قام الباحثان بتطبيق وتنفيذ الربنامج التدريبي ملدة ثامنية 

 إىل اخلميس 2014-9-27 اسابيع خالل الفرتة من السبت

حيث تم تقسيم الفرتة الزمنية للربنامج  ،20-11-2014

التدريبي املتنوع إىل فرتتني تدريبيتني لإلعداد العام واخلاص. 

يبي خالل فرتيت اإلعداد العام وقد تم تطبيق الربنامج التدر

بواقع ستة أسابيع واالعداد اخلاص بواقع اسبوعان فقط ومتت 

القياسات البعدية يف منتصف فرتة االعداد اخلاص وقبل 

أسبوعيني من بدء فرتة ما قبل املنافسات حيث مل يكن من 

املمكن االستمرار يف تطبيق برنامج موحد عىل كلتا املجموعتني 

رتة التي تتميز بالشدة العالية يف التنمية والتدريب خالل هذه الف

وكذلك الرتكيز عىل النواحي اخلططية واملباريات التجريبية 

 .Manzi; Et al) وبالتايل فتعتمد عىل الفروق الفرديه يف التدريب.

2010,Marques, Mário C; Et al. 2008) 

وقد راعى الباحثان مبادئ التدريب املختلفة يف تصميم 

 ألداء  Over Loadفيذ الربنامج خاصة مبدء احلمل الزائدوتن

% 40 برنامج القوة العضلية حيث تم زيادة شدة التدريب من

، حيث بلغت الشدة يف اإلعداد العام ةفرت خالل% 75 إىل

 ، االسبوع الثالث%45 ، واالسبوع الثا ي%40 ولاألسبوع األ

بوع ، وبلغت الشدة يف االس%55 ، واالسبوع الرابع50%

بينام تراوحت الشدة  .%70 ، واالسبوع السادس%60 اخلامس

كام استعانا . %90 لإ %80 يف فرتة االعداد اخلاص ما بني

مبدأ التدرج ألداء برنامج التحمل اهلوائى لتطوير الباحثان ب

وتنمية القدرة اهلوائية حيث متت زيادة مسافة اجلري بمسافة 

فرتة إىل أخرى.  مرت من 3200 مرت إىل 1200 ترتاوح من

ومبدأ الفروق الفردية حيث تم االعتامد عىل قياس معدل 

املسافات املختلفة لألداء.  وحتديد أزمنة )النبض(القلب 

ومبدأ تنمية احلد  هوائيا ً. ATPوكذلك مبدأ االعتامد عىل إعادة 

أقىص شدة،  إستخداماألقىص الستهالك األكسوجني دون 

 200 ب لالعب ما هوفإذا علمنا أن أقىص معدل للقل

ديد معدل القلب أثناء التدريب رضبة/ق فإنه يمكن حت

 140= 0.70×200  من هذا الرقم فيكون %70 ستخالصإب

رضبة/دقيقة، وإذا عرف زمن قطع املسافة بأقىص رسعة 

فوكس  ولقد توصل من هذه الرسعة. %75 تستخدم

إىل أن )النبض  (Fox And Mathews,1981) وماتدوس

=نبض الراحة + نسبة التدريب/  THRللتدريب املستهدف 

 – 220 =  نبض أقىص: حيث( الراحة نبض –)أقىص نبض 

 باحتياطي يسمى ما أساس عىل املعادلة هذه بنيت وقد السن

 Heart rete recerve (HRR) القلب معدل احتياطي أو القلب

 القلب معدل –( HR maxوهو عبارة عن أقىص معدل للقلب )

 ,.Jonathan.R، 2010 )مجال وجويد،   ( HR rest) الراحة يف

. وقد تم زيادة شدة التدريب خالل فرتة االعداد (2013

 اخلاص وفقا للمعادالت السابقة.

 

العام  تطبيق وتنفيذ الربنامج التدريبي خالل فرتة اإلعداد

 والتي متت كام ييل: واخلاص

 ت)من السب "فرتة االعداد العام " أوالً: الفرتة األوىل

 :(2014-11-6 إىل اخلميس 27-9

بدأت هذه الفرتة من برنامج التدريب اهلوائي هبدف  

اجلري املستمر بطريقة فنية  إستخدامتنمية القدرة اهلوائيه ب

كيلومرت  3.2 -1.2 صحيحة ملسافات خمتلفة ترتاوح ما بني

دقيقة بواقع ثالثة وحدات تدريبية  18-10قدره يف زمن 

حتسن  األربعاء، حيث سبت، االثننيال االسبوع، أياميف 
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 ثانية 20ودقائق  8 زمن قطع مسافة الكيلو مرت الواحد من

تم تنفيذ الربنامج اهلوائي يف  ثوانى، وقد 10دقائق و 7 إىل

السباحة، املالعب املفتوحة واملغلقة واجلري داخل حوض 

خمتلفة مستمرة ومتقطعة، وباجتاهات ثابتة  وملسافات

د تم البدء يف الربنامج التدريبي لتمية وأخرى متغرية. وق

املقاومات املختلفة من وزن  إستخدامالقوة العضلية ب

اجلسم وأجهزة األثقال واألثقال احلرة وكانت هبدف تنمية 

بلغت شدة  املختلفة، وقدحتمل القوة لعضالت الالعبني 

 ختبارطبقا إل %75 إىل %40 التمرين خالل هذه الفرتة من

لالعب دفعه أو رفعه أو سحبه ملرة واحدة أقىص وزن أمكن 

(1RM،) تكرار، 15-10 وتراوح تكرار التمرين من 

جمموعات،  5-3 وتراوحت جمموعات كل مترين من

ثانية. كام تم  30 وكانت فرتة الراحة البينية بني املجموعات

تنفيذ العديد من مترينات املقاومة لعضالت اجلسم املختلفة 

ارتفاعات خمتلفة. وتم تنفيذ داخل حوض السباحة حتت 

ثالثة وحدات تدريبية يف  برنامج القوة العضلية بواقع

سبوع. كام أاخلميس من كل  الثالثاء،أيام األحد،  ،االسبوع

تم الرتكيز خالل هذه الفرتة عىل مجيع املهارات األساسية 

للكرة الطائرة بصفة عامة والرتكيز عىل تصحيح األخطاء 

قد تم تدريب املهارات األساسية الفنية بصفة خاصة. و

للكرة الطائرة يف كل من املالعب املفتوحة واملغلقة وحوض 

 إستخدامب مع مراعاة الفروق الفردية بني الالعبني السباحة

أدوات خمتلفة األوزان واألنواع ومترينات فنية يف شكل 

منافسات بني الالعبني. وقد بلغ الزمن الكيل للفرتة األوىل 

ساعة  72 إلعداد العام من الربنامج التدريبيفرتة ا وهي

 أسبوعيه بمعدلوحدات  6 أسابيع بواقع 6 تدريبية خالل

عىل  كاملة، مشتملة ً دقيقة لكل وحدة تدريبيه فنية  120

، (4 )مرفق، (3 )مرفقاجلانب البد ي والفني معا ً. ويوضح 

أقسام وأزمنة وتوزيعات ونموزج الوحدات  (7 )مرفق

، 2004، البدوي)بريقع و األوىل.الفرتة  التدريبية خالل

Quiroga, Miriam E; et al. 2010, Brislin. G, M.S., 

C.S.C.S., 2012, Sparkes, Ryan; Behm, David G ,2010). 

 

-20 إىل اخلميس 11-8 ثانيًا: الفرتة الثانية )من السبت

11-2014:) 

خالل هذه الفرتة من الربنامج التدريبي التي تشكل فرتة 

اإلعداد اخلاص للربنامج التدريبي العام متت تنمية القدرة 

فنية  واملتقطع بطريقةاجلري املستمر  إستخداماهلوائيه ب

كيلومرت يف  4-3,2 صحيحة ملسافات خمتلفة ترتاوح ما بني

دقيقة بواقع وحدة تدريبية واحدة يف  23-18 زمن قدره

يف تنمية  االسبوع يوم االثنني من كل أسبوع. بينام تم البدء

مسافات قصرية ترتاوح من ثالثة  إستخدامالقدرة الالهوائية ب

تنمية كل من الرسعة  وذلك هبدفمرت  200 أمتار إىل

وقد تم تنفيذ الربنامج الالهوائي يف املالعب  والرشاقة،

املفتوحه واملغلقة وبعض املنحدرات يومي السبت واألربعاء، 

من أقىص  %90 اىل  %80 حيث تراوحت شدة التدريب بني

بعض ساعات  إستخداموقد تم التدريب ب للنبض،معدل 

وتراوحت التكرارات من  ،Polar Wristwatchقياس النبض 

تكرارات لكل مترين. كام كان الربنامج التدريبي للقوة  3-5

لعضالت  املتفجرة العضلية هبدف تنمية القدرة العضلية

طبقا % 90 ىلا% 80 التمرين من وبلغت شدة املختلفة،اجلسم 

أقىص وزن أمكن لالعب دفعه أو رفعه أوسحبه ملرة  ختبارإل

 تكرارات، 8-5 وتراوح تكرار التمرين من (،1RM)واحدة 

، وكانت جمموعات 3-1 وتراوحت جمموعات كل مترين من

فرتة الراحة البينية بني املجموعات دقيقة. وتم تنفيذ برنامج 

أيام  االسبوع،بية يف القوة العضلية بواقع ثالثة وحدات تدري

 اخلميس من كل اسبوع. وقد بلغ الزمن الكيل الثالثاء،األحد، 

ساعة  24 فرتة اإلعداد اخلاصخالل لربنامج التدريبي ل

تدريب يف  وحدات (6) سبوعني بواقعأتدريبية خالل 

مشتملة ً عىل  دقيقة لكل وحدة تدريبيه، 120 االسبوع بمعدل

البد ي والفني معا ً. وقد تم  نبوتنمية اجلااالاماء والتهدئة 

تنفيذ الربنامج التدريبي للتدريب املتقاطع بمساعدة مدريب 

الفريقني حتت إرشاف وتنفيذ الباحثان حيث كان برنامج 

التدريب املتقاطع هو املتغري الوحيد بني كلتا املجموعتني 

خالل فرتيت اإلعداد العام واخلاص، بينام تم اإلتفاق مع كل 

لفريقني أن يكون باقي الربنامج التدريبي العام من مدريب ا
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 (3 )مرفقموحد خالل فرتيت اإلعداد السابق ذكرها. ويوضح 

أقسام وأزمنة الوحدة التدريبية اليومية، خالل فرتة اإلعداد 

ىف ( توزيع الوحدات التدريبية 4 مرفقويوضح )ية، الثان

( نموذج للوحدة 7 مرفقاألوساط املختلفة، كام يوضح )

الوسائل املتنوعة يف رياضة الكرة  إستخداملتدريبية اليومية با

الطائرة خالل مراحل إعداد الربنامج التدريبي. وكذلك 

التمرينات البدنية املستخدمة يف الربنامج ( 8 يوضح )مرفق

، البدوي، بريقع و2010حسن، ) املنوعة.التدريبي بالوسائل 

2004 ،Quiroga, Miriam E; Et al. 2010, Brislin. G, M.S., 

C.S.C.S., 2012, Sparkes, Ryan; Behm, David G ,2010) 

                        

 عرض النتائج ومناقشتها

 أوالً: عرض النتائج

    
  8ن =  جريبيةللمجموعة الت والقياس البعدييف القياس القبيل  ومعدل التغري وقيمة )ت( واإلنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابية (. 1جدول )

 .01.89=  0.05ومستوي ثقة  7 اجلدولية عند درجة حرية )ت(قيمة 

 

وجود فروق دالة إحصائيا ً جلميع  (1جدول )يتضح من 

 إىل%  12.8   املتغريات البدنيه كام تراوح معدل التغري بني

 القطري الساحق الرضب ختبارإبلغ معدل تغري  %،38,8

55,6. 

 

 .8ن =  للمجموعة الضابطة والقياس البعديومعدل التغري يف القياس القبيل  وقيمة )ت( واإلنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابية (. 2جدول )

 معدل التغري

% 
 قيمة ت

 القياس القبيل القياس البعدي
 املتغريات

 متوسط اإلنحراف متوسط اإلنحراف

 العمودي من احلركهالوثب  إختبار 45 0.67 54 1.51 *14.36 20

 كجم( بالذراعني من اجللوس الطويل3رمي الكرة الطبية ) إختبار 4.21 0.160 4.73 0.430 *3.45 12.4

 رفع اجلذع خلفا ً من االنبطاح إختبار 30.62 1.68 35.13 3.17 *6.36 14.7

 رفع الذراعني خلفا ً من االنبطاح تبارإخ 39.37 2.44 40.87 2.23 *5.61 3.67

 م20 عدو إختبار 3.43 0.06 3.23 0.13 *3.51 5.8

 جري الزجزاج املخترص إختبار 7.03 0.32 6.65 0.090 *3.4 5.4

 القطريالساحق  الرضب إختبار 13 2.62 17.25 1.28 *3.87 32.7

 .01.89=  0.05 ومستوي ثقة 7 اجلدولية عند درجة حرية )ت(قيمة 

 

معدل 

 التغري %
 قيمة ت

 القياس القبيل القياس البعدي
 املتغريات

 متوسط اإلنحراف متوسط اإلنحراف

 العمودي من احلركةالوثب  إختبار 48.25 4.33 63.37 3.92 *7 11.2 31.3

 الطويل  كجم( بالذراعني من اجللوس3رمي الكرة الطبية ) إختبار 4.25 0.18 5.9 0.17 *21.18 38.8

 رفع اجلذع خلفا ً من االنبطاح  إختبار 31.25 2.19 41.63 3.55 *5.76 33.2

 رفع الذراعني خلفا ً من االنبطاح  إختبار 42.75 4.46 52.5 3.07 *6.51 18.57

  م20 عدو  إختبار 3.4 0.05 2.85 0.32 *5.2 16.2

 ترص جري الزجزاج املخ إختبار 7.03 0.320 36.1 0.080 *7.83 12.8

  القطري الساحق الرضب إختبار 13.5 1.41 21 1.51 *8.28 55.6



             33         ة            تأثري استخدام التدريب املتقاطع عىل تنمية بعض القدرات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة لناشئي الكرة الطائر   

 

 

وجود فروق دالة إحصائيا ً يف مجيع  (2ل )دوجيتضح من 

 إىل% 3,67 كام تراوح معدل التغري بني الدراسة،متغريات 

 القطري الساحق الرضب إختباربلغ معدل تغري  ،20%

32,7%.  

 

 .16ن =     الضابطة واملجموعة التجربيةيف القياس البعدي للمجموعة  ومعدل التغري وقيمة )ت( واإلنحرافات املعياريةاملتوسطات احلسابية (. 3جدول )

 معدل التغري

% 
 قيمة ت

 املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية
 املتغريات

 متوسط اإلنحراف متوسط اإلنحراف

 العمودي من احلركهالوثب  إختبار 54 1.51 63.38 3.93 *6.11 17.4

 كجم( بالذراعني من اجللوس الطويل3رمي الكرة الطبية ) إختبار 4.73 0.430 5.9 0.170 *6.45 19.8

 رفع اجلذع خلفا ً من االنبطاح إختبار 35.13 1.73 41.63 5.53 *2.9 18.5

 رفع الذراعني خلفا ً من االنبطاح إختبار 40.87 2.23 52.5 3.07 *8.66 22.15

 م20 عدو إختبار 3.23 0.130 2.85 0.32 *4.82 11.8

 جري الزجزاج املخترص إختبار 6.65 0.090 6.13 0.080 *17.11 7.9

 القطري الرضب الساحق إختبار 17.25 1.28 21 1.51 *6.36 21.7

  1.76=  0.05 ومستوي ثقة 14 اجلدولية عند درجة حرية )ت(قيمة 

 

وجود فروق دالة إحصائيا ً جلميع  (3دول )جيتضح من 

 إىل% 7,9 معدل التغري بنياملتغريات البدنيه كام تراوح 

 القطري الرضب الساحق إختباربلغ معدل تغري  ،22,15%

21,7%. 

 

 :ثانيًا: مناقشة النتائج

وجود فروق ذات داللة إحصائية  (1) يتضح من جدول

بني القياسيني القبيل والبعدي  (0,05) عند مستوى داللة

مجيع نتائج  البعدي يفللمجموعة التجريبية لصالح القياس 

ات املتطلبات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة إختبار

، املرونة والذراعنيواملتمثلة يف القدرة العضلية للرجلني 

اخللفية للجذع، مرونة الكتفني، الرسعة االنتقالية، والرشاقة 

، %33,2 والدقة. وقد جاءت املرونة اخللفية للجزع بنسبة

ب العمودي من احلركة الوث إختباروبلغت القدرة العضلية يف 

وبلغ معدل  %12,8 وقد حققت الرشاقة نسبة ،%31,4 نسبة

 .%16,2 التغري يف الرسعة االنتقالية

ويرجع الباحثان سبب هذا التحسن لدى أفراد املجموعة  

التجريبية يف كافة املتطلبات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة 

عىل العديد من  الساحقة إىل إحتواء الربنامج التدريبي املتنوع

األشكال والقدرات احلركية اخلاصة واملوجهة لتنمية كل من 

أنشطة التدريب  إستخدامالرسعة واملرونة والقوة والدقة و

املتنوعة ويف أوساط خمتلفة وخاصة التدريب داخل الوسط 

املائي والوسط الرميل حيث تم التدريب يف مالعب مفتوحة 

مترينات بدنية  إستخدامك ومغلقة ذات نوعيات خمتلفة ، وكذل

خمتلفة، وكذلك الشكل التنظيمي املتقاطع جلميع األوساط 

أجهزة  إستخدامومزجها بالتدريب املعتاد ، باإلضافة إىل 

وأدوات خمتلفة عن التي تستخدم عادة ً  يف الربامج التقليدية 

طرق التدريب املختلفة، والرتكيز عىل طريقة  إستخداموكذا 

نوعيه. كام يدل هذا التحسن عىل مراعاة التدريب الفرتي ب

الربنامج املقرتح ملبادئ التدريب الريايض وأمهها مبدأ احلمل 

ومراعاة الفروق الفردية بني قدرات  Over Loadائد زال

وحممد وعبد ، حممد 2009 الرامن، البدنية. )عبدالالعبني 

( مما يعطي داللة Joellen ,2012، 2004، خرض، 2007 املنعم،

فاعلية الربنامج التدريبي املتنوع يف هذه املتطلبات، والتي  عىل

قد تؤثر تأثريا ً غري مبارشا ً يف حتسني األداء املهاري للرضبة 

اهلجومية ذاهتا. كام أكدت نتائج العديد من الباحثني بأن هناك 
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تأثريا ً إجيابيا ً لفاعلية املتطلبات البدنية يف حتسني بعض املهارات 

عبد الرامن، )الناشئني. عبي الكرة الطائرة األساسية لدى ال

( ويشري جريج 2004جويد،  ،2009 العجوري، ،2009

(Brislin., 2012إىل أن التدريب املتنوع و )التقنيات  إستخدام

؛ قد يساعد يف وبد ي خمتلفاملختلفة ينتج عنه تكيف عضيل 

( وجود فروق 2 حتسني مستوى األداء. كام يتضح من )جدول

بني  (0,05) إحصائية عند مستوى داللة ذات داللة

القياسيني القبيل والبعدي للمجموعة الضابطة لصالح القياس 

ات املتطلبات البدنية اخلاصة إختبارمجيع نتائج  البعدي يف

بمهارة الرضبة الساحقة واملتمثلة يف القدرة العضلية واملرونة 

 جاءت مرونة الكتف بنسبة دوق .اخللفية للجزع والرشاقة

، تالها %14,69 ثم املرونة اخللفية للجزع بنسبة ،3,67%

وقد حققت  %،20نسبة سجلت  العضلية حيثالقدرة 

الرسعة  إختباربينام حصل  %5,4 الرشاقة نسبة بلغت

 .%5,8 اإلنتقالية عىل معدل تغري بلغ

( وجود فروق ذات داللة 3 كام إتضح من )جدول

ياسيني البعديني بني الق (0,05) إحصائية عند مستوى داللة

للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة لصالح املجموعة 

ات املتطلبات البدنية اخلاصة إختبارالتجريبية يف مجيع نتائج 

بمهارة الرضبة الساحقة. وقد حققت نتائج القدرة العضلية 

ثم القدرة العضلية يف  %19,8 للذراعني معدل تغري بنسبة

، تالها %17,4 بنسبة حلركةالوثب العمودي من ا إختبار

 وحققت مرونة الكتف ،%18,5 مرونة اجلزع اخللفية بنسبة

كام حققت  ،%7,9 وبلغ معدل التغري يف الرشاقة 22,15%

 .%11,8 الرسعة االنتقالية

ويرجع الباحثان سبب تفوق املجموعة التجريبية عىل  

 ات املتطلبات البدنيةإختباراملجموعة الضابطة يف مجيع نتائج 

اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة يف القياسات البعدية، إىل فعالية 

التدريب بالوسائل املتنوعة والذي يمثل البعد التجريبي يف هذه 

الدراسة، وكذلك إىل ما إشتملت عليه من أوساط تدريبية 

خمتلفة أدت إىل حتسني مستوى املتطلبات البدنية قيد الدراسة. 

، (2009 العجوري،)ع نتائج نتائج هذه الدراسة م إتفقتو

التي أثبتت أن التدريب املتنوع بالشكل  (2004 جويد،)

أوساط تدريبية خمتلفة وخاصة الوسط املائي  إستخداماملتقاطع و

والوسط الرميل أدت إىل حتسن املتطلبات البدنية اخلاصة املرتبطة 

. "الرشاقة، املرونة، الرسعة، القدرة العضلية"باملهارة وبخاصة 

 أشارت تلك األبحاث إىل أن اجلمع بني عدة أنشطة متنوعة، كام

أكرب عدد من العضالت؛ مما حيقق  إستخداميمكن الالعب من 

تنمية بدنية متزنة، حيث أن الوحدات التدريبية التي تستخدم 

أكثر من نشاط تؤدي إىل اشرتاك جمموعات أكثر يف األداء مما 

معينة، كام يعمل خيفف الضغط عىل عضلة أو جمموعة عضلية 

عىل االقتصاد يف اجلهد وزيادة كفاءة العضالت من التخلص من 

حامض الالكتيك املسبب للتعب العضيل أو تقليل تركيزه يف 

الوحدات التدريبية  إستخدامالدم؛ مما يعطي أفضلية التدريب ب

وفيام يتعلق بمتطلب القدرة العضلية  .املتنوعة واملتعددة األنشطة

راعني؛ ويرجع الباحثان سبب التفوق احلاصل للرجلني والذ

املجموعة الضابطة  إستخداملدى املجموعة التجريبية إىل 

لتمرينات البليومرتك وخاصة مترينات الوثب داخل املاء، وعىل 

الرمال، وكذلك مترينات الوثب العميق. كام يعزي الباحثان 

دى القدرة العضلية للذراعني ل إختبارسبب التفوق احلاصل يف 

األدوات يف  إستخداماملجموعة التجريبية، عىل تكثيف 

التمرينات البدنية اخلاصة بالرمي والدفع مثل الكرات الطبية زنة 

كجم(، حيث يؤدي زيادة اإلهتامم بالتدريبات البليومرتية 3)

ملنطقة الذراعني، ومنطقة الرجلني، و منطقة اجلذع إىل حتسن اداء 

الكرة الطائرة، حيث أن متطلب  مهارة الرضبة الساحقة لالعبي

القدرة العضلية سواء كان ذلك للرجلني إلمتام الوثب، أو 

للذراعني إلمتام الرضب؛ فإنه من املتطلبات اهلامة والرضورية 

يف رياضة الكرة الطائرة وخاصة مهارة الرضبة الساحقة أو 

( Joellen,2012, Salonikidis, et al.,2008) اهلجومي. اإلرسال

 ( أن2007 إليه )اهلجريس، توصلت ما النتائج مع هذه وتتفق

 تطور إىل أدى املتقاطع التدريب إستخدامالتدريبي ب الربنامج

 توصلت ما البحث، مع عينة ألفرادواملهارية  البدنيةالقدرات 

 التدريبي الربنامج أن (2010 عبده، شريين حسن، (إليه

املتغريات  يف دال حتسن إىل أدى املتقاطع التدريب إستخدامب

 .العضلية، الرشاقة القدرة) البدنية( املرونة
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ويرجع الباحثان كذلك سبب التفوق احلاصل يف متطلب 

القدرة العضلية لكل من الرجلني والذراعني إىل تدريبات 

الوسط املائي وخاصة مترينات الوثب، وحتريك الذراعني 

تائج ن إتفقتداخل املاء ضد مقاومة الكثافة املائية، ولقد 

التي ( 2004 جويد،) (2009 العجوري،)البحث مع نتائج 

أشارت إىل  أثر التدريب داخل املاء يف حتسني معدل قدرة 

، وقدرة الذراعني %37 الرجلني العضلية وذلك بنسبة

، كام أنه مل حتدث أي حالة إصابة %19,7 العضلية بنسبة

، بريقع 2006 كنتيجة للتدريب داخل املاء.)عبد القادر،

( كام يعزي الباحثان سبب تفوق املجموعة 2004 ،البدويو

التجريبية عىل املجموعة الضابطة يف متطلب الرسعة االنتقالية، 

الربنامج التدريبي باألسلوب  إستخداموالرشاقة إىل فعالية 

املائي "املتنوع واختالف األوساط التدريبية وخاصة الوسطني 

إجيايب يف حتسني زمن  ملا هلذين الوسطني من تأثري "والرميل

اجلري سواء يف اخلط املستقيم أو املتعرج بسبب أهنام يضيفان 

مقاومة عىل الالعب إما بكثافة املاء أو مقاومة الرمال لقدم 

 وبريقع،أشار إليه كل )السكري  مع ماالالعب. ويتفق هذا 

أن الفوائد من التدريبات داخل املاء لرياضيي  ( إىل2000

ا تسهم يف إكساهبم مستوى ً عاٍل من اللياقة املستويات العلي

 البدنية ومنها الرسعة والرشاقة مع جتنب حدوث اإلصابة.

وجود فروق ذات  (2 )جدول (،1 ويتضح من )جدول

( بني القياسيني 0,05)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة 

الرضبة الساحقة. وقد  إختبار ي يفالبعدلصالح القياس 

( خالل %32,7حققت املجموعة الضابطة معدل تغري بلغ )

الربنامج التدريبي التقليدي مقارنة بمعدل التحسن لدى 

، ويرى %(55,6املجموعة التجريبية والذي وصل إىل )

الباحثان أن سبب ذلك التفوق لدى املجموعة التجريبية يرجع 

واألساليب، واألوساط التدريبية إىل تعددية املتغريات، 

املختلفة، وتدرج احلمل السليم والذي يتناسب ومقدرة 

بام يتناسب واملرحلة  إختيارهالالعبني الناشئني ،حيث تم 

سنة، وكذلك إىل التدريب عىل مهارة الرضبة  17 العمرية حتت

الساحقة داخل الوسط املائي، وعىل الرمال ، واألرض العشبية 

ملعب الكرة الطائرة ، كل هذه األشكال  باإلضافة إىل

املستخدمة يف الربنامج التدريبي املتنوع سامهت حسب اعتقاد 

الباحثان يف حتسني أداء مهارة الرضبة الساحقة لدى املجموعة 

التجريبية عنها لدى املجموعة الضابطة والتي استخدمت 

الربنامج التقليدي الذي يعتمد عىل التدريب فقط داخل 

وسائط  إستخداملكرة الطائرة املعتاد ودون التنويع أو ملعب ا

 تدريب حديثة.

( 2003وزين،  )السيدوتتفق نتائج البحث مع ما أشار إليه 

( إىل أن نظام املتغريات 1994 و، شابري1993 عن )شميتز،

املتعددة للوحدة التدريبية الواحدة يؤدي إىل نتائج أفضل من 

أن حماولة تنمية أحد القدرات نظام املتغري الواحد، و إستخدام

البدنية يكون أفضل إذا ما ارتبطت بتنمية قدرات أخرى، كام 

أكثر من  إستخدامإىل أن  (1995 جامبيتا،أشار نقال ً عن )

نشاط داخل الوحدة التدريبية يعمل عىل إثارة اجلهاز العصبي 

 مما يزيد من فاعلية التدريب.

ة إحصائية ( وجود فروق ذات دالل3يتضح من )جدول  

( بني القياسيني البعديني 0,05عند مستوى داللة )

للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة لصالح املجموعة 

الرضبة الساحقة. وقد بلغ معدل التغري بني  إختبارالتجريبية يف 

القياسيني البعديني للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة 

ويرجع الباحثان  ،التجريبية( لصالح املجموعة 21,7%)

تفوق املجموعة التجريبية عىل املجموعة الضابطة يف مستوى 

أداء مهارة الرضبة الساحقة إىل تأثري الربنامج التدريبي املتنوع 

واملعمول به بشكل متقاطع مع التدريبات الطولية للكرة 

الطائرة يف ملعب الكرة الطائرة، والذي اعتمد فيه الربنامج 

أوساط تدريبية خمتلفة وغري  إستخدامعىل  التدريبي املتنوع

مما  "الرمل واملاء والعشب"معتادة لالعبي الكرة الطائرة وهي 

أدى إىل إضافة مقاومة جديدة أكرب من تلك املعتادة عىل 

األرض الصلبة يف امللعب االعتيادي للكرة الطائرة، األمر 

الذي يزيد درجة الصعوبة عند التدريب عىل مهارة الرضبة 

لساحقة يف تلك األوساط املستخدمة يف الدراسة احلالية. ا

 جويد، ،2003 زينالسيد و )وتتفق هذه النتائج مع نتائج 

والتي أسفرت نتائجها عن أمهية  (2009 ، العجوري،2004
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تلك األوساط التدريبية يف حتسني املستوى املهاري للرياضات 

مقاومات  إستخداماملعنية ، حيث أشارت إىل أمهية التدريب ب

العوامل البيئية مثل التدريب عىل الرمال الشاطئية وخاصة يف 

 مترينات القوة والرسعة والتحمل ومركباهتا.) حممد و أخرون،

وقد أشار ( 2009 ، عبد الرامن، 2006 ، عبد القادر،2007

إىل أن العديد من املتخصصني العامليني  (2004)حسن ، 

ائرة، وكذلك العاملني يف العاملني يف جمال تدريب الكرة الط

أسلوب  إستخدامجمال التكيف الريايض، قد أكدوا عىل أمهية 

التدريب عىل الرمال، بوصفها أحد أكثر األساليب فاعلية يف 

حتسني متطلب القدرة العضلية للرجلني، إضافة إىل حتسني 

بعض اجلوانب الفسيولوجية األخرى، كام أنه يفضل يف كثري 

التدريب عىل مالعب الكرة الطائرة  إستخداممن األحيان 

الرملية، وذلك من منطلق املميزات العديدة التي حيققها 

( أن 2009 الرامن، )عبدالوسط الرميل. وقد أظهرت دراسة 

الوسط الرميل أثر تأثريا ً كبريا ً يف حتسني  إستخدامالتدريب ب

املستوى املهاري لدى املبارزين الناشئني، وذلك يف رسعة أداء 

إال أن نتائج دراسته توصلت أيضا ً إىل أن  وإتقاهنا،هارات امل

هناك اختالف بني تأثري الوسط الرميل والوسط املائي لصالح 

الوسط املائي، وكذلك بني تأثري الوسط الرميل واألرض 

 ويف هذا الصدد أسفرت نتائج  الصلبة لصالح الوسط الرميل.

إىل  ( 2003، السيد وزين  2004، جويد  2009)العجوري 

فاعلية التدريب املهاري لرياضة الكرة الطائرة داخل املاء، 

حيث أعطت الدراسة نتائج مرضية ملجموعة من الناشئات 

اللوايت طبقن برنامج التدريب املائي، وذلك يف حتسن 

حتمل دوري تنفيس، حتمل عضيل، "املتطلبات البدنية اخلاصة 

، ومستوى "حتمل الرسعة، قدرة عضالت الرجلني والذراعني

 الرضب"األداء املهاري للمهارات موضوع الدراسة 

.كام أشارت  النتائج إىل "اهلجومي، الصد، الدفاع عن اإلرسال

التدريب يف الوسط املائي يعمل عىل حتسني  إستخدامأن 

القدرات احلركية اخلاصة بمهارة الفنية وبصفة خاصة 

 .(2004 ، خرض،2007 وآخرون،اهلجومية منها. )حممد 

 

 

ويعزي الباحثان سبب تفوق املجموعة التجريبية عىل 

الساحقة املجموعة الضابطة يف املستوى املهاري للرضبة ا

كذلك إىل الشكل املتقاطع يف التدريب، والذي مزج  القطرية

بني التدريبات املعتادة للكرة الطائر داخل ملعب الكرة الطائرة 

ج التدريب املتنوع، إذ والتدريب املتقاطع املتمثل يف برنام فقط،

يعتقد الباحثان أن هذا التغيري من شأنه أن يزيد من اماس 

الالعبني لألداء، وكذلك قد يكسبهم خربات مهارية أكرب مما 

قد جيعل األداء الفعيل ملهارة الرضبة الساحقة أكثر سهولة 

 وأكثر إتقانا ً.

 )العجوري، نتائج.وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه 

 القادر،، عبد 2007وآخرون حممد  ،200 ، خرض،2004

 إستخدامالتي أشارت إىل أن  (2009 ، عبد الرامن،2006

التدريب املتقاطع يؤثر عىل تنمية القدرات البدنية اخلاصة 

 إستخدامباملهارات األساسية للكرة الطائرة والتي أكدت أن 

ي التدريب املتقاطع واملخطط له عىل أسس علمية مقننة، والذ

حيتوي عىل إعداد مهاري كان له فاعلية أكرب يف حتسني مستوى 

األداء املهاري واخلططي للرضبة اهلجومية يف رياضة الكرة 

 .الطائرة

ويف هذا الصدد يرى الباحثان أنه من أهم العوامل التي قد  

أثرت يف حتسني املستوى يف مهارة الرضبة الساحقة لدى 

جموعة الضابطة؛ هو التنويع املجموعة التجريبية عنه لدى امل

يف التدريب بجميع أشكاله سواء كانت أوساط تدريبية، أو 

شكل متقاطع، أو حتى التنويع داخل الوحدة التدريبية 

الواحدة. كام أن التدريب عىل نشاط واحد فقط ولفرتة زمنية 

طويلة نسبيا ً؛ يؤدي إىل تركيز التأثري الوظيفي له، حيث أن 

تمرين يكون عىل العضالت العاملة مما الضغط عند تنفيذ ال

يزيد من احتاملية إرهاقها؛ لذا فإن التدريب عىل أنشطة أخرى 

متنوعة داخل الوحدة التدريبية الواحدة قد يقلل من إرهاق 

العضالت، ألنه عن طريق اجلمع بني عدة أنشطة متنوعة 

أكرب عدد ممكن من العضالت ومن ثم يتحقق  إستخداميمكن 

التنمية املتزنة املتكاملة، حيث أن الوحدات بذلك مبدأ 

التدريبية التي تستخدم أكثر من نشاط تؤدي إىل إرشاك 

جمموعات عضلية أكثر يف األداء، مما قد خيفف الضغط الواقع 
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عىل العضلة أو جمموعة العضالت، كام يعمل عىل تنمية املقدرة 

عىل االقتصاد يف اجلهد، وزيادة كفاءة التخلص من حامض 

لالكتيك املسبب للتعب العضيل، أو تقليل تركيزه يف الدم مما ا

الوحدات التدريبية متنوعة  إستخداميعطي أفضلية التدريب ب

 .) 2004 )جويد،  األنشطة.

 

 :االستخالصات

برنامج التدريب املتقاطع والربنامج التقليدي أدى  

إىل حتسني مستوى املتطلبات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة 

 حقة.السا

برنامج التدريب املتقاطع والربنامج التقليدي أدى  

 .الساحقةإىل حتسني املستوى املهاري للرضبة 

برنامج التدريب املتقاطع حقق معدل تغري أفضل  

حتسني مستوى  التقليدي يفالبد ي  برنامج اإلعدادمن 

 املتطلبات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة.

ع حقق معدل حتسن أفضل برنامج التدريب املتقاط 

من الربنامج التقليدي يف حتسني مستوى مهارة الرضبة 

 الساحقة.

 

 التوصيات

 إسلوب التدريب املتقاطع  إستخدامCross 

Training  ضمن الربنامج التدريبي العام لتدريب العبي الكرة

 الناشئني.الطائرة 

 إسلوب التدريب املتقاطع لتنمية القدرات  إستخدام

لالعبي الكرة الطائرة  بالرضب الساحقاصة البدنية اخل

 الناشئني.

 إسلوب التدريب املتقاطع لتنمية مهارة  إستخدام

  الناشئني.لالعبي الكرة الطائرة  الساحقالرضب 

  تطبيق وإجراء دراسات أخرى إلسلوب التدريب

 خمتلفة.املتقاطع عىل مهارات فنية 

  تطبيق وإجراء دراسات أخرى إلسلوب التدريب

 قاطع عىل أنشطة وعينات ومراحل سنية خمتلفة.املت

 املراجع

 
  :املراجع العربيةأوالً: 

اختالف الوسط التدريبي  (. تأثري2009) أسامة الرمحن،عبد 

عىل فاعلية األداء حلركات الرجلني للمبارزين الناشئني 

رسالة دكتوراه جمازة، جامعة  ،سنة 17حتت 

 اإلسكندرية، اإلسكندرية.

التدريب  إستخدامتأثري  (.2006) إسالم خليل عبد القادر،

، املائي عىل تنمية القدرة العضلية لالعبي الكرة الطائرة

رسالة ماجستري جمازة، كلية الرتبية الرياضية، جامعة 

 بنها.

 عادل حممد املنعم،عبد  مراد؛كريم  حممد، حسني؛حاتم  حممد،

بعض تدريبات الوسط املائي  إستخدامتأثري  (.2007)

 تطوير القدرات احلركية ملهارة التصويب يف كرة اليد:ل

وإعداد نتقاء إسرتاتيجيات إ"متر العلمي الدويل املؤ

والثورة الرياضية يف ضوء التطور التكنولوجي  املواهب

كلية الرتبية الرياضية للبنني، جامعة  "،املعلوماتية

 اإلسكندرية.

اء الفني تدريبات األد (. أثر2004) خرض، حنان عبد الفتاح

يف الوسط املائي عىل بعض القدرات احلركية لناشئ 

: املؤمتر العلمي الدويل الثامن لعلوم الرتبية الكرة الطائرة

، كلية 2004 البدنية والرياضة: اجلزء الثا ي، أكتوبر

الرتبية البدنية والرياضة، جامعة اإلسكندرية، 

 اإلسكندرية.

مفهوم  (.2000) حممد جابر بريقع، خريية؛السكري، 

التدريب يف الوسط املائي وتطبيقاته يف األلعاب اجلامعية 

: املؤمتر العلمي الدويل للرياضة والعوملة: كلية والفردية

 الرتبية الرياضية للبنني، جامعة حلوان، القاهرة.

منهجية حديثة يف التدريب  (.2000) زكي حممد حسن،

 ، القاهرة.ملتقى الفكر العريباحلديث: 

التدريب املتقاطع اجتاه حديث يف  (.2004) حممد زكي حسن،

: الطبعة األوىل، املكتبة املرصية، التدريب الريايض

 اإلسكندرية.



 م الرياضة والرتبية البدنية  جملة علو                                                                                                          38

 التدريب إستخدام (.2010) عيل عبده شريين حسن،

 للسباحني العضلية والقوة املرونة تطوير يف املتقاطع

. رسالة دكتوراة الرقمي اإلنجاز عىل ،وتأثريه الناشئني

منشورة، كلية الرتبية الرياضية للبنني، جامعة غري 

 االسكندرية.

البد ي  (. اإلعداد2000) ناريامن اخلطيب، العزيز؛ النمر، عبد

: الطبعة األوىل، األساتذة والتدريب باألثقال للناشئني

 للكتاب الريايض، اهلرم، اجليزة.

تأثري تنمية بعض  (.2010) جويد، حممد املحسن؛عبد  مجال،

التدريب املتقاطع  إستخدامت البدنية اخلاصة بالقدرا

عىل مستوى األداء لبعض املهارات األساسية لناشئ 

: بحث منشور، املؤمتر العلمي الدويل الكرة الطائرة

الثالث عرش، كلية الرتبية البدنية للبنني، جامعة حلوان، 

 القاهرة.

التدريب  (.2004) إهياب فوزي البدوي، جابر؛بريقع، حممد 

، "تطبيقات: منشأة املعارف -مفاهيم -أسس"ريض الع

 اإلسكندرية.

وسائل  إستخدامفعالية . (2009) العجوري، حممد حسني

تدريب مقرتحة لتنمية بعض املتطلبات البدنية اخلاصة 

رسالة  .الطائرةبمهارة الرضبة الساحقة لناشئي الكرة 

دكتوراه جمازة، كلية الرتبية الرياضية للبنني باهلرم، 

 معة حلوان.جا

التدريب  إستخدامتأثري  (.2004) حممد حسني جويد،

املتقاطع عىل فعالية األداء اخلططي للرضب اهلجومي 

رسالة دكتوراه جمازة، كلية  الطائرة،لدى العبي الكرة 

 الرتبية الرياضية للبنني، جامعة اإلسكندرية.

التدريب  (.2004) أرشف حممد زين، لطفي؛حممد  السيد،

املتنوع وأثره عىل قدرة وثب الالعب ألعىل  باألسلوب

بحث منشور، جملة نظريات  الطائرة،يف الكرة 

وتطبيقات، العدد السابع واألربعون، كلية الرتبية 

 الرياضية للبنني، جامعة اإلسكندرية.

 مقرتح تدريبي برنامج تأثري   .(2007) حممد مها ،اهلجريس

 البدنية تالقدرا بعض عىل املتقاطع التدريب بأسلوب

 ،دكتوراه رسالة .الطائرة الكرة ناشئات واملهارية لدى

 .املنيا جامعة ،الرياضية الرتبية كلية

(. 1987) نرص الدين درضوان، حممعالوى، حممد حسن؛ 

، دار املهارية والنفسية يف املجال الريايض اتختباراإل

 الفكر العريب، القاهرة.

 

 :                                                           املراجع األجنبيةثانيًا: 

                             

Brislin. G, M.S., C.S.C.S., (2012): Improved 
Performance Through Cross Training Techniques, 
Winter Sidelines, Journal of Strength & Conditioning 
Research. 345-460, May. 

Castagna, Carlo; Et al. (2013): Aerobic and Explosive 
Power Performance of Elite Italian Regional-Level 
Basketball Players, Journal of Strength & 
Conditioning Research. 23(7): 982-987, October. 

Joellen Vragl (2012): The right Side attach coaching 
Volleyball technique& Strategy, December, Human 
Kinetics Books, USA. 

Jonathan.R., of Roald. B., (2013): Handbook of Sports 
Medicine and Science, Human Kinetics Books, USA. 

Manzi, Vincenzo; Et al. (2010): Profile of Weekly 
Training Load in Elite Male Professional Basketball 
Players, Journal of Strength & Conditioning 
Research. 24(5):1399-1406, May. 

Marques, Mário C; Et al. (2008): Changes in Strength 
and Power Performance in Elite Senior Female 
Professional Volleyball Players During the In-Season: 
A Case Study, Journal of Strength & Conditioning 
Research. 22(4):1147-1155, July. 

Moran T.g& Mcglynn H.g., (2012): Cross Training for 
Sport., Human Kinetics Books, San Francisco. 

Pedersen DM (2010): Perceied relativc importance of 
psychological and physical factors in successful 
athletic performance. Percept mot sills. fed: 90(1): 
238-90. Pub Med. 

Quiroga, Miriam E; Et al. (2010): Relation between In-
Game Role and Service Characteristics in Elite 
Women's Volleyball, Journal of Strength & 
Conditioning Research. 24(9):2316-2321. 

Rhodes, E. C, Taunton, J. E, Donnelly. M, Warren. J. 
and Martin. A.D., (2009): The Effect of Land. Based 
and Water Aerobic Exercise on the Fitness of elderly. 
Women, New Zealand, J, Sports, Med., Vol.,23, no. 
23. 

Salonikidis, Et al. (2008): The Effects of Plyometric, 
Tennis-Drills, and Combined Training on Reaction, 
Lateral and Linear Speed, Power, and Strength in 
Novice Tennis Players, Journal of Strength & 
Conditioning Research. 22(1):182-191, January. 

Sparkes, Ryan; Behm, David G (2010): Training 
Adaptations Associated with an 8-Week Instability 
Resistance Training Program with Recreationally 
Active Individuals, Journal of Strength & 
Conditioning Research. 24(7): 931-941. 



             39         ة            تأثري استخدام التدريب املتقاطع عىل تنمية بعض القدرات البدنية اخلاصة بمهارة الرضبة الساحقة لناشئي الكرة الطائر   

 

Stone, M. H. and H.S. O` Bryant (2011): Weight 
Training: Approach. Burgess International, 
Minneapolis. 

Tanaka H (2009): Effects of cross training. Transfer of 
training effects on Vo2Max between. Cycling, running 
and swimming sports Med.Nov.`18 (5) :330-9. Review 
PMID: 7871294, Pub Med. 

 

WHITE, LESLEY J.; Et al. (2013): Effectiveness of 
Cycle Cross-Training Between Competitive Seasons in 
Female Distance Runners, Journal of Strength & 
Conditioning Research. 17(2):319-323, May. 

Wong, Pui-lam; Et al. (2010): Effect of Preseason 
Concurrent Muscular Strength and High-Intensity 
Interval Training in Professional Soccer Players, 
Journal of Strength & Conditioning Research. 
24(3):653-660, March. 



 م الرياضة والرتبية البدنية  جملة علو                                                                                                          34
 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شخصية معلم الرتبية الرياضية عىل نمو الذات لدى املتعلم ثرأ

 

 . د / إبراهيم سعيدأ

 حلوان جامعة –أستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية الرياضية للبنني بالقاهرة

 (م18/9/2017؛   وقبل للنرش يف   5/5/2017)قدم  للنرش يف  
 

 

 .تصميم مقياس ، شخصية املعلم  ، ذات نمو ال: املفتاحيةكلامت ال

شخصية املعلم عىل نمو الذات لدى املتعلم واستخدم  آثرالتعرف عىل  إىلالبحث  هيدفالبحث: ملخص

 أهم( طالب، وخلصت 90الباحث املنهج الوصفي باستخدام األسلوب املسحي وبلغت عينة البحث )

عىل نمو الذات للمتعلم ومن خالل  قياس التعرفومتصميم مقياس التعرف عىل شخصية املعلم  إىلالنتائج 

 ا وىف حدود عينة البحث يوىص الباحث بام ييل:إليهاالستنتاجات التي أمكن التوصل 

العقلية املعرفية التعامل  )الشخصية،رضورة العمل عىل بناء الشخصية املستقلة للمعلم من كل اخلصائص  -

 اإلعدادية.كبري عىل نمو الذات لطالب املرحلة  آثرملا هلا من  التدريسية(العملية  االجتامعية، الطالب،مع 

 رضورة االهتامم بنمو الذات لطالب املرحلة اإلعدادية. -

 .عقد دورات صقل لشخصية املعلم ىف املرحلة اإلعدادية  -

 مية.عليحث املعلم عىل االطالع عىل كل ما هو جديد ومفيد يف العملية الت -

مية عليللتعرف عىل تأثري شخصية معلم الرتبية الرياضية عىل طالب املراحل الت إجراء دراسات مشاهبة-

 .املختلفة

 (هـ1439/م2018جامعة امللك سعود، الرياض ) ،54 -41، ص ص 1ع، 2م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The research aims to identify the effect of the personality of the teacher on the self-
development of the learner. The researcher used the descriptive method using the survey method. The 
results of the research sample (90) students and the most important results reached the design of the 
measure of identification of the personality of the teacher and the measure of recognition of self-
development of the learner. Based on the conclusions reached and within the sample of the research, 
the researcher is recommended to: 
- The need to work on building the independent personality of the teacher of all characteristics 

(personal, cognitive, cognitive, dealing with students, social, teaching process) because of their 
great impact on the self-development of students in junior high school. 

- The need to pay attention to self-development for middle school students. 
- Holding courses for the character of the teacher in the preparatory stage 
- Encourage the teacher to see everything that is new and useful in the educational. 
- process. Conduct similar studies to identify the impact of the personality of the teacher of 

physical education on students of various educational stages. 
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 :مقدمة 

افة جماالت احلياة بفضل لقد تطور العامل اليوم كثريا ويف ك

العلم من ابتكارات وأساليب كرست مجيعها  إليهما توصل 

خلدمة اإلنسان واحرتام إنسانيته من خالل اخلدمات التي تقدم 

م وأساليبه املتبعة يف عليالت إىل، والفضل يف كل ذلك يعود  إليه

رتبية الصحيحة التي تؤهله أن يكون إعداد الطالب وتربيته ال

 أهمن املعلم أ، حيث  إنسانا ناجحا يفيد نفسه وشعبه ووطنه

عنرص يف املدرسة وقد تكون لشخصيته تأثري كبري يف سلوك 

، قي  مواق  تعليمية جيدة من دونهالطالب حيث ال يمكن حت

ة فهو يمهمن خالل دوره يف القيادة اجلامعية للمدرسة بالغ األ

، وذلك بالطالب مبارشاا  تصاالا إاملنظومة املدرسية كثر أ

لوجوده معهم وقتا غري قصري وتفاعله املستمر معهم لذا قد 

النمو الذاتى للطالب بخصائصه الشخصية وأسلوبه يف  آثريت

  .التعامل داخل الص  وخارجه

 طالبهفاملعلم الذي يتمتع بخصائص شخصية مرغوبة من 

م كام يكون غريات يف سلوكهيكون أكثر قدرة عىل إحداث ت

هتاممهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة إأكثر قدرة عىل إثارة 

جيابية التي تقوم بني املعلم وتتيح العالقات اإل املرغوبة.

لموا كي  يقودون ويوجهون وطالبه الفرصة يف أن يتع

قتداء بمعلميهم إذ أن اخلصائص التي يتمتع هبا املعلم إأنفسهم 

 ءهته وهندامه التي هيتم هبام وهدوام فيها أناقواملفضلة عندهم ب

ذ أهنم يف هذه إره باملسؤولية جتعلهم يقتدون به تزانه وشعوإو

املرحلة العمرية جيتازون فرتة انتقالية يؤكدون فيها ذواهتم 

وا هبم آثرتقليد النامذج السلوكية للكبار الذين ت إىلويسعون 

 (1995عنان ، )( 1994الطواب،)

بنمو شخصية املعلم قد يكون هلا عالقة ث أن ويرى الباح

الذات للمتعلمني حني يقرروا السعى وراء حتقي  ذات إجيابى 

لذا يعد نمو الذات هو حكم  لطموحهم،ويعد اهلدف النهائى 

ويكون نمو الذات  الشخصية،الفرد عىل درجة كفاءة املعلم 

أساليب  املتعلمني باستخدام إىلبمثابة خربة ذاتيه ينقلها املعلم 

  لفظية.لفظية وغري  تعبرييه

 

رضوان و اجلواد ( ، عبد1995ويتف  كل من كامل )

(1996 ، )Sherill (1999)   بعد  أهمعىل أن نمو الذات يعد

نمو  إىلن إشباع احلاجة إن أبعاد الربوفيل العام للذات ، م

 وتالئمهه، وشعوره بقيمه نفسه ثقة الفرد بذات إىلالذات يؤدى 

وعىل العكس من ذلك فإن عجزه عن إشباعها قد الشخىص، 

اإلحساس بالدونية والضع ، مما ينعكس بدوره من  إىليؤدى 

ية كبرية أمهشعوره باإلحباط ، حيث تعد للخصائص اجلسمية 

بالنسبة لتصور الفرد لذاته وتقديره هلا، حيث يرجع اهتامم 

 ثرآمرحلة الطفولة املبكرة، وصورة اجلسم تت إىلالفرد بجسمه 

باخلصائص املوضوعية مثل احلجم ورسعة احلركة والتناس  

العضىل، كذلك بالنسبة للمعايري االجتامعية املفضلة بالنسبة 

للمجتمع، ويؤدى احلجم الكبرية للجسم لدى الرجال عادة 

للرضا عن الذات والعكس فاحلجم الصغري نسبياا بالنسبة 

 . للسيدات يشعرهن بالراحة والرضا عن الذات أكثر

وتقييمه للطالب كاديمى للباحث ومن خالل العمل األ

بشخصية املعلمني مما قد يكون له ون آثروجد الطالب قد يت

دائهم ىف أذات لدى الطالب مما قد يؤثر عىل رتباط بنمو الإ

 0التعلم مستوى 

وقد رأى الباحث أن شخصية املعلم قد تؤثر ىف طالب 

صة لتحقي  نمو الذات اللغات اجليزة )املرحلة اإلعدادية( فر

( 1998عالوي،( )2000راتب،وهذا ما يراه كل من ) لدهيم،

أن إن الشخصية  (، حيثMunoz,1997)( 1995عنان ،)

عتامد إملحرتمة للمعلم والتي من سامهتا الرتبوية املتزنة وا

هم شخصية األسلوب الصحيح للرتبية الذي يعتمد عىل ف

عاطفــــــــة ورغبة نه شخصية هلا أاملتعلم وتأمل ميوله و

ون بشخصيته ويتذكرونه آثروفكر جتعل الطالب يقتدون به ويت

 يف حياهتم املستقبلية. 

ية شخص آثراملنطل  رأى الباحث التعرف عىل  من هذا

جيابى لدى طالب اللغات املعلم يف حتسني نمو الذات اإل

اجليزة )املرحلة اإلعدادية( لدى طالب اللغات اجليزة )املرحلة 

  عدادية(.اإل
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 :هدف البحث

شخصية املعلم عىل نمو  آثرالتعرف عىل  إىلهيدف البحث 

 املتعلم.الذات لدى 

 

 :تساؤالت البحث

هل تؤثر شخصية املعلم عىل نمو الذات لدى  -1

  املتعلم؟

 املتعلم؟ى مستوى نمو الذات لدى ما مد -2

جيابية بني تأثري شخصية إرتباط إ هل توجد عالقة  -3

 املتعلم؟رياضية ونمو الذات لدى معلم الرتبية ال

 

 املصطلحات:

 نمو الذات :

تقييم الفرد لذاته من خالل إحساسه بقدراته  "هو 

والتصدي  عىل هذه القدرات من خالل مقارنة نفسه باآلخرين 

ية والكفاءة مهومدى إحساسه بالنجاح والقيمة الذاتية واأل

  جرائي(.إ )تعري  "الشخصية 

 

 الدراسات السابقة:

 دراسة بعنوان  م(2014)اهلمىص و جرى اجلرجاوىأ

سهامات املعلم الفلسطينى ىف بناء الشخصية السوية إ

لطالبه املرحلة الثانوية ىف عرص املعلوماتية ، استهدفت إىل 

معرفة دور املعلم الفلسطيني يف بناء اجلانب االجتامعي 

لشخصية طالب املرحلة الثانوية يف عرص املعلوماتية ، 

عن دور املعلم الفلسطيني يف بناء اجلانب والكش  

االخالقي لشخصية طالب املرحلة الثانوية يف عرص 

املعلوماتية ، وبيان دور املعلم الفلسطيني يف بناء اجلانب 

الثقايف لشخصية طالب املرحلة الثانوية يف عرص املعلوماتية، 

ستخدما املنهج الوصفى ، وخلصت أهم النتائج إىل أو

ملنهج الدرايس مثلام تطورت املفاهيم الرتبوية تطور مفهوم ا

فراد شتباك مصالح األإن تعقد مشاكل احلياة وإاألخرى ف

واجلامعات شمل مجيع النواحي وتغلغل يف كل منعط  

وزاوية فيها وبالطبع أصاب الرتبية والتعليم نصيب وافر 

عن التغريات يف األسس واألساليب الرتبوية  فضالا منها 

ة للمطالب احليوية اجلديدة التي تتالءم مع جلعلها مالئم

أساليب احلياة اجلديدة لطالب املرحلة الثانوية، ومثلام 

تطورت البحوث والدراسات ملعرفة أمهية إعداد املعلم 

واملدرس وتوجيهام ليكونا قادرين عىل االضطالع 

باملسؤولية املرتتبة عليها والقيام هبا عىل أكمل وجه. فإن 

جتامعي والثقايف لطالب خالقي، واإلانب األهتامم باجلاإل

مور يف نصاهبا املرحلة الثانوية يف عرص املعلوماتية، يضع األ

جتامعي خالقي والثقايف واإلوجيتهد يف بناء اجلانب األ

لطالب يف املرحلة الثانوية يف عرص يوص  بأنه متغري 

 .ويوص  بأنه عرص األزمات 

 معرفة تستهدفأ دراسة م( 2001) الراشد أجرى 

 املرحلة يف املعلم أداء عىلها آثرو الشخصية سامت بعض

 موزعني معلم (174) من الدراسة عينة وتكونت بتدائيةاإل

 العربية، واللغة والرياضيات العلوم هي ختصصات ثالثة عىل

 بإعداده قام للشخصية الذي اختبار الباحث ستخدمأو

 مخسة عىل ختباراإل هذا وحيتوي ربيع شحاتة حممد الدكتور

 جتود أنه الدراسة نتائج وكانت لقياس الشخصية مقاييس

 املعلمني وقوة الطالب أداء بني إحصائية داللة ذات عالقة

 التي الشخصية عوامل بقية أما الرياضيات ختصص يف األنا

 هذه ولكن إحصائية داللة عالقة ذات هلا يظهر فلم درست

السيطرة  عالقة مثل نتباه،لإل الفته ما حد إيل كانت العالقات

 وعالقة(  ،32 العلوم ويف ، 2 العربية اللغة يف) التدريس بأداء

 يف فروق يوجد كام (.، (24 يف العلوم التدريس بأداء األنا قوة

 يف ختصيص للفئتني الرتاكمية للمعدالت احلسابية املتوسطات

 أظهرت كام فيهم، املتميزين فئة لصالح والعلوم العربية اللغة

 املتوسطني بني إحصائية داللة هلا أي فروق وجود عدم جالنتائ

 للفئتني. العامة الثانوية لتقديرات احلسابيني

 جرى دوناكلش أDonna Kelsch (1999 دراسة )

الكش  عن تأثري برنامج وقائي لتنمية القدرة  إىل ستهدفتأ

القيادية للفتيات املراهقات عىل تقدير الذات واألداء املدروس 

قامت الباحثة بإجراء قياسات قبلية وبعدية وتتبعية ، و لدهيم

ملتغريات الدراسة، وقد كشفت نتائج الدراسة عن حدوث 
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تغريات إجيابية دالة ىف مستوى تقدير الذات واألداء املدرسى 

لدى أفراد املجموعة التجريبية ىف القياس البعدى بعد االنتهاء 

اد املجموعة ، وذلك مقارنة بأفر من تطبي  الربنامج مبارشة

، كام أكدت نتائج الضابطة الذين مل يشهدوا مثل ذلك التحسن 

ستمرار التأثريات اإلجيابية للربنامج ىف القياس إالدراسة أيضاا 

التتبعى الذى تم بعد مرور ستة أشهر من هناية الربنامج حيث 

مل توجد أى فروق جوهرية ىف مستوى تقدير الذات أو األداء 

سني البعدى والتتبعى ، مما العينة بني القيا املدرسى لدى أفراد

عداد ربنامج ىف حتسني مفهوم الذات واإلستمرار تأثري الإيؤكد 

 املدرسى لدى الفتيات املراهقات .

 التعرف ستهدفتإ دراسة م(1993) دراسة أغا أجرى 

 املرحلة معلمي لدي الالزمة للتدريس الشخصية السامت عىل

معلم  (126) من الدراسة عينة تكونت ، الدنيا بتدائيةاإل

 ملعلمي الشخصية سامت مقياس الباحث ستخدمإ ومعلمة،

 بلغ مواق  شكل عىلقواعده  كان الذي بتدائيةاإل املرحلة

  :هي حماور أربعة إيل مقسم موق  ، وأربعني تسعة عددها

 -معليالت ملهنة جتاهواإل -املزاجية والصفات الصفات اخللقية)

 الصدق،) منها صفحة 21 تضمن ام،الع واملظهر والصحة

 تزاناإل الترصف، حسن املعرفة، ر، الصد سعة واإلخالص،

 الدراسة نتائج وكانت ،(التالميذ مع نفعايل، التعاط اإل

السامت  يف أغلب اإلناث لصالح إحصائيا دالة فروق وجود

 تزانواإل والتعاون، الصدر، وسعة الصدق، واإلخالص،

 يف الذكور أما ،املهنة وحب  وحب األطفال، نفعايل،اإل

 واملهنية، واملزاجية، ،اخللقية السامت )التالية السامت

 اإلناث ةــأفضلي هناك أن النتائج وأظهرت  واجلسمية،

 معليالت مرحلة يف للتدريس املعلمني عىل الذكور املعلامت

 كحب األطفال صفات من األنثى به تتمتع ملا األسايس

 .والرعاية  والعط 

 عىل التعرف ستهدفتأدراسة  م(1991) سليامن أجرت 

 فروق هناك كان إذا وعام للمعلم املتميز، العامة اخلصائص

 املتغريات منها من جمموعة يف املتميز غري املعلم وبني بينه

 الدورات التخصص، اخلربة، سنوات عدد العلمي، املؤهل)

 كام ،)للمعلم جتامعياإل حرضها املستوى التي التدريبية

 109 بني فروق هناك كانت إذا عام التعرف إىل أيضا تهدف

 حب)  التالية لألبعاد ستجابتهامإ يف املتميز وغري املتميز املعلم

 بإدارة املعلم عالقة سلوكه، املعلم ، مظهر للمهنة، املعلم

 ، والتالميذ املعلم بني اإلنسانية العالقة والزمالء، املدرسة

 عينة تكونت وبذلك،)للمعلم هنيامل النمو للامدة إتقان املعلم

 ومعلمة معلاما  56 منها ومعلمة معلاما  (106) من الدراسة

 أداة الباحث واستخدم املتميزين، غري من (50) و متميزين

 العالقة ذوي األفراد مع الشخصية املقابلة البحث املستخدمة،

 وكالء املدرسة، وهم مدير حدة عىل منهم كل املعلم، بعمل

 األقسام رؤساء باملدرسة، املعلمني بعض وجهون،امل املدرسة،

 بنود وف  وذلك (والطالبات الطلبة بعض املختلفة، يف املواد

 الك ء املعلم متيز والسلوكيات التي الصفات بعض تتضمن

 هبا قامت التي ستطالعيةاإل الدراسة عنها كشفت التي

 زيناملتمي وغري املتميزين املعلمني أسامء وتم تسجيل الباحثة،

 أن الدراسة وكانت نتائج قوائم، يف باملدارس مادة كل يف

 املؤهل حيث من املتميزين غري من أفضل املتميزين املعلمني

ل   مقاب يف%( 82) املتميزين املعلمني نسبة إذ كانت الدرايس،

ا، مؤهال ممن حيملون املتميزين غري املعلمني من %(32)  تربويا

 أكرب خرباهتم سنوات كانت يناملتميز املعلمني معظم أن كام

  .غري املتميزين من

 

 :إجراءات البحث

 :منهج البحث

االسلوب  بإستخدام استخدم الباحث املنهج الوصفى

 البحث.املسحى ملناسبة لطبيعة 

 :جمتمع البحث

طالب ختيار جمتمع البحث بالطريقة العمدية من إتم 

يزة بمدرسة دار احلنان للغات باجل عدادىالص  األول اإل

/   2015الدراسى مية للعام عليوالتابعة إلدارة اجليزة الت

 .( طالب90وبلغ عددهم ) ،2016

 :عينة البحث

العينة طالب ختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من إتم 

بمدرسة دار احلنان للغات باجليزة  الص  األول االعدادى
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/   2015 والتابعة إلدارة اجليزة التعليمية للعام الدراسى 

( طالب كعينة البحث أساسية 40وبلغ وعددهم ) ،2016

كام تم إجراء  البحث،% من امجإىل جمتمع 44.44بنسبة بلغت 

( 10ختبارات عىل عدد )املعامالت العلمية صدق وثبات اإل

 .األسايسطالب من نفس جمتمع البحث ومن خارج العينة 

 

 .توصيف عينة البحث. (1)جدول 

 
 العينة:أسباب اختيار 

   مية جديدة يتعامل عليهو بداية مرحلة ت األولالص

 .ون جدد مل يسب  هلم التعامل معهمفيها الطالب مع معلم

 و متغريات أمية عليمد وجود ضغوط سواء كانت تع

 مرحلة املراهقة عىل الطالب 

 نتظام الطالب ىف هذا الص إ. 

 حسن التعاون مع إدارة املدرسة. 

 ختيار طالب فصلني دراسيني من طالب الص  إ

 باملدرسة.االعدادى  األول

 

   البيانات:أدوات مجع 

 :ختبارات اآلتيةوات واألجهزة واإلاستخدم الباحث األد

 

  

 مقياس للتعرف عىل شخصية املعلم: -1

ملقياس  الباحثلم يتوصل من خالل اإلطار املرجعى ف

ه بناء عليومن ثم كان لزاما  ،للتعرف عىل شخصية املعلم

تبع إف عىل شخصية املعلم ولتنفيذ ذلك مقياس للتعر

   التالية:اخلطوات 

 :األوىلالدراسة االستطالعية 

هتدف الدراسة االستطالعية بناء مقياس للتعرف عىل  

ها عليس والتي تتف  شخصية املعلم مما جيب حتديد حماور املقيا

( وذلك من خالل 1( خرباء ملح  )10اآلراء وبلغ عددهم )

وضع وصياغة العبارات املناسبة  إىلكام هتدف  املرجعي،املسح 

لكل حمور من حماور املقياس للتعرف عىل شخصية املعلم 

وقد تم حتديد ميزان املقياس  ،األوىلووضع املقياس يف صورته 

 .املقياس امتعليت وحتديد (ال –حد ما  ىلإ - )نعمثالثي األبعاد 

 .10ن =  حماور مقياس للتعرف عىل شخصية املعلم يف آراء اخلرباء (.2)جدول 

 للموافقة   النسبة املئوية ال اوافق اوافق عدد العبارات الذات اجلسمية م

 %100 - 10 20 املعرفية   العقلية اخلصائص -1

 %100 - 10 14 التدريسية العملية اخلصائص -2

 %100 - 10 25 الشخصية اخلصائص -3

 %90 1 9 21 الطالب مع التعامل" االجتامعية اخلصائص -4

    80 جمموع العبارات

( حصول حماور املقياس للتعرف عىل 2يتضح من جدول )

%( من 100 إىل% 90شخصية املعلم نسبة تراوحت ما بني )

املحاور التي حصلت  وقد وارتىض الباحث اخلرباء،إمجايل آراء 

  وبذلك تم قبول اخلرباء،% فأكثر من أمجايل آراء 90عىل نسبة 

 ( عبارة. 80مجيع املحاور بعدد عبارات )

 

 للمقياس:املعامالت العلمية 

 املقياس:صدق  -1

قام الباحث باستخدام االتساق الداخيل بني وحدات 

املقياس كأحد الطرق اهلامة حلساب الصدق ومدي اتساق 

 إىلاالمج عينة استطالعية أساسيةعينة  توصيف العينة

 50 10 40 طالب مدرسة دار احلنان
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ويعترب  طالب،( 10عينة قوامها ) عىل املقياس،عبارات مع ال

ريتشارد سون من أشهر األساليب  –أسلوب كيودر 

 الداخيل.املستخدمة حلساب االتساق 

 

 10االتساق الداخيل بني عبارات املقياس للتعرف عىل شخصية املعلم        ن =  . (3)جدول 

 قمر االتساق الداخيل رقم االتساق الداخيل رقم
االتساق 
 الداخيل

 رقم االتساق الداخيل رقم
االتساق 
 الداخيل

1 0.89 17 0.93 33 0.88 49 0.80 65 0.82 

2 0.99 18 0.95 34 0.81 50 0.94 66 0.86 

3 0.87 19 0.82 35 0.86 51 0.93 67 0.84 

4 0.85 20 0.84 36 0.92 52 0.82 68 0.92 

5 0.88 21 0.87 37 0.93 53 0.86 69 0.93 

6 0.89 22 0.86 38 0.79 54 0.88 70 0.94 

7 0.94 23 0.88 39 0.80 55 0.89 71 0.85 

8 0.96 24 0.92 40 0.82 56 0.92 72 0.86 

9 0.92 25 0.83 41 0.25* 57 0.94 73 0.27* 

10 0.86 26 0.95 42 0.86 58 0.93 74 0.82 

11 0.76 27 0.80 43 0.89 59 0.94 75 0.80 

12 0.82 28 0.83 44 0.92 60 0.87 76 0.90 

13 0.84 29 0.79 45 0.88 61 0.86 77 0.83 

14 0.88 30 0.82 46 0.87 62 0.85 78 0.94 

15 0.87 31 0.91 47 0.91 63 0.86 79 0.83 

16 035* 32 0.81 48 0.29* 64 0.76 80 0.92 

 0.632=  0.05عند مستوي  اإلرتباطداللة معاملة *    

 

تساق ( داللة معامل اإلرتباط لإل3يتضح من جدول )

عند مستوي  اإلرتباطالداخيل جلميع العبارات أمام معامل 

، 48 ،41 ،16)( عبارات أرقام 4، عدا عدد )0.05معنوية 

( عبارة 76وبذلك بلغت عدد العبارات املستخلصة ) (،73

 .ياس للتعرف عىل شخصية املعلم يمثلون مق

 

 

  الثبات  -2

استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية ملناسبتها حلساب 

وأخذ درجات الطالب يف العبارات الفردية  املقياس،ثبات 

كام أخذ درجات الطالب يف العبارات الزوجية  (،جمموعة )أ

لسبريمان وبراون  اإلرتباطوأجرت معامل  (،جمموعة )ب

   (.أ، بالنصفني )ثبات املقياس بني حلساب 

 10ثبات مقياس للتعرف عىل شخصية املعلم بطريقة التجزئة النصفية         ن = . (4)جدول 

 0.632=  0.05عند مستوي  اإلرتباطداللة معاملة    

 املعامالت اإلحصائية

 البيانات

 اإلرتباطمعامالت  العبارات الزوجية العبارات الفردية
 النصفي

 اإلرتباطمعامال 
 ع س ع س

 0.90 0.82 8.78 96.25 8.91 92.36 ة املعلممقياس للتعرف عىل شخصي
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شخصية املعلم  ( أن مقياس التعرف عىل4يتضح من جدول )

بطريقة التجزئة النصفية لسبريمان  تصل درجة معامل اإلرتباط

 رتباط عايلإوجود  عىلمما يدل 0.82اس قد بلغ وبراون أن املقي

بني نصفي املقياس وبالكش  بجداول حساب معامل ثبات 

التجزئة رتباط جزئيه الفردي والزوجي بطريقة إبمعرفة  اإلرتباط

، نجد أن معامل الثبات للمقياس قد النصفية لسبريمان وبراون

وقام الباحث بوضع املقياس يف صورته النهائية  0.90بلغ 

 .(2امته ورشوطه ومفتاح التصحيح ملح  )عليوت

 الذات:مقياس للتعرف عىل نمو  -2

من خالل اإلطار املرجعى فلم يتوصل للباحث ملقياس 

للتعرف منه عىل نمو الذات يتناسب والعينة قيد الدراسة ومن 

ه بناء مقياس لنمو الذات ولتنفيذ ذلك اتبع عليثم كان لزاما 

   التالية:اخلطوات 

 الثانية:الدراسة االستطالعية 

ستطالعية بناء مقياس للتعرف عىل راسة اإلهتدف الد       

نمو الذات للعينة قيد الدراسة. مما جيب حتديد حماور مقياس 

ها اآلراء وبلغ عددهم عليللتعرف عىل نمو الذات والتي تتف  

كام  املرجعي،( وذلك من خالل املسح 1( خرباء ملح  )10)

وضع وصياغة العبارات املناسبة لكل حمور من  إىلهتدف 

ور املقياس للتعرف عىل نمو الذات ووضع املقياس يف حما

وقد تم حتديد ميزان املقياس ثالثي األبعاد  ،األوىلصورته 

 املقياس.امت عليال( وحتديد ت –حد ما  إىل -)نعم 
 

 .حماور املقياس للتعرف عىل نمو الذات يف آراء اخلرباء (.5)جدول 

 

( حصول حماور املقياس للتعرف عىل 5يتضح من جدول )

نسبة تراوحت ما بني  عىلنمو الذات لدي العينة قيد الدراسة 

وقد وارتىض  اخلرباء،%( من إمجايل آراء 100 إىل% 80)

% فأكثر من أمجايل 80الباحث املحاور التي حصلت عىل نسبة 

  املحاور.وبذلك تم قبول مجيع  اخلرباء،آراء 

 

 

 للمقياس:املعامالت العلمية 

 املقياس:صدق  -1

قام الباحث باستخدام االتساق الداخيل بني وحدات 

املقياس كأحد الطرق اهلامة حلساب الصدق ومدي اتساق 

ويعترب  طالب،( 10عينة قوامها ) عىل املقياس،العبارات مع 

ريتشارد سون من أشهر األساليب  –أسلوب كيودر 

 .املستخدمة حلساب االتساق الداخيل
 

 اخلرباء
 رــــــــــــــــــاوـاملحـــــــــ

 الذات االخالقية الذات االكاديمية الذات االرسية الذات االجتامعية الذات الشخصية الذات اجلسمية

1-      - 

2- -  -    

3-       

4-       

5-     -  

6-       

7-       

8-       

9-       

10-   -    

 9 9 10 8 10 9 املجموع

 %90 %90 %100 %80 %100 %90 النسبة املئوية
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 10االتساق الداخيل بني عبارات املقياس للتعرف عىل نمو الذات   ن = . (6)جدول 

 -0.632=  0.05عند مستوي  اإلرتباطداللة معاملة    

 

لالتساق  اإلرتباط( داللة معامل 6يتضح من جدول )

عند مستوي  اإلرتباطالداخيل جلميع العبارات أمام معامل 

 ،28 ،16 ،9)أرقام ( عبارات 6عدا عدد ) ،0.05معنوية 

وبذلك بلغت عدد العبارات املستخلصة  (،62 ،60 ،33

 الذات.( عبارة يمثلون مقياس للتعرف عىل نمو 61)

 

 

 الثبات: -2

ستخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية ملناسبتها حلساب إ

وأخذ درجات الطالب يف العبارات الفردية  املقياس،ثبات 

طالب يف العبارات الزوجية كام أخذ درجات ال (،جمموعة )أ

لسبريمان وبراون  اإلرتباطوأجرت معامل  (،جمموعة )ب

   (.أ، بالنصفني )حلساب ثبات املقياس بني 

 

 10ثبات املقياس للتعرف عىل نمو الذات بطريقة التجزئة النصفية           ن = . (7)جدول 

 املعامالت اإلحصائية

 البيانات

 اإلرتباطمعامالت  الزوجيةالعبارات  العبارات الفردية
 النصفي

 اإلرتباطمعامال 
 ع س ع س

 0.91 0.83 7.14 78.59 6.58 76.08 استبيان للتعرف عىل نمو الذات

 0.632=  0.05عند مستوي  اإلرتباطداللة معاملة    

 

( أن املقياس للتعرف عىل نمو 7يتضح من جدول )

جزئة النصفية بطريقة الت اإلرتباطالذات تصل درجة معامل 

مما يدل عىل ( 0.83)اس قد بلغ لسبريمان وبراون أن املقي

رتباط عايل بني نصفي املقياس وبالكش  بجداول إوجود 

 رقم االتساق الداخيل رقم االتساق الداخيل رقم
االتساق 
 الداخيل

 رقم االتساق الداخيل رقم
االتساق 

 داخيلال

1 0.80 16 0.19* 31 0.80 46 0.84 61 0.82 

2 0.85 17 0.81 32 0.82 47 0.81 62 0.79 

3 0.75 18 0.90 33 0.11* 48 0.81 63 0.88 

4 0.89 19 0.88 34 0.80 49 0.79 64 0.91 

5 0.84 20 0.82 35 0.84 50 0.79 65 0.77 

6 0.81 21 0.75 36 0.79 51 0.90 66 0.79 

7 0.85 22 0.70 37 0.90 52 0.82 67 0.81 

8 0.75 23 0.79 38 0.82 53 0.85 - - 

9 0.11* 24 0.90 39 0.75 54 0.82 - - 

10 0.80 25 0.85 40 0.82 55 0.80 - - 

11 0.85 26 0.84 41 0.80 56 0.80 - - 

12 0.83 27 0.87 42 0.90 57 0.84 - - 

13 0.79 28 0.14* 43 0.90 58 0.75 - - 

14 0.85 29 0.87 44 0.80 59 0.74 - - 

15 0.82 30 0.88 45 0.83 60 0.05* - - 
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رتباط جزئيه الفردي إفة بمعر اإلرتباطحساب معامل ثبات 

نجد أن  وبراون،والزوجي بطريقة التجزئة النصفية لسبريمان 

   .(0.91)معامل الثبات للمقياس قد بلغ 

امته عليوقام الباحث بوضع املقياس يف صورته النهائية وت

 ( 3ورشوطه ومفتاح التصحيح ملح  )

 األساسية:الدراسة 

قام الباحث بتطبي  املقياس للتعرف عىل شخصية املعلم 

عىل نمو الذات للمتعلم مرف   ومقياس للتعرف( 2مرف  )

    م.11/10/2015( ىف 3)

 

  :أسلوب التحليل اإلحصائي

استخدم الباحث حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم 

 واإلنحرافواختار منها املتوسط احلسابى  spssاالجتامعية 

ارتباط املعيارى والفا كرونباخ والتجزئة النصفية ومعامل 

 .Person بريسون

 

 :عرض ومناقشة النتائج

 النتائج:عرض  أوال:

 لتعرف عىل شخصيةا مقياس عىل العينة أفراد استجابات

 .املعلم

 

 .10ن =  مقياس التعرف عىل شخصية املعلم عىل العينة أفراد إلستجابات املعياري واإلنحراف احلسايب املتوسط. (8)جدول 

 

 واإلنحراف احلسايب املتوسط (8جدول ) من يتضح

عىل  مقياس التعرف عىل العينة أفراد إلستجابات املعياري

 شخصية املعلم لدى العينة قيد الدراسة وحتتل اخلصائص

 54.39 بمتوسط حسابى بلغ  األولالرتتيب  عىل يةالشخص

 مع املعرفية التعامل العقلية وجاءت اخلصائص درجة،

  46.39 الطالب ىف الرتتيب الثانى بمتوسط حسابى بلغ 

الطالب  مع التعامل" االجتامعية وجاءت اخلصائص درجة،

 درجة، 45.82 ىف الرتتيب الثالث بمتوسط حسابى بلغ 

التدريسية ىف الرتتيب الرابع  لعمليةا وجاءت اخلصائص

 درجة. 32.18بمتوسط حسابى بلغ 

 

 . 40ن=  مقياس التعرف عىل نمو الذات للمتعلم عىل العينة أفراد إلستجابات املعياري واإلنحراف احلسايب املتوسط. (9)جدول 

 

  

 الرتتيب االنحراف املعيارى املتوسط احلسابى السامت الشخصية للمعلم م

 2 6.82 46.39 املعرفية   العقلية اخلصائص 1

 4 4.69 32.18 يةالتدريس العملية اخلصائص 2

 1 8.25 54.39 الشخصية اخلصائص 3

 3 8.31 45.82 الطالب مع التعامل" االجتامعية اخلصائص 4

 الرتتيب االنحراف املعيارى املتوسط احلسابى املحاور م

 4 2.56 22.11 الذات اجلسمية 1

 5 3.11 21.32 الذات الشخصية 2

 2 3.18 25.47 الذات االجتامعية 3

 1 3.72 26.19 الذات األرسية 4

 3 3.51 22.81 الذات االكاديمية 5

 6 3.43 20.73 الذات االخالقية 6

 - 11.55 138.63 نمو الذات إىلامج 
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 واإلنحراف احلسايب املتوسط (9جدول ) من يتضح

لتعرف عىل نمو استبيان إ عىل العينة أفراد إلستجابات املعياري

الذات للمتعلم  لدى العينة قيد الدراسة وحتتل الذات األرسية 

درجة ،   26.19بمتوسط حسابى بلغ  األولالرتتيب  عىل

وجاءت الذات االجتامعية ىف الرتتيب الثانى بمتوسط حسابى 

رتتيب درجة ، وجاءت الذات األكاديمية ىف ال 25.47بلغ 

درجة ، وجاءت الذات  22.81الثالث بمتوسط حسابى بلغ 

 22.11اجلسمية ىف الرتتيب الرابع بمتوسط حسابى بلغ 

امس درجة ، وجاءت الذات الشخصية ىف الرتتيب اخل

، وجاءت الذات درجة 21.32بمتوسط حسابى بلغ 

حسابى بلغ األخالقية ىف الرتتيب السادس واألخري بمتوسط 

 138.63نمو الذات للمتعلم  إىلمجإكام بلغ درجة ،  20.63

 درجة وهى قيمة مرتفعة .

 

 

 .40ن=      مقياس التعرف عىل نمو الذات للمتعلم املعلم وحماورات بني حماور مقياس التعرف عىل شخصية اإلرتباطمصفوفة . (10)جدول 

 املحاور املقاييس
 العقلية

 املعرفية

 العملية

 التدريسية
 األخالقية األكاديمية األرسية االجتامعية الشخصية اجلسمية يةاالجتامع الشخصية

 إىلامج
نمو 
 الذات

 مقياس

 الشخصية

 للمعلم

 العقلية

 املعرفية
 

0.125 0.105 0.110 0.821 0.554 0.529 0.692 0.452 0.418 0.562 

 العملية

 التدريسية
 

 0.108 0.102 0.725 0.811 0.689 0.725 .0.645 0.581 0.556 

 0.578 0.639 0.628 0.691 0.758 0.644 0.629 0.109    لشخصيةا

 0.598 0.457 0.582 0.599 0.583 0.528 0.538     االجتامعية

 مقياس

 نمو

 الذات

 للمتعلم

 0.108 0.144 0.139 0.124 0.109 0.108      اجلسمية

 0.120 0.159 0.145 0.116 0.115       الشخصية

 0.139 0.167 0.152 0.105        االجتامعية

 0.149 0.153 0.120         األرسية

 0.112 0.142          االكاديمية

 0.144           االخالقية

نمو  إىلامج
 الذات

 
          

 . 0.304=  0.05عند مستوي  اإلرتباطداللة معاملة    

 

وجود معامالت ارتباط موجبة  (10)يتضح من جدول 

حصائيا بني حماور استبيان للتعرف عىل شخصية املعلم دالة ا

وحماور استبيان للتعرف عىل نمو الذات للمتعلم لدى العينة 

 .0.05قيد الدراسة عند مستوى داللة 

 

 النتائج:: مناقشة ثانيا  

 واإلنحراف احلسايب املتوسط (8جدول ) من يتضح

ىل عىل مقياس التعرف ع العينة أفراد إلستجابات املعياري

شخصية املعلم لدى العينة قيد الدراسة وحتتل اخلصائص 

 54.39بمتوسط حسابى بلغ  األولالرتتيب  عىل الشخصية

 مع املعرفية التعامل العقلية وجاءت اخلصائص درجة،

 46.39الطالب ىف الرتتيب الثانى بمتوسط حسابى بلغ 

الطالب  مع التعامل" جتامعيةاإل وجاءت اخلصائص درجة،

 درجة، 45.82يب الثالث بمتوسط حسابى بلغ ىف الرتت

التدريسية ىف الرتتيب الرابع  العملية وجاءت اخلصائص

 درجة. 32.18بمتوسط حسابى بلغ 

شخصية املعلم ملا هلا من  إىلويرجع الباحث هذه النتائج 

تأثري إجيابى عىل نمو الذات لدى العينة قيد الدراسة وذلك ملا 
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 واخلصائص الشخصية خلصائصتتمتع به شخصية املعلم من ا

الطالب واخلصائص االجتامعية  املعرفية ىف التعامل مع العقلية

 التدريسية  العملية الطالب واخلصائص مع ىف التعامل

ن شخصية املعلم وطريقة معاملته أحيث يرى الباحث 

جتاهاهتم كثريا نحو معلميهم إآثرت اجيابيا يف حتديد لطالبه قد 

، ومن اخلصائص ة العملية يف املستقيلرسة واحلياونحو املد

التي جيب أن تتحىل هبا شخصية املعلم حسن معاملته اإلنسانية 

لطالبه وعدم التفرقة بينهم وتشجيعهم كون املعلم مرحا 

وحيب طالبه فشخصية املعلم شخصية متميزة وحمرتمة يف 

املجتمع فام أجل وأنبل تلك الرسالة التي حيملها املعلم وماذا 

ه بكل القيم والصفات ه من أن تتحىل شخصيتعلي يرتتب

بتعاد عن كل تأنيب وحتقري ليكون قدوة لتالمذته النبيلة واإل

 . يقتدون يه يف حياهتم

اهلمىص و اجلرجاوىوتتف  هذه النتائج مع كال من 

إىل االهتامم باجلانب النتائج  أهم( وخلصت 2014)

الثانوية يف  جتامعي والثقايف لطالب املرحلةخالقي، واإلاأل

عرص املعلوماتية، يضع االمور يف نصاهبا وجيتهد يف بناء اجلانب 

االخالقي والثقايف واالجتامعي لطالب يف املرحلة الثانوية يف 

 .عرص يوص  بأنه متغري ويوص  بأنه عرص األزمات 

( وكانت 1993) نتائج دراسة أغاوتتف  هذه النتائج مع 

 ةواإلخالص، وسعالصدق، نمو الذات ىف سامت  النتائج أهم

 وحب األطفال، باالنفعايل، وح واالتزان ،نالصدر، والتعاو

 .املهنة 

( 1991) نتائج دراسة سليامنكام تتف  هذه النتائج مع 

 غري من أفضل املتميزين املعلمني أن الدراسة وكانت نتائج

 املعلمني نسبة إذ كانت الدرايس، املؤهل حيث من املتميزين

 املتميزين غري املعلمني من %(32مقابل ) يف %(28) املتميزين

ا، مؤهال ممن حيملون  املتميزين املعلمني معظم أن كام تربويا

 (.4غري املتميزين ) من أكرب خرباهتم سنوات كانت

راتب ( 1998كام تتف  هذه النتائج مع كل من عالوي )

رتباط بني ممارسة ألوان إإىل وجود ( حيث يشريا 2000)

وتأثريها عىل حتسني املهارات  األنشطة الرياضيةخمتلفة من 

جتامعية بسبب تفاعلهم اإلجيايب أثناء ممارستهم لأللعاب اإل

 .اجلامعية وتنمية وتدعيم عالقاهتم الشخصية واالجتامعية 

ينص  والذيللبحث  األولوهبذا يتم االجابة التساؤل 

 املتعلم؟هل تؤثر شخصية املعلم عىل نمو الذات لدى  "عىل 

 واإلنحراف احلسايب املتوسط (9جدول ) من كام يتضح

عىل مقياس التعرف عىل نمو  العينة أفراد إلستجابات املعياري

الذات للمتعلم  لدى العينة قيد الراسة وحتتل الذات األرسية 

درجة ،   26.19بمتوسط حسابى بلغ  األولالرتتيب  عىل

سط حسابى وجاءت الذات االجتامعية ىف الرتتيب الثانى بمتو

درجة ، وجاءت الذات األكاديمية ىف الرتتيب  25.47بلغ 

درجة ، وجاءت الذات  22.81الثالث بمتوسط حسابى بلغ 

 22.11اجلسمية ىف الرتتيب الرابع بمتوسط حسابى بلغ 

درجة ، وجاءت الذات الشخصية ىف الرتتيب اخلامس 

درجة ، وجاءت الذات  21.32بمتوسط حسابى بلغ 

 الرتتيب السادس واألخري بمتوسط حسابى بلغ األخالقية ىف

 138.63نمو الذات للمتعلم  إىلدرجة ، كام بلغ امج 20.63

 درجة وهى قيمة مرتفعة .

 Donnaوتتف  هذه النتائج مع ما توصل دونناكلش 

Kelsch (1999 ) رتفاعاا ملحوظاا إفقد أظهرت نتائج دراسته

زوا قدراا أعىل من ىف مستوى الدافعية اخلارجية، كام أهنم أحر

نمو الذات املستمر من وجهة نظر البيئة األرسية واألقران 

وتزايد  ذواهتم، إىلحتسني نظرهتم  إىلوالبيئة املدرسية، مما أدى 

تزايد قدرهتم عىل التحصيل  إىلتقديرهم هلا، هذا باإلضافة 

وجود حتسن  إىلكام أشارت النتائج أيضاا  أيضا،الدراسى 

اإلنجاز األكاديمى واالنتظام ىف احلضور ملحوظ ىف مستوى 

 وحتسني األداء السلوكي. 

وهبذا يتم االجابة التساؤل الثانى للبحث والذى  -1

 املتعلم؟ما مدى مستوى نمو الذات لدى  "ينص عىل 

وجود معامالت ارتباط موجبة  (10)يتضح من جدول 

دالة إحصائيا بني حماورمقياس التعرف عىل شخصية املعلم 

مقياس التعرف عىل نمو الذات للمتعلم لدى العينة وحماور 

 قيد الدراسة.

( 2001) الراشد إليهوتتف  هذه النتائج مع ما توصل 

 إحصائية داللة ذات عالقة توجد أنه الدراسة نتائج وكانت
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 الشخصية عوامل بقية أما األنا املعلمني وقوة الطالب أداء بني

 ولكن إحصائية ةدالل عالقة ذات هلا يظهر فلم درست التي

 عالقة مثل لالنتباه، الفته ما حد إىل كانت العالقات هذه

 .التدريس  بأداء األنا قوة ، وعالقة) التدريس السيطرة بأداء

أن فرد نتيجة ملامرسته  إىل( 2000كام يشري راتب )

لألنشطة الرياضية يتمتعون بدرجة عالية من لياقة بدنية 

ينالوا  مل الذيمقارنا بأقراهنم الذات  من النموفيزيد  إىلوبالت

 .هذه الفرصة من املامرسة 

،  Munoz,. (1997)كل منإليه ج مع ما توصل ـــوتتف  هذه النتائ

Shelton (1998)  ،( 1995حممد )،( أن 1999عبد الوهاب عام  )

لإلرشاد النفسى الفردى واجلامعى معاا تأثري أكثر إجيابية ىف القياس 

 الذات.نمو  – الذات تأكيد –البعدى ملفهوم الذات 

عبدالرمحن  و قاسم إليهكام تتف  هذه النتائج مع ما توصل 

أظهرت وجود حتسن دال وملحوظ ىف والتى م( 2004)

القدرة عىل تنظيم الذات وتزايد السلوكيات االجتامعية 

تأكيد  إىلاإلجيابية والتعاون لدى أفراد العينة، هذا باإلضافة 

ت سلوكية إجيابية وإنخفاض الوالدين حلدوث تغريا

السلوكيات املشكلة داخل املنازل أيضاا، حيث ازدادت نسب 

التعاون واالستقاللية والتفاعالت االجتامعية وحتمل 

املسؤولية ، ونجاح الربنامج املستخدم ىف حتسني مستوى 

الشعور  إىلالضبط الذاتى لدى أفراد العينة التجريبية مما أدى 

جه نحو وجهة الضبط الداخلية وبنمو بالقوة وبتزايد التو

الذات وذلك مقارنة بأفراد املجموعة الضابطة التى مل يشهد 

 أفرادها مثل هذا التحسن .

 والذيوهبذا يتم جييب عىل التساؤل الثالث للبحث  -1

هل توجد عالقة ارتباط اجيابية بني تأثري شخصية  "ينص عىل 

 لم؟املتعمعلم الرتبية الرياضية ونمو الذات لدى 

 

 :االستنتاجات

من خالل اإلطار املرجعى للباحث ومن النتائج التى 

 :ييلا فقد تم استنتاج ما إليهأمكن التوصل 

 بمتوسط  األولالرتتيب  عىل حتتل اخلصائص الشخصية

 درجة. 54.39حسابى بلغ 

 الطالب ىف  مع املعرفية التعامل العقلية حتتل اخلصائص

 درجة. 46.39 الرتتيب الثانى بمتوسط حسابى بلغ

 الطالب ىف  مع التعامل االجتامعية حتتل اخلصائص

 درجة. 45.82الرتتيب الثالث بمتوسط حسابى بلغ 

 التدريسية ىف الرتتيب الرابع  العملية حتتل اخلصائص

 .درجة 32.18بمتوسط حسابى بلغ 

  شخصية املعلم هلا تأثري إجيابى عىل حتسني نمو الذات

 .لدى العينة قيد الدراسة

 بمتوسط حسابى  األولتل الذات األرسية الرتتيب حت

  .درجة 26.19بلغ 

  حتتل الذات االجتامعية الرتتيب الثانى بمتوسط حسابى

 درجة. 25.47بلغ 

  حتتل الذات األكاديمية الرتتيب الثالث بمتوسط حسابى

 درجة. 22.81بلغ 

  حتتل الذات اجلسمية الرتتيب الرابع بمتوسط حسابى

 درجة. 22.11بلغ 

  حتتل الذات الشخصية الرتتيب اخلامس بمتوسط

 درجة. 21.32حسابى بلغ 

  حتتل الذات األخالقية الرتتيب السادس واألخري

 .درجة 20.63بمتوسط حسابى بلغ 

 مقياس التعرف عىل نمو الذات للمتعلم  إىلجاء امج

 .قيمة مرتفعة وهيدرجة  138.63

 ر توجد عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائيا بني حماو

مقياس التعرف عىل شخصية املعلم وحماور مقياس التعرف 

 عىل نمو الذات للمتعلم لدى العينة قيد الدراسة.

 

 :التوصيات

ا وىف إليهمن خالل االستنتاجات التى أمكن التوصل 

 :ييلحدود عينة البحث يوىص الباحث بام 

  رضورة العمل عىل بناء الشخصية املستقلة للمعلم من

 مع املعرفية التعامل ، العقليةخصية)الشكل اخلصائص 

كبري  آثرملا هلا من  التدريسية( العملية ،جتامعيةاإل الطالب،

 اإلعدادية.عىل نمو الذات لطالب املرحلة 
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 .رضورة االهتامم بنمو الذات لطالب املرحلة اإلعدادية 

 عقد دورات صقل لشخصية املعلم ىف املرحلة االعدادية 

 كل ما هو جديد ومفيد يف حث املعلم عىل االطالع عىل 

 مية.عليالعملية الت

إجراء دراسات مشاهبة للتعرف عىل تأثري شخصية معلم 

 املختلفة.مية عليالرتبية الرياضية عىل طالب املراحل الت
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 التنظيم.األداء اإلداري، االحتاد العامين لكرة القدم، التخطيط، : املفتاحيةكلامت ال

الدراسة إىل وضع نموذج مقرتح لتطوير األداء اإلداري للعاملني باإلحتاد العامين  هدفتالبحث: ملخص

املنهج الوصفي، حيث تم بناء إستبانة مكونة من  الباحثنيولتحقيق أغراض الدراسة أستخدم  لكرة القدم

( فردًا 520راسة من )يف حني تألفت عينة الد فردًا،( 1920( عبارة، وكان جمتمع الدراسة يتكون من )58)

)أعضاء جملس إدارة اإلحتاد العامين لكرة القدم، أعضاء جمالس األندية الرياضية، اإلداريني العاملني باإلحتاد، 

توصلت الدراسة إىل أن أفراد العينة يرون عىل  ،ية، احلكام، املدربني، الالعبني(اإلداريني العاملني باألند

باإلحتاد، ووجود لوائح خاصة ملوارد اإلحتاد تتعلق ببدالت السفر الرغم من وجود خطة قصرية املدى 

واملكافآت والتغذية، وقيام اإلحتاد بتوفري أدوات وأجهزة احلاسوب احلديثة، ووضعه ملعايري رقابية مرتبطة 

س العمل باإلحتاد عىل أسا يتم تقسيمبخططه، إال أن امليزانية السنوية ال تكفي لتنفيذ خطط اإلحتاد، وال 

التخصص، وال يمتلك العاملني باإلحتاد القدرة عىل حتقيق روح العمل بفريق واحد، وال يتم معرفة األخطاء 

 بالرسعة املطلوبة.

كام توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع حماور الدراسة يف متغري صفة اإلنتساب لصالح  

أية فروق يف متغري املؤهل العلمي لصالح أي من أفراد العينة يف مجيع اإلداريني عىل حساب املنفذون، ومل تظهر 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع حماور الدراسة يف متغري سنوات اخلربة تعود  كاماملحاور، 

داء اإلداري ( سنوات فأقل. وقدمت الدراسة نموذجًا مقرتحًا لتطوير األ5لصالح أولئك الذين يمتلكون خربة )

 للعاملني باإلحتاد العامين لكرة القدم يف اجلوانب اإلدارية املختلفة.
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Abstract: The study aimed to introduce a proposed model for the development of administrative 
performance of the employees at OFA via knowing the reality of administrative performance of the 
employees at OFA and for achieving the purposes of this study. Descriptive method is implementd by 
designing a questionnaire of (58) items. The study community consisted of (1920) people. A sample 
of (520) was represented the members of OFA administrative council, members of athletic clubs’ 
councils, managers at the association, managers at clubs, referees, coaches, and players. 
The study results revealed that OFA has short-term plan, and has schedules particularly for the 
association resources of travel suits and rewards and nutrition. The OFA also provides new computer 
tools, and puts supervision criterion related to its plans, moreover, the study result showed that the 
association annual budget is not sufficient to execute its plans, furthermore work at the association is 
not distributed corresponding to the specialization. This is due to miss leading of the teamwork and 
the deyed of making right descision  
Furthermore, the results showed that there are statistically significance diferent among participant in 
terms of badge variable, which is in favor of managers at the expense of executers, and in terms of 
experience years, which is in favor of those who have experience of 5 years or less, however, the 
results did not show any statistically significance differences among participants in reference to their 
qualification in all domains. 
    the study present a proposed model for the development of administrative performance of the 
employees at OFA at all level of administrative department and sections. 
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 أوالً: املقدمة:

اإلدارة هي نشاط متميز له عالقة مبارشة بمعظم جوانب 

وناجحة حياة اإلنسان، ويف نفس الوقت هي وسيلة فَعالة 

لتحقيق األهداف املنشودة ألي جمال من جماالت حياة 

اإلنسان، فإن غابت اإلدارة عن حياة اإلنسان حيل حملها 

دد أي جمال بالفشل.  العشوائية واإلرجتال مما ُيه

ونيوسرتم  (،(Macneil,1994ويتفق كل من ميشيل  

حتتل  اإلدارة( بأن Newsterm&Davis,1993ودايفيس)

سات ا اإلدارية مركزًا مؤررًا يف مجيع املؤسبمختلف عملياهت

كانت هذه املؤسسات صناعية، أو املختلفة يف املجتمع، سواًء 

اإلدارة هي  أنأو رياضية، إذ  تعليمية،أو  تربوية،جتاريـة، أو 

املسئولة عن مسرية التطور والتقدم لتحقيق األهداف من 

ري، أو يف خالل إدخال التحسينات الرضورية يف التنظيم اإلدا

 سلوك العاملني، أو يف الوسائل واألساليب اإلدارية.

العمليات اإلدارية تواجه العديد من العوائق أرناء  إن    

إدارة املؤسسة، فاإلرتقاء بمستوى العمليات اإلدارية يتطلب 

إدراك املعوقات التي قد حتول دون أداء األفراد للعمل 

إلداري هو حمصلة تفاعل بالصورة املرغوبة، وملا كان األداء ا

الفرد داخل املؤسسة فإنه يمكن القول بأن هناك العديد من 

تواجه الفرد ومنها ما يواجه املؤسسة )أبو  منها ماالعوائق 

 (.2005سليمة، 

( إىل أن اإلقبال عىل 2004ويشري درويش وحسانني )

العمل باإلدارة الرياضية قد تزايد بشكل ملحوظ يف اآلونة 

األمر األكيد أن هذا قد جاء لتلبية متطلبات األخرية، و

وإحتياجات سوق العمل حيث أصبح هذا السوق يستوعب 

أعداد كبرية من خرجيي الرتبية الرياضية للعمل يف إدارة 

اهليئات الرياضية، مما يمكن القول معه أن دراسة اإلدارة 

الرياضية أمر رضوري لتحقيق النجاح يف العمل اإلداري أيًا 

 جال احلاد  فيه.كان امل

وتهعد اإلحتادات الرياضية هي اجلهة الرسمية املسؤولة عن 

من تنظيم وإدارة األنشطة املرتبطة بنوع اللعبة التي تديرها، و

ضح آرارها بصورة أو بأخرى ترم فإن السياسة التي تتبعها ت

عىل املناطق التابعة هلا من خالل حصيلة البطوالت ومستوى 

 (.2001البناين، اإلنتشار والتقدم )

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع 

( بدراسة بعنوان 2015البوصايف والبلويش )الدراسة؛ فقد قام 

وهدفت  "التطوير اإلداري للجمعية العامنية أللعاب القوى"

ملحاولة فهم وتسليط الضوء عىل القضايا اإلدارية والتي تسبب 

ي للجمعية العامنية أللعاب القوى، العوائق يف النظام اإلدار

وجلمع بيانات الدراسة إستخدم الباحثون املقابالت مع 

يف هذه اجلمعيات، فأجريت مقابالت مع  العاملني األفراد

املدراء، واملدربني، واملوظفني، وكانت األسئلة تتعلق باملشاكل 

التي يواجهوهنا، ونوع املوارد املطلوبة، واحللول املمكنة، وقام 

الباحثون بتقسيم املشاركني إىل رال  جمموعات، األوىل تتكون 

من املوظفني، والثانية تتكون من اإلداريني، والثالثة من 

املدربني، وتم طرح األسئلة وفقا ملجال عملهم، وأظهرت 

نتائج الدراسة أن العقبات التي تواجهها اجلمعية لدُيا تأرري 

هنا حتتاج برامج فَعالة سلبي عىل سري العمل وتقدم املنظمة، وأ

 داخل املنظمة.

وضع خطة "دراسة بعنوان ( 2015كام أجرت العبادلة )

إلدارة النشاط الريايض يف األندية الرياضية الفلسطينية بقطاع 

ُيدف البحث إىل وضع خطة إلدارة النشاط الريايض يف  "غزة

األندية الرياضية الفلسطينية بقطاع غزة، أجرى البحث عىل 

قة العشوائية من ( تم اختيارهم بالطري240وامها )عينة ق

وهم )غزة الريايض، الزيتون أندية رياضية  (8جمتمع البحث )

الريايض، اجلمعية اإلسالمية، خدمات البعيدات، احتاد خان 

يونس، شباب خان يونس، خدمات رفح، شباب رفح( كالتايل 

( 170( من أعضاء جمالس اإلدارات األندية الرياضية، )70)

( 40من األعضاء املستفيدين باألندية الرياضية عينة البحث، )

عينة استطالعية وهم من جمتمع البحث ومن خارج العينة 

( أفراد ومن 10األساسية وممثلني ألعضاء جمالس اإلدارات )

( فرد وذلك عند تقنني استامرة االستبيان 30أعضاء األندية )

وجود أهداف اخلاصة بالبحث، وجاءت أهم النتائج عدم 

حمددة للنشاط الريايض باألندية الرياضية الفلسطينية، أهداف 
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النشاط الريايض باألندية الرياضية الفلسطينية ال تلبي 

ية، ال تعمل عىل جذب االحتياجات املختلفة ألعضاء األند

امرسة األنشطة املختلفة، واارة الشباب أعضاء جدد مل

يض باألندية والرياضة عند وضع أهداف النشاط الريا

الرياضية الفلسطينية ال تقوم بمشاركة اجلهة اإلدارية املركزية 

بواارة الشباب والرياضة، جملس إدارات األندية، االحتادات 

 الرياضية، اللجنة االوملبية.

( بدراسة بعنوان 2014قام البوصايف واهلاشمي )و

، "ة عامنالصعوبات التي تواجه األندية الرياضية بسلطن"

هذه الدراسة إىل التعرف عىل الصعوبات التخطيطية  وهدفت

املالية  والتنظيمية والفنية والصعوبات اخلاصة باإلمكانيات

ندية الرياضية بسلطنة عامن، وأستخدم واملادية التي تواجه األ

طبيعة لالباحثون املنهج الوصفي بالطريقة املسحية ملالئمته 

سة قام الباحثون ، ولإلجابة عن اسئلة الدراوأهداف الدراسة

بإعداد االستبانة وتطويرها كأداة رئيسية للدراسة وتم التأكد 

من صدقها ورباهتا، كام قام الباحثون بزيارات ميدانية لألندية 

املستهدفة، ومجع املستندات واملنشورات ذات العالقة بدراسة 

الوضع احلايل لألندية، وتم اختيار عينة الدراسة )البالغ عدد 

( بالطريقة العمدية من أعضاء جمالس إدارات 231أفرادها 

االندية واالحتادات الرياضية والعاملني التنفيذيني بواارة 

حتادات الرياضية واالعالميني، واال واألنديةالشؤون الرياضية 

ترتيب الصعوبات التي تواجه األندية  أنشارت النتائج إىل أو

طيطية، الرياضية هي عىل النحو التايل: الصعوبات التخ

ة، رم صعوبات االمكانات املادية واملالية، والصعوبات الفني

خري الصعوبات التنظيمية، وقد تأيت يف الرتتيب الرابع األ

خطط طويلة املدى  أوصت الدراسة برضورة وضع

ندية، مع وجود برنامج امني ألنشطة االحتاد باالحتادات واأل

، وأن تنفيذأو النادي عىل أن ختضع اخلطط للمتابعة عند ال

رناء تنفيذها، كام جيب أن ال ختلو أيكون هناك تقويم مرحيل يف 

اخلطط من برامج التدريب والتأهيل للعاملني باالحتاد أو 

جود الئحة النادي الريايض، وأوصت الدراسة برضورة و

أما جوليجاج  .عضاء بالناديتنظيم العالقات بني األ

(Gjoligaj2014) نموذج لتطوير  "فقد قام بدراسة عنواهنا

، وكان اهلدف "الكفاءات اإلدارية لألندية الرياضية يف البانيا

ندية الرياضية يتضمن قائمة ىل نموذج إلدارة األإالوصول  منها

ندية الناجحة لالامة والتي تطبق عىل إدارات األمن املهارات ا

لعينة تصورات جمموعة من مدراء يف ألبانيا، وقد شملت ا

التدريس واإلدارة يف  ة يف ألبانيا وأعضاء هيئةندية الرياضياأل

ىل توافق اآلراء عىل مدى إلبانية، وقد توصل الفريق اجلامعة األ

رالرة تكرارات وكانت هلم حرية التعديل عىل ردودهم، 

حدى عرش إللكفاءة يف اإلدارة من  وكانت النتيجة نموذجاً 

عنرص أمهها: القيادة ومهارات التواصل وإدارة شؤون 

يق ملوظفني واملعرفة الرياضية ومعرفة الترشيعات وحتقا

العامة والتعديل وإدارة  اتاألهداف وحل املشكالت والعالق

احلالية عن قاعدة صلبة ملديري املرافق، وكشفت الدراسة 

 لبانيا.أندية الرياضية يف األ

 انيتا ،ــاي وتشـــبيبا وسريتشأن ــال مــــام كـــق

2013)  Chanita  Sirichai & & (Apipa  تقييم  "بدراسة بعنوان

سياحة فعالية اإلدارة لعدة مؤسسات حتت إرشاف واارة ال

ىل تطوير نظام التقييم لفعالية إ، وهدفت الدراسة "والرياضة

اإلدارة لعدة مؤسسات حتت إرشاف واارة السياحة 

من اإلداريني  مشاركاً  (41)والرياضة، وشملت العينة 

ستخدم أس واملوظفني والداعمني، وقد تدريوأعضاء هيئة ال

التحليل ستخدم أاملقابالت الشخصية واملالحظة، و الباحثون

حصائي الوصفي وحتليل املحتوى، وأظهرت النتائج أن اإل

( مؤرشًا من أجل حتقيق فعالية اإلدارة 21( عنارص و)6هناك )

يف املؤسسات حتت إرشاف واارة السياحة والرياضة 

عنارص  (4)لتوصل لنظام للتقييم بإستخدام وتم ا ،التايلندية

ملخرجات والعمليات واخللفيات مرتابطة هي املدخالت وا

ستفادة من نتائج التقييم، ويعد هذا النظام هو صحيح واإل

 وشامل ومفيد لتقييم أهداف املنظامت واملمتلكات واجلدوى.

فقد أجرت دراسة بعنوان  (SAMIRA, 2011)أما سمريه 

 "نظام العمل اإلداري للسباحة يف املياه املفتوحة دراسة لتقييم"

وهدفت الدراسة اىل التعرف عىل نقاط الضعف وعالجها 

( 33ونقاط القوة وايادة فعاليتها، وتكونت عينة الدراسة من )

حتاد املرصي ( من أعضاء جملس اإلدارة باإل8م )فردا من بينه
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( من 7( من املدربني و)71( من املديرين و)11للسباحة و)

احلكام، وقد تم مجع البيانات من خالل حتليل السجالت 

يف املياه املفتوحة والورائق من خطط ونتائج سباقات السباحة 

ستبيان من تصميم الباحثون أحتوى عىل أربعة والدولية واإل

وشملت عىل  ،حماور التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

ة أهداف للجنة الفني( عبارة، ومن أهم النتائج عدم حتديد 84)

ن االهتامم حمدد يف إعداد أللسباحة يف املياه املفتوحة، و

الشباب، اهليكل التنظيمي لإلحتاد مناسب لتحقيق التعاون 

ولكن هناك خلل كبري يف نظام التحكم املرتبط بعمل  ،املطلوب

 اللجنة الفنية للسباحة يف املياه املفتوحة.

 

 :مشكلة الدراسة: ثانياً 

عىل بطوالت املنتخب العامين  الباحثنيإطالع  من خالل

 االحظولكرة القدم عىل املستويات املحلية والقارية والدولية 

وجود مشكالت فنية سببها القصور اإلداري يف أداء العاملني 

حيث حل املنتخب العامين  ،باإلحتاد العامين لكرة القدم

العامل عام ( سنة باملركز الرابع ببطولة كأس 17للناشئني حتت )

(، وفاا املنتخب العامين األول ببطولة واحدة 1995)

( 2009قيمت يف يناير )أالتي  (19) كأس اخلليج وهي

ين عام بمسقط، وكان أفضل تصنيف وصل إليه املنتخب العام

ومل يتعداه منذ ذلك احلني ويعد ، (50( وهو املركز )2004)

ابع يف هذا التصنيف األفضل له وقد حصل عىل املركز الر

مت يف نوفمرب والتي أقي، ( األخرية22بطولة خليجي )

 (. 2016حتاد العامين لكرة القدم، ( بالرياض )اإل2014)

يف أكتوبر  الباحثنيومن خالل املقابالت التي قام هبا     

( عىل عينة من العاملني باإلحتاد العامين لكرة القدم بلغ 2015)

أن األهداف ال  تضح( من اإلداريني واملدربني إ5عددهم )

ت املتوفرة، كام أن اإلحتاد ال يضع الئحة اتتفق مع اإلمكان

حوافز للمتميزين من الالعبني واملدربني لقلة املوارد 

 توافر، وإتفقت العينة عىل رضورة بهوامليزانيات املوجودة 

لوائح لتنظيم العمل داخل اإلحتاد، وتنظيم الواجبات 

ة يف إنجاا العمل اإلداري يف واملسؤوليات حتى تزداد القدر

 صورة إجيابية.

إن لإلدارة أمهية يف املؤسسات املختلفة وخاصة   

باإلحتادات الرياضية ومنها إحتاد كرة القدم ألن اإلدارة هي 

تتضح أمهية العمليات اإلدارية وأمهية و ،عصب املؤسسة

تطويرها بام حيقق فائدة كربى لإلحتاد وبالتايل للعاملني به. 

ىل إتطوير كرة القدم العامنية  جيبا الحظ الباحثون أنه وهن

أعىل املستويات الفنية واإلدارية والتنظيمية بام حيقق عوائد 

إقتصادية وإجتامعية ورقافية، ويمكنها من املنافسة يف خمتلف 

املراحل العمرية، ومنح الفرصة لكل عامين ليكون جزءًا من 

روي، واملسابقات وتطوير اهلرم الك منظومة كرة القدم،

الوطنية لتكون ضمن  باملنتخباتالكروية املحلية، والوصول 

 أفضل الفرق مستقباًل.

إجراء دراسة تتناول إقرتاح  رضورةلذا وجد الباحثون 

داء اإلداري للعاملني باإلحتاد العامين لكرة لتطوير األنموذج 

القدم، وذلك لعدم وجود أهداف وقيم ووظائف واضحة 

امين لكرة القدم، وعدم وجود سياسات إدارية لإلحتاد الع

وهيكل تنظيمي إداري يراعي التحديات املستقبلية، كام أن 

اإلحتاد العامين لكرة القدم بحاجة لوضع مقرتحات جديدة 

لتوفري مصادر متويل متعددة قائمة عىل التمويل الذايت، ووضع 

مقرتحات تعمل عىل جذب اجلمهور للمدرجات، وهذا ما 

(، البوصايف 2016ه دراسة كل من احلوسني )أوصت ب

(. من هنا جاءت هذه الدراسة لتجيب عن 2014واهلاشمي )

 تية:سئلة اآلاأل

 

 :ثالثا: أهداف الدراسة

  إىل: هتدف الدراسة 

عىل  للعاملني باإلحتاد العامين لكرة القدمالتعرف  

 .داء اإلداريواقع األ

ة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللال 

(α=0.05بني إستجابات عينة الدراسة حول واقع األ ) داء

  اإلداري 

للعاملني باإلحتاد العامين لكرة القدم وفقًا ملتغريات        

 نتساب لإلحتاد، املؤهل العلمي، سنوات اخلربةصفة اإل
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اإلداري تطوير اآلداء وضع نموذج مقرتح ل 

 باإلحتاد العامين لكرة القدمللعاملني 

 

 تساؤالت الدراسة:: رابعاً 

داء اإلداري للعاملني باإلحتاد العامين ألما واقع ا 

 لكرة القدم؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

تجابات عينة الدراسة حول واقع ( بني إسα=0.05داللة )

كرة القدم وفقًا داء اإلداري للعاملني باإلحتاد العامين لاأل

، املؤهل العلمي، سنوات نتساب لإلحتادملتغريات صفة اإل

 اخلربة؟

داء اإلداري للعامني ما النموذج املقرتح لتطوير األ 

 باإلحتاد العامين لكرة القدم؟

 :مصطلحات الدراسةخامسًا: 

 : داء اإلدارياأل (أ)

داء من قبل صطالحي لألتعددت تعاريف املعنى اإل

معجم  فاملفكرين والكَتاب يف جمال اإلدارة، ومن أبراها تعري

القيام بأعباء "طلحات اإلدارية الذي عرف األداء بأنه املص

الوظيفة من مسؤوليات وواجبات وفقًا للمعدل املطلوب 

 (.2010)الفروخ،  "فء املدربأداؤه من العامل الكه 

جرائي لألداء اإلداري فانه يتمثل يف قدرة ما التعريف اإلأ

ل حتاد العامين لكرة القدم عىل إنجاا األعاماألفراد يف اإل

املطلوبة يف ظل توافر املقومات املناسبة للوصول لألهداف 

 املنشودة.

 

 

 .ساسيةالدراسة االستطالعية والدراسة األعينة الدراسة عىل  اإلحصائي لتوزيعالتوزيع العددي ملجتمع الدراسة والتوصيف . (1جدول )

 

 فئات العينة
 عينة الدراسة جمتمع الدراسة

الدراسة االستطالعية 
 ق والثبات()الصد

 الدراسة األساسية

 النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار النسبة % التكرار

 % 94,73 162 % 5,26 9 % 32,57 171 % 27,3 525 اإلداريني

 % 93,4 326 % 6,59 23 % 25 349 % 72,7 1395 التنفيذيني

 % 93,8 488 % 6,2 32 % 27 520 % 100 1920 املجموع

 

 :إجراءات الدراسةسادسًا: 

 :جمتمع الدراسة والعينة (أ)

حتاد العامين لكرة العاملني باإل يفيتمثل جمتمع الدراسة 

القدم من اإلداريني )أعضاء جملس إدارة اإلحتاد، أعضاء 

جمالس إدارة األندية، اإلداريني العاملني باإلحتاد، اإلداريني 

، املدربني، الالعبني( العاملني باألندية(، والتنفيذيني )احلكام

الذين تم ضمهم للمجتمع حيث أهنم أكثر الفئات استفادة من 

اخلدمات التي يقدمها اجلانب اإلداري وتؤرر يف عملهم، وقد 

( فردًا، منهم 1920بلغ العدد اإلمجايل ملجتمع الدراسة الكيل )

الكيل  %( من املجتمع27,3( إداري يمثلون ما نسبته )525)

 %(7.72)( من املنفذون يمثلون ما نسبته 1395)للدراسة، 

من جمتمع الدراسة الكيل، وتم إختيار عينة الدراسة بالطريقة 

العشوائية من العاملني باإلحتاد العامين لكرة القدم من 

اإلداريني )أعضاء جملس إدارة اإلحتاد، أعضاء جمالس إدارة 

ملني األندية، اإلداريني العاملني باإلحتاد، اإلداريني العا

باألندية(، والتنفيذيني )احلكام، املدربني، الالعبني(. حيث أن 

 %(27)( فردًا يمثلون ما نسبته 520إمجايل عينة الدراسة بلغ )

( إداري يمثلون 171من جمتمع الدراسة الكيل، منهم )

نفذ يمثلون ما 349%( من جمتمع اإلداريون، و)32,57) ( مه

لغ عدد أفراد الدراسة %( من جمتمع املنفذون، وب25نسبته )
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( فردًا يمثلون ما 32اإلستطالعية )الصدق والثبات( بلغ )

( من اإلداريني 9%( من عينة الدراسة، منهم )6,2نسبته )

%( من عينة الدراسة لإلداريني، 5,26يمثلون ما نسبته )

%( من عينة الدراسة 6,59( منفذ يمثلون ما نسبته )23و)

( فردًا 488اسة األساسية بلغ )للمنفذين، كام أن إمجايل الدر

( 162%( من عينة الدراسة، منهم )93,8يمثلون ما نسبته )

%( من عينة الدراسة 94,73إداري يمثلون ما نسبته )

%( من عينة 93,4( منفذ يمثلون ما نسبته )326لإلداريني، و)

 الدراسة للمنفذين.

 :حدود الدراسة (ب)

نموذج تتناول هذه الدراسة وضع احلدود املوضوعية: 

مقرتح لتطوير األداء اإلداري للعاملني باإلحتاد العامين 

وذلك من خالل التعرف عىل واقع األداء  ،لكرة القدم

اإلداري للعاملني باإلحتاد وحماولة وضع نموذج مقرتح 

 .لتطويره إداريًا مستقبالً 

الدراسة عىل عينة من العاملني  أشتملتاحلدود البرشية: 

ة القدم من اإلداريني )أعضاء جملس باإلحتاد العامين لكر

إدارة اإلحتاد العامين لكرة القدم، أعضاء جمالس إدارة 

األندية، اإلداريني العاملني باإلحتاد، اإلداريني العاملني 

 باألندية(، والتنفيذيني )احلكام، املدربني، الالعبني(.

بسلطنة لكرة القدم حتاد العامين دوائر اإل احلدود املكانية:

 .عامن

 .م  2016العام تطبيق الدراسة خالل مت الزمانية:احلدود     

 :أدوات الدراسة (ج)

إستخدم الباحثون االستبانة جلمع البيانات، ولتصميم 

مسح مرجعي للدراسات واملراجع املشاهبة تم إجراء اإلستبانه 

واملرتبطة بموضوع الدراسة، واملقابلة الشخصية مع جمموعة 

ملدربني والالعبني املرتبطني بالدراسة، من اإلداريني واحلكام وا

 . مفردات اإلستبانه حسب أهداف الدراسةووحتديد حماور 

 

 :أدوات الدراسة  (د)

تم عرض اإلستبانه يف صورهتا األولية عىل املحكمني 

( حمكمني، وقد ارتىض الباحثون نسبة إتفاق  10وعددهم ) 

( عبارة من عبارات اإلستبانه عىل 42%( وقد حصلت )90)

( عبارة من عبارات 16بينام حصلت ) %(100نسبة موافقة )

%( يف حني حصلت العبارة 90اإلستبانه عىل نسبة موافقة )

%( وعليه تم حذفها من 80( فقط عىل نسبة موافقة )7رقم )

 القدم ئمة باإلحتاد العامين لكرة املحور اخلاص بواقع اخلطط القا

 

 :ثبات أداة الدراسة( هـ)

-ختبار ألفاابات أداة الدراسة باجراء قق من رتم التح

( فرًدا وكام هو موضح يف 32كرونباخ عىل عينة بلغت )

 .اجلدول التايل

 

 .32ثبات املحاور باستخدام معامل ألفا كرونباخ ن = . (2جدول )

 كرونباخ-معامل الفا املحور م

 0,871 واقع التخطيط باإلحتاد العامين لكرة القدم 1

 0,866 باإلحتاد العامين لكرة القدمواقع التنظيم  2

 0,834 واقع التوجيه باإلحتاد العامين لكرة القدم 3

 0,907 واقع الرقابة باإلحتاد العامين لكرة القدم 4

  0.05معنوي عند مستوى 
 

( واخلاص بحساب ربات اإلستبانه 2يتضح من جدول )

-كرونباخ أن قيمة معامل ألفا-عن طريق حساب معامل ألفا

إىل  0,834رونباخ كانت مرتفعة وقد تراوحت ما بني )ك

(، وهي تعد قيم عالية حتقق اهلدف الذي تسعى 0,907

 الدراسةاىل حتقيقه.
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 :نتائج الدراسة ومناقشتهاسابعًا: 

الدراسة النتائج التي توصلت إليها  اجلزءيتضمن هذا 

 ، واملتعلقة بوضع نموذج مقرتح لتطوير األداء اإلداريامليدانية

للعاملني باإلحتاد العامين لكرة القدم، وقد كان تدرج اإلجابة 

ألداة الدراسة وفق مقياس رالري التدرج، بحيث حيصل 

، وقد تم (3)إىل  (1)املستجيب عىل درجة عامة ترتاوح من 

اإلعتامد عىل املتوسطات احلسابية، ونسب املوافقة الكلية يف 

 راسة.ترتيب عبارات املحاور األربعة ألداة الد

 نتائج السؤال األول ومناقشتها: )أ(

داء اإلداري للعاملني باإلحتاد ألما واقع ا"السؤال األول 

ونسبة املوافقة  املتوسطات،تم استخراج  "العامين لكرة القدم؟

 التايل: دولاجل وكام هو موضح يفالعينة، إلستجابات أفراد 

 

 .االستبانه األربعة عبارات حماورأفراد العينة عىل  اخلاصة باستجاباتونسبة املوافقة الكلية املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري . (3جدول )

 نسبة املوافقة الكلية االنحراف املعياري املتوسط احلسايب املحور م

 (  %60,5) 0,306 1,817 واقع التخطيط باإلحتاد العامين لكرة القدم 1

 ( %63,8) 0,364 1,914 القدمواقع التنظيم باإلحتاد العامين لكرة  2

 ( %65,7) 0,280 1,972 واقع التوجيه باإلحتاد العامين لكرة القدم 3

 ( %55,6) 0,308 1,670 واقع الرقابة باإلحتاد العامين لكرة القدم 4

 

تم استخراج املتوسطات احلسابية ( أنه قد 3يتضح من جدول )

الدراسة عىل كل  واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة

 :فقرة ويف كل حمور وكام يايت

 

 

ول: واقع التخطيط باإلحتاد العامين لكرة املحور األ -1

 :القدم

 تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية

فراد عينة الدراسة كام هي أوكذلك نسبة املوافقة الستجابات 

  التايل: دولاجلموضحة يف 

 

 سطات احلسابية ونسبة املوافقة الكلية اخلاصة باستجابات أفراد العينة عىل عبارات يوضح املتو. (4جدول )

 488ن =   املحور األول: واقع التخطيط باإلحتاد العامين لكرة القدم             

 العبارات م
املتوسط 
 احلسايب

 الرتتيب %

 1 71,6 2,15 توجد خطة قصرية املدى باإلحتاد. 15

 2 68 2,04 لية توضح قواعد املشاركة يف أنشطة اإلحتاد.توجد لوائح داخ 6

 3 67,6 2,03 تتصف خطط اإلحتاد باملرونة التي تسمح بإدخال تعديالت عليها. 9

 4 65,3 1,96 وموقعه اإللكرتوين. اإلجتامعيكوسائل التواصل ينرش اإلحتاد خططه مستغال التقنيات احلديثة  10

 5 65 1,95 حتاد مع اخلطط القائمة.تتفق إجراءات التنفيذ باإل 11

 6 64,6 1,94 توجد برامج امنية واضحة لكافة األنشطة التي يرشف عليها اإلحتاد. 18

 7 63,3 1,90 تتضمن امليزانية بندا الستقدام اخلربات املميزة لإلحتاد. 22

 8 63 1,89 وحمدده. واضحةيضع اإلحتاد أهداف  1

 9 62,5 1,87 الثواب والعقاب.يتبع مسؤويل اإلحتاد سياسة  7

 10 61 1,83 لدى اإلحتاد أهداف واقعية وقابلة للتنفيذ. 2

 11 60,3 1,81 للتنفيذ. البرشية املتاحةتتناسب اخلطط املوضوعة للعمل مع اإلمكانات  19

 12 59,3 1,78 تتفق أهداف اإلحتاد مع كل من االمكانات املادية والبرشية. 3
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 .  (4جدول )تابع 

 العبارات م
املتوسط 
 احلسايب

 الرتتيب %

 12 59,3 1,78 يتوافق اجلدول الزمني خلطط العمل باإلحتاد مع اجلدول الزمني خلطة واارة الشؤون الرياضية. 16

 12 59,3 1,78 وقت تنفيذ خطط اإلحتاد مناسب وكايف. 17

 15 58,3 1,75 توجد خطة متوسطة املدى باإلحتاد. 14

 16 57,6 1,73 لعاملني باإلحتاد يف وضع خطط اإلحتاد.يتم إرشاك ا 8

 17 57 1,71 .دوري بشكل اإلحتاد خطط تقييم يتم 12

 18 56 1,68 .باإلحتاد املدى طويلة إسرتاتيجية خطة توجد 13

 19 55,6 1,67 .اإلحتاد لسياسات ومعلن واضح دليل يوجد 5

 20 51,6 1,55 .االهداف وضع يف داإلحتا أنشطة من املستفيدة األطراف مجيع تشارك 4

 20 51,6 1,55 .باإلحتاد املتوفرة املادية اإلمكانات حجم مع املطلوبة األعامل تتناسب 20

 22 50,6 1,52 .اإلحتاد خطط لتحقيق تكفي السنوية امليزانية 21

 

( املتوسطات احلسابية ونسبة املوافقة 4يتضح من جدول )

راد العينة عىل عبارات املحور األول الكلية اخلاصة بإستجابات أف

)واقع التخطيط باإلحتاد العامين لكرة القدم(، وتراوحت نسبة 

%. حصلت (71,6إىل  50,6ارات املحور بني )املوافقة الكلية لعب

( عىل الرتتيب األول يف نسبة املوافقة الكلية 15العبارة رقم )

رية املدى توجد خطة قص " أنه %( والتي تشري إىل71,6وقدرها )

، وهذا يدل عىل وجود خطط قصرية املدى باإلحتاد العامين "باإلحتاد

عىل كيفية تنفيذ األعامل والوقت  لكرة القدم، تتضمن تفسريًا دقيقاً 

املطلوب لتنفيذها مقرتنة باألسامء املنوط هبا التنفيذ، كام أن اإلحتاد 

منها يقسم خطته إىل جمموعة من اخلطط القصرية التي ترتبط كل 

بموسم ريايض واحد يعمل من خالله اإلحتاد عىل توسيع قاعدة 

املامرسة وتنفيذ خطة املسابقات، كام تم وضع خطة حمددة لتطوير 

تتضمن عدد وقدرات املدربني واإلداريني واحلكام مدة عام واحد، 

تأهيل احلكام للحصول عىل الشارة الدولية، وإطالع لمن الدورات 

ملستجدات يف عامل اإلدارة، كام تضمنت اخلطة اإلداريني عىل أخر ا

تطوير قدرات املدربني من خالل إستقدام خرباء أجانب 

للمحارضة يف السلطنة وإيفاد عدد من املدربني األكفاء عىل مستوى 

املنتخبات واألندية إىل الدول املتقدمة كرويًا للوقوف عىل آخر 

اإلحتاد خطط  املستجدات الفنية املتعلقة بذلك، كام توجد لدى

إعداد قصرية املدى للمنتخبات الوطنية للناشئني والكبار تتضمن 

املشاركة يف عدد من البطوالت واملشاركة يف تصفيات القارة 

( وكأس العامل للناشئني 2018األسيوية لكأس العامل روسيا )

تتضمن عدد من املعسكرات الداخلية واملباريات الودية، وهذا يتفق 

( يف أن التخطيط يف املجال الريايض بالغ 2001ي )مع رأي الشافع

صبح القرارات دون تاألمهية لتحقيق األهداف املطلوبة إذ بدونه 

تأرري، وبالتايل ال تتحقق األهداف املطلوبة. وحصلت العبارة رقم 

%( 68( عىل الرتتيب الثاين يف نسبة املوافقة الكلية وقدرها )6)

ح داخلية توضح قواعد املشاركة يف توجد لوائ "أنه والتي تشري إىل 

حتوى النظام األسايس لإلحتاد العامين لكرة احيث  ،"أنشطة اإلحتاد

( عىل الئحة للمسابقات، 2016القدم والذي صدر يف )مارس 

وأخرى للمخالفات والعقوبات، حيث إشتملت هذه اللوائح عىل 

د تنظيم وإدارة املسابقات واملباريات الرسمية والودية، وإعدا

جداول املسابقات واملباريات، ويوضح كذلك أن للجنة أحقية تغري 

مواعيد وأماكن إقامة املباريات املعلن حسبام تراه حمققًا للصالح 

العام، باإلضافة إلعتامد نتائج املباريات التي تنظمها، وإقرتاح حتديد 

عدد األندية الصاعدة واهلابطة من وإىل كل درجة، وإقرتاح 

قات جديدة ترى رضورة إقامتها للنهوض باللعبة ستحدا  مسابإ

ورفع مستواها، وبحث الشكاوي واإلحتجاجات التي ترد إىل 

اإلحتاد حول أحدا  املباريات أو نتائجها، وتوقيع وإقرتاح 

اجلزاءات عىل األندية وأعضاء جمالس إداراهتا واجلهاا اإلداري 

صية بتشديد والفني والالعبني وفقًا ملا هو منصوص عليه، والتو

العقوبات املوقعة يف حالة معينة لتتناسب مع جسامة اخلطأ أو لتعلقه 
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بالسلوك العام، كام تتضمن الالئحة أنـواع املسابقـات التي يشمـلها 

وكافة الرشوط املوسـم، وطريقة إجرائها، وجوائز كل منها، 

، ويتفق هذا مع وصف درويش وحامد إلجراء املسابقات

سات قد تكون رصحية ومكتوبة عىل شكل ( بأن السيا2000)

نرشات أو كتيبات يطلق عليها اللوائح الداخلية، وهى أكثر 

 (21وضوحًا وتفسريًا جلميع العاملني. وقد حصلت العبارة رقم )

%( 50,6عىل الرتتيب الثاين والعرشون بنسبة موافقة كلية قدرها )

، "طط اإلحتادامليزانية السنوية تكفي لتحقيق خ"أن والتي تشري إىل 

حيث يهعزي الباحثون ذلك لقلة املخصصات املالية واألدوات 

واألجهزة التي يعتمد عليها اإلحتاد لتحقيق خططه، وذلك بسبب 

( بمبلغ 2015إنخفاض قيمة الدعم احلكومي يف العام )

إنخفاض وقيمة إيرادات اإلحتاد ( رياالً عامنيًا، و115,000)

( رياالً عامنيًا، وأدى 765,829غ )سيوي واالحتاد الدويل بمبلاأل

إىل تأرر السيولة  السابقةهذا اإلنخفاض يف اإليرادات مقارنة بالسنة 

النقدية وحدو  عجز يف ميزانية اإلحتاد العامين لكرة القدم، ومن 

جانب املرصوفات فقد كانت هناك ايادة يف بعض بنود الرصف 

( 599,086)أمهها ايادة مصاريف األنشطة واملسابقات بمبلغ 

( رياالً 257,089رياالً عامنياً، وايادة مصاريف املنتخبات بمبلغ )

ىل حتقيق عجز دفرتي إوأدت تلك الزيادات يف املصاريف  عامنياً،

( ال سيام مع إنخفاض إمجايل اإليرادات يف تلك 2015لسنة )

السنة. ويرى الباحثون من خالل النتائج السابقة أمهية التخطيط 

 الرغم من وجود ختطيط من قبل اإلحتاد العامين لكرة اإلداري فعىل

القدم ووضع الربامج املختلفة إلنشاء مراكز لالهتامم بتطوير اللعبة، 

ال أنه ال يتم إداخل املحافظات واالهتامم هبم،  وإنتقاء الالعبني من

بالصورة الصحيحة نظرًا لعدم وجود امليزانيات، واألدوات، 

لتعامل مع هذه الربامج، فهذا حيتاج إىل واألجهزة التي تستطيع ا

أموال كثرية وأيدي أمينة تعمل عىل تنشيط احلركة الرياضية 

بالسلطنة وحتقيق اإلنجاا املطلوب للخطط الذي يضعها اإلحتاد 

 العامين لكرة القدم.

 :املحور الثاين: واقع التنظيم باإلحتاد العامين -2

 ت املعياريةتم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافا

فراد عينة الدراسة كام هي أوكذلك نسبة املوافقة الستجابات 

 اجلدول التايل:موضحة يف 

 

 

 عبارات.يوضح املتوسطات احلسابية ونسبة املوافقة الكلية اخلاصة إلستجابات أفراد العينة عىل . (5جدول )

 488القدم   ن = املحور الثاين: واقع التنظيم باإلحتاد العامين لكرة             

 رقم

 العبارة
 الــعبــــــــــــــــــــارة

املتوسط 
 احلسايب

 الرتتيب %

 1 76,6 2,30 .السفر ببدالت تتعلق اإلحتاد ملوارد خاصة لوائح توجد هـ/37

 2 72,6 2,18 .املالية واحلوافز باملكافآت تتعلق اإلحتاد ملوارد خاصة لوائح توجد د/37

 3 71,6 2,15 .بالتغذية تتعلق اإلحتاد ملوارد صةخا لوائح توجد ج/37

 4 69.0 2,07 .اإلحتاد إدارات مجيع مسئوليات و سلطات حتدد إدارية الئحة يوجد 33

 5 68,6 2,06 .باملخاان تتعلق اإلحتاد ملوارد خاصة لوائح توجد ب/37

 6 67,3 2,02 .اإلحتاد للوائح شامل تنظيمي دليل يوجد 25

 7 66,3 1,99 ئح خاصة ملوارد اإلحتاد تتعلق باملشرتيات.توجد لوا /أ37

 8 66.0 1,98 يوجد نظام لنقل املعلومات والقرارات من األعىل إىل األسفل والعكس. 36

 9 64,3 1,93 يلتزم كل العاملني باإلحتاد بتنفيذ املهام املطلوبة منهم. 31

 10 62,3 1,87 اهليكل التنظيمي لالحتاد مناسب. 23
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 .  (5جدول )ابع ت

 رقم

 العبارة
 الــعبــــــــــــــــــــارة

املتوسط 
 احلسايب

 الرتتيب %

 11 61,3 1,84 يوجد أفراد ذوي مؤهالت تتويل املناصب اإلدارية العليا. 24

 11 61,3 1,84 يسند اىل العاملني باإلحتاد مسئوليات مناسبة مع طبيعة عملهم. 30

 13 59,6 1,79 ان االحتاد.يوجد تنسيق بني خمتلف جل 35

 14 59.0 1,77 يتوفر نظام متكامل للجزاء من حيث الثواب أو العقاب يف االحتاد. 34

 15 58,6 1,76 يوجد كوادر برشية كافية ومؤهلة لتنفيذ خطط االحتاد. 28

 16 57,3 1,72 تتناسب السلطات املوكلة للعاملني باإلحتاد مع قدراهتم ومهاراهتم. 32

 17 56,6 1,70 تم مساءلة العاملني باستمرار عن استخدام اإلمكانات التي وضعت حتت ترصفهم وعن نتائجها.ي 29

 18 55.0 1,65 توجد لوائح تنظم عملية إختيار األفراد لشغل الوظائف باإلحتاد. 26

 19 55.0 1,65 يتم تقسيم العمل باإلحتاد عىل أساس التخصص. 27

 

وسطات احلسابية ونسبة املوافقة ( املت5يتضح من جدول )

الكلية اخلاصة بإستجابات أفراد العينة عىل عبارات املحور 

الثاين )واقع التنظيم باإلحتاد العامين لكرة القدم(، وتراوحت 

. %( 76,6إىل  55نسبة املوافقة الكلية لعبارات املحور بني )

/ه( عىل الرتتيب األول يف نسبة 37وقد حصلت العبارة رقم )

توجد " أنه %(، والتي تشري إىل76,6ملوافقة الكلية وقدرها )ا

، ويعزي "لوائح خاصة ملوارد اإلحتاد تتعلق ببدالت السفر

للمنتسبني له، حيث  دعممن اإلحتاد به الباحثون ذلك ملا يقوم 

تلفة فيام صخص وضع عمل خالل السنوات املاضية بصورة خم

حتاد العامين لكرة القدم ، فعىل سبيل املثال قام اإلهلوائح ملوارد

برفع عالوة التمثيل اخلارجي )بدل سفر( لتصل إىل مائة دوالر 

عن كل يوم، ويقوم اإلحتاد بدعم األندية بتوفري تذاكر السفر 

للمشاركة يف البطوالت اخلارجية، كام يقوم بدعم األندية 

سنويًا بمخصصات نقدية تتعلق ببدالت السفر، ويعمل 

اإلحتياجات من بدالت السفر سنويًا  اإلحتاد عىل حتديد

وإعتامد املواانات املالية الالامة إلعداد وتأهيل الكوادر من 

املدربني واحلكام واإلداريني. كام حصلت العبارة رقم 

/د( عىل الرتتيب الثاين يف نسبة املوافقة الكلية وقدرها 37)

توجد لوائح خاصة ملوارد " أنه  %(، والتي تشري إىل 72,6)

، حيث يقوم اإلحتاد "حتاد تتعلق باملكافآت واحلوافز املاليةاإل

بدعم األندية سنويًا بمخصصات مالية بمختلف درجاهتا 

وحوافز الالعبني واملدربني واإلداريني يف  مكافآتلدعم 

رياالً( شهريًا لدعم أندية  5000األندية، حيث تقرر رصف )

األوىل، رياالً( ألندية الدرجة 1500دوري املحرتفني، )

رياالً(، كام يضع اإلحتاد  500والدرجة الثانية والثالثة بمبلغ )

بندًا خاصة بمكافآت الفوا بكأس صاحب اجلاللة للشباب 

للمراكز اخلمسة األوىل، ومكافآت للفوا بكأس صاحب 

اجلاللة السلطان قابوس املعظم للكبار مواعة عىل املركزين 

وحوافز احلكام املالية فقد افآت األول والثاين، وفيام يتعلق بمك

رياالً( للحكم الدويل عن كل  140عتمد اإلحتاد عالوة )ا

 70رياالً( حلكام الدرجة األوىل، و) 100مباراة يديرها، و)

رياالً( حلكام الدرجة  50رياالً( حلكام الدرجة الثانية، و)

رياالً(  80رياالً( للحكم الدويل، و) 100الثالثة، ومبلغ )

املحيل، كام أعتمد اإلحتاد مؤخرًا مكافأة طاقم  للحكم املقيم

املباراة النهائية لكأس صاحب اجلاللة عىل أن يكون حلكم 

رياالً(،  900رياالً(، واحلكم املساعد ) 1000الوسط مبلغ )

 رياالً(، 500رياالً(، واحلكم اخلامس ) 700واحلكم الرابع )

تمد اإلحتاد رياالً(، كام أع 500وللمقيم واملراقب لكل منهم )

جوائز تشجيعية للحكام املتميزين خالل املوسم تصل إىل 

رياالً( للحكم  2000رياالً( للحكم الدويل، و) 2500)
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رياالً( حلكم الدرجة األوىل ساحة،  1800املساعد الدويل، و)

 1000رياالً( حلكم الدرجة األوىل مساعد، و) 1500و)

املساعد يف  رياالً( حلكم الدرجة الثانية ساحة، وللحكم

رياالً(. وقد حصلت العبارتان رقم  500الدرجة الثانية )

( عىل الرتتيب الثامن عرش والتاسع عرش بنسبة 27( و)26)

 أنه %(، والتي تشريان إىل 55موافقة كلية متساوية قدرها )

توجد لوائح تنظم عملية إختيار األفراد لشغل الوظائف "

اد عىل أساس يتم تقسيم العمل باإلحت" ،"باإلحتاد

، حيث يهعزي الباحثون ذلك لعدم وجود رشوط "التخصص

معايري واضحة ومعلنة يتم عىل أساسها شغل الوظائف أو 

( أن اهليئات الرياضية 2009باإلحتاد، ويشري سالمة وعيل )

حسن اختيار العنارص كن أن يرتقي ويرتفع مستواها لو أً يم

ال يتأتى ذلك إال البرشية التي تؤدي إىل نجاح تلك املؤسسة و

بعدة عوامل أساسية أمهها تواجد اجلهاا اإلداري املتخصص 

واملؤهل لعمل اإلدارة يف اهليئات الرياضية. ومن خالل ما 

سبق يرى الباحثون أنه عىل الرغم من مناسبة اهليكل التنظيمي 

لإلحتاد وحماولته اإلهتامم بعملية التنظيم بوضع لوائح وأدلة 

دد سلطات ومسئوليات وموارد مجيع إدارات إدارية تنظيمية حت

د بتنفيذ املهام اإلحتاد، والتي يلتزم من خالهلا العاملني باإلحتا

ال أن كل هذه اللوائح واألدلة ال تعمل عىل إاملطلوبة منهم، 

تنظيم إختيار األفراد ذوي القدرات واملهارات واملؤهالت 

قدم عىل أساس العلمية لشغل الوظائف باإلحتاد العامين لكرة ال

 التخصص.

 

باإلحتاد العامين لكرة التوجيه  املحور الثالث: واقع -3

 :القدم

تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 

وكذلك نسبة املوافقة الستجابات افراد عينة الدراسة كام هي 

 اجلدول التايل:موضحة يف 

 

 وافقة الكلية اخلاصة باستجابات أفراد العينة عىل عبارات يوضح املتوسطات احلسابية ونسبة امل. (6جدول )

 488ن =  املحور الثالث: واقع التوجيه املستخدم يف اإلحتاد العامين لكرة القدم            

رقم 
 العبارة

 الــعبــــــــــــــــــــارة
املتوسط 
 احلسايب

 الرتتيب %

 1 75,3 2,26 احلديثة كوسيلة لتحفيز العاملني باإلحتاد.يقوم اإلحتاد بتوفري أدوات وأجهزة احلاسوب  44

 2 70,6 2,12 يستخدم العاملون باإلحتاد وسائل إتصال متعددة لتوصيل املعلومات. 41

 2 70.0 2,10 الرواتب واحلوافز التي حيصل عليها العاملون باإلحتاد مناسبة لدفعهم إىل أداء العمل بتميز. 46

 4 69.0 2,07 حتاد بدراسة وحل الشكاوى املرفوعة إليهم.يقوم املسئولون باإل 43

 5 67.0 2,01 يوجد إتصال بني العاملني باإلحتاد. 42

 6 66.0 1,98 يضع اإلحتاد الئحة حوافز للمتميزين من العاملني به. 47

 7 63.0 1,89 يتم تقديم احلوافز للعاملني يف اإلحتاد بناءًا عىل أدائهم وإنجاااهتم. 45

 8 59,3 1,78 يتوفر لدى القيادات العاملة باإلحتاد قدرًا كبريًا من املعلومات واملعارف العلمية يف جمال التخصص. 38

 9 59.0 1,77 يمتلك العاملني باإلحتاد سامت القيادة. 40

 10 56,6 1,70 يمتلك العاملني باإلحتاد القدرة عيل التأرري يف إجياد بيئة حتقق روح العمل بفريق واحد. 39
 

 ( املتوسطات احلسابية ونسبة6ول )يتضح من جد

املوافقة الكلية إلستجابات أفراد العينة عىل عبارات املحور 

الثالث )واقع التوجيه املستخدم يف اإلحتاد العامين لكرة 

القدم(، وتراوحت نسبة املوافقة الكلية لعبارات املحور بني 

عىل  (44). وحصلت العبارة رقم %( 75,3إىل  56,6)

%(، 75,3الرتتيب األول يف نسبة املوافقة الكلية وقدرها )

يقوم اإلحتاد بتوفري أدوات وأجهزة " أنه والتي تشري إىل

، "احلاسوب احلديثة كوسيلة لتحفيز العاملني باإلحتاد
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عزي الباحثون ذلك ملا يقوم اإلحتاد بتوفريه للمنتسبني له،  ويه

قليلة املاضية عىل حيث عمل اإلحتاد خالل السنوات ال

توظيف مبالغ مالية كان أررها ملموساً فيام صخص توفري 

التقنيات احلديثة، حيث قام اإلحتاد بتوفري أجهزة كمبيوتر 

حممول لكل األندية جماناً، وأقام حلقات عمل لتدريب 

املنتسبني له عىل الربيد اإللكرتوين، ويستثمر اإلحتاد العامين 

رتونية متحوالً بذلك من النظام لكرة القدم الطفرة اإللك

الورقي اىل النظام اإللكرتوين حيث يوجد نظام إلكرتوين 

للورائق واملحفوظات تتيح لألندية تسجيل أسامء العبيها 

وإنجاا معامالهتا إلكرتونيًا وكذلك التعامل املايل 

واإلداري، ويسمح لألندية بإدخال تشكيلة املباراة قبل 

إدخال  مما يسهل عىل احلكم الحقاً  بدايتها باملدة املحددة

نتهائها دون احلاجة إىل اللجوء إتقرير املباراة مبارشة بعد 

بتحديث  لكتابة التقرير عىل األوراق، كام يقوم النظام

 واإلنذارات وعدد دقائق نياإلحصائية من حيث اهلداف

اللعب لكل العب، أيضا يقوم النظام بإنشاء إحصائية لكل 

املباريات التي قام بإدارهتا واإلنذارات حكم من حيث عدد 

العالوات املستحقة للحكم،  التي قام بإشهارها وأيضاً 

 ويوجد كذلك لدى اإلحتاد نظام إدارة الورائق اإللكرتوين

(DMS)  وهو أحد األنظمة احلديثة وُيدف إىل تقليل

إستخدام القرطاسية باإلحتاد حيث حيتوي عىل طلبات 

وظف رم يقدم الطلبات اخلاصة به مثل إلكرتونية يقوم هبا امل

حجواات التذاكر والسكن واملواصالت والتغذية وغريها 

من الطلبات إىل الدوائر واألقسام املختصة لتنفيذها 

يف اإلحتاد، أيضا يقوم  اوإنجااها وفق النظم املعمول هب

النظام بأرشفة مجيع املراسالت سواء الصادرة أو الواردة، 

لتعليم حيث لالقدم العامين املنصة الذكية  ويمتلك إحتاد كرة

 توفري إىل هتدف إلكرتونيّة منصة “ S2Sبرنامج “يشّكل 

، والشباب والناشئني الرباعم، قدم كرة جمال يف التدريب

فرصًا  الالعبنيوتكمن أمهية هذا الربنامج يف إعطاء مجيع 

متكافئة لتطوير مهاراهتم يف كرة القدم، بغض النظر عن 

اإلجتامعية، والثقافية، واجلغرافية، وترتكز هذه  أوضاعهم

األمهية عىل فكرة إستخدام اإلنرتنت كأداة تواصل، وتضم 

املنصة إمكانيّة التخطيط للدورات التدريبيّة واملباريات، 

وحتضريها، ومتابعتها بطريقة منهجيّة، وتشمل أيضًا خطط 

قرتاحات عّدة إلعداد دورات إالتطوير باإلضافة إىل 

ريبيّة جاهزة ملستويات عمرية خمتلفة، ويضم وظائف تد

إدارّية أخرى مهّمة مثل توايع املالعب، وإدارة املعّدات، 

وإعداد التقارير واإلحصائيات، ويتضّمن الربنامج مكتبة 

( مترين مصّور، ويمكن 1,800شاملة تتأّلف من حواىل )

إجياد مجيع املهارات الالامة لكي يكتسب الالعب أو 

املرمى مهارات ممتااة، واجلدير ذكره أن برنامج حارس 

(S2S ،يتعاون اليوم مع إحتادات كرة القدم يف أسرتاليا )

وسلوفينيا، والنرويج، والسويد، والنمسا، وبلجيكا، 

وفيتنام، وماليزيا، ويمتلك اإلحتاد العامين لكرة القدم 

كذلك نظام إدارة املنتخبات وهو نظام خاص للمنتخبات 

توفري مجيع بيانات الالعبني من الناحية البدنية  ُيدف إىل

داء الالعبني ومن رم إنشاء تقارير خاصة آوالطبية وتقييم 

لكل العب، وصخضع الالعبون اىل تقييم شامل سواء يف 

املباريات الرسمية أو الودية أو املعسكرات الداخلية 

واخلارجية، حيث يعمل النظام عىل ختزين مجيع هذه 

ا يسهل عىل املدربني واإلداريني الرجوع إليها البيانات مم

( 41قتضت احلاجة إليها. حصلت العبارة رقم )أمتى ما 

عىل الرتتيب الثاين يف نسبة املوافقة الكلية وقدرها 

يستخدم العاملون باإلحتاد "أنه %(، والتي تشري إىل70,6)

، قد أحدرت "وسائل إتصال متعددة لتوصيل املعلومات

اإلجتامعي نقلة نوعية يف عامل  شبكات التواصل

بمقدور كافة  أصبحاإلتصاالت، ونقل املعلومات، حيث 

إستخدام هذه الشبكات بطريقة سهلة، وبشكل  األفراد

مستمر، ومن أي مكان، ويف أي وقت، وباملجان، مما أتاح 

الفرصة هلم لإلتصال فيام بينهم، والتقرب من بعضهم 

ل األفراد عىل إستعامل البعض، وهذا اإلقبال الكبري من قب

شبكات التواصل اإلجتامعي أتاح إستثامرها بشكل أكرب 

وأوسع، ويرى الباحثون ومن خالل متابعته وممارساته 

العملية للعديد من طرق التواصل أن اإلحتاد العامين لكرة 

القدم يعمل جاهداً لتوصيل املعلومات التي يرغب بنرشها 
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ا موقعه الرسمي عىل عرب العديد من وسائل التواصل منه

صفحات اإلنرتنت، ومواقعه كذلك عىل وسائل التواصل 

اإلجتامعي كالتويرت، والفيسبوك، واإلنستجرام، باإلضافة 

لتخصيصه بريد إلكرتوين للتواصل مع اجلمهور، كام يقوم 

اإلحتاد بشكل مستمر بإصدار البيانات الصحفية، وعقد 

ر وبكل من له عالقة املؤمترات واللقاءات التعريفية باجلمهو

وإهتامم بالشأن الكروي يف السلطنة، ويتفق ذلك مع كالً 

( بأن أمهية 2009(، درويش وآخرون )2009من عيل )

العمل  وكيفية إستثارة الدافعية والتحفيز يكمن من خالل

عىل توفري احلوافز املعنوية، واملزايا اإلضافية، وفرص 

للعاملني، وحتقيق  املنافسة، وبرامج اخلدمات، واإلستقرار

جتامعي املتبادل، حيث متثل عملية التوافق واإلتصال اإل

اإلتصال أحد العنارص األساسية يف التعامل اإلنساين ومن 

تصال اجليدة تفاعلت اجلامعات واملنظامت خالل أنظمة اإل

مع بعضها البعض ومتكنت من حتقيق تقدم ملموس يف نمو 

حرضيًا. بينام حصلت املجتمعات إقتصادياً وإجتامعيًا و

( عىل الرتتيب العارش يف نسبة املوافقة 39العبارة رقم )

يمتلك " أنه %(  والتي تشري إىل 56,6الكلية وقدرها )

العاملني باإلحتاد القدرة عيل التأرري يف إجياد بيئة حتقق روح 

، أن العمل كفريق يف املؤسسات "العمل بفريق واحد

املسافات ويوّفر الوقت،  الناجحة حيّقق األهداف وصخترص

عىل حتقيق  فعندما ترى األفراد يعملون جمتمعني تراهم أقدر

وجهًدا  اً أهدافهم، كام أهّنم يوّفرون عىل أنفسهم وقت

سيتكبدونه لو عملوا فرادى متفّرقني، والعمل كفريق واحد 

املهارات اإلجتامعيّة وتنمية  تنميةووسيلة لتبادل اخلربات 

روح العمل، لذلك يرى الباحثون أن عدم إمتالك العاملني 

باإلحتاد القدرة عىل التأرري يعود إىل العمل بآليات فردية، 

حيث أن آليات العمل احلالية تؤكد عىل فردية العمل، 

( 2007(، والعالق )1999ويتفق ذلك مع كالً من رشف )

رة مرؤوسيه وإرشاكهم يف اختاذ أن يقوم القائد باستشا

القرارات ويتيح الفرصة لبث روح الفريق الواحد والتعاون 

 ويتفق رأي العينة كذلك مع درويش وآخرون معهم،

( بأن أمهية وكيفية إستثارة الدافعية والتحفيز يكمن 2009)

حترر الطاقة الكامنة للفرد، واإلهتامم بالفروق الفردية  يف

م بتطبيق مبدأ العالقات اإلنسانية، كام للمرؤوسني، واإلهتام

( بأن القيادة الناجحة هي 2005يتفق ذلك مع مصطفى )

تلك القادرة عىل التأرري يف اآلخرين من خالل اإلتصال 

داء مثمر حيقق أهدافاً خمططة. آليسعوا بحامس وإلتزام إىل 

والحظ الباحثون حصول عبارات حمور التوجيه املتعلقة 

ل نسبة موافقة من بني عبارات املحور، حيث بالقيادة عىل أق

يفرس ذلك ما حد  مؤخرًا يف الشارع الريايض من 

مطالبات بتنحي القيادة احلالية لالحتاد العامين لكرة القدم 

والتي أسفرت بالفعل عن إعالن اإلدارة احلالية لإلحتاد 

نيتها عدم الرتشح خالل الفرتة القادمة إلدارة اإلحتاد. 

ثون أمهية عنرص التوجيه يف اإلحتاد العامين لكرة ويرى الباح

القدم من حيث إلقاء الضوء عىل وضع معايري واشرتاطات 

علمية وعملية الختيار القيادات يف اإلحتاد، كام يساعد عىل 

توضيح عملية اإلتصال لدي العاملني وأيضا اإلهتامم 

 أفضل أداء. إىلبالتحفيز للوصول 

 

باإلحتاد العامين لكرة قابة واقع الراملحور الرابع:  -4

 :القدم

تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات 

املعيارية وكذلك نسبة املوافقة الستجابات افراد عينة 

 اجلدول التايل:الدراسة كام هي موضحة يف 
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 لعينة عىل عباراتيوضح املتوسطات احلسابية ونسبة املوافقة الكلية اخلاصة باستجابات أفراد ا. (7جدول )

 488=   املحور الرابع: واقع الرقابة باإلحتاد العامين لكرة القدمن            

رقم 
 العبارة

 الــعبــــــــــــــــــــارة
املتوسط 
 احلسايب

 الرتتيب %

 1 60.0 1,80 معايري الرقابة التي يقًيم عليها العاملني مرتبطة بتنفيذ خطط اإلحتاد. 49

 2 58.0 1,74 لرقابة احلالية بكشف األخطاء واالنحرافات باإلحتاد.تساهم ا 55

 3 57,3 1,72 يوجد نظام رقايب للتأكد من أن األنشطة والربامج املدرجة بخطة اإلحتاد تتم وفقا جلدوهلا الزمني. 53

 3 57,3 1,72 يوجد من يقوم بقياس ومراقبة العمل واخلطط. 54

 3 57,3 1,72 سني اآلداء داخل اإلحتاد.تسهم الرقابة احلالية يف حت 57

 6 56,6 1,70 تصدر أحكام بشأن األفراد الذين يثبت عليهم انحرافات. 58

 7 55.0 1,65 تتسم املعايري الرقابية باملوضوعية بعيدا عن التحيز. 50

 8 54,3 1,63 ني باإلحتاد.تساهم املعايري الرقابية املوجودة حاليا يف ايادة فرص اإلبداع واالبتكار لدي العامل 51

 9 53,6 1,61 يوجد نظام رقايب واضح ومعلن للجميع. 48

 10 50,6 1,52 يتم قياس أداء العاملني باإلحتاد بصوره مستمرة. 52

 11 49,6 1,49 يتم معرفة االنحرافات واألخطاء بالرسعة املطلوبة. 56

 

( املتوسطات احلسابية ونسبة 7يتضح من جدول )

ة الكلية اخلاصة بإستجابات أفراد العينة عىل عبارات املوافق

املحور الرابع )واقع الرقابة باإلحتاد العامين لكرة القدم(، 

 49,6وتراوحت نسبة املوافقة الكلية لعبارات املحور بني )

عىل الرتتيب  (49قد حصلت العبارة رقم ) ،%(60إىل 

تي تشري %( وال 60األول يف نسبة املوافقة الكلية وقدرها )

معايري الرقابة التي يقيًم عليها العاملني مرتبطة بتنفيذ "إىل 

، ويمتلك اإلحتاد العامين لكرة القدم معايري "خطط اإلحتاد

للتقييم ومؤرشات لقياس اآلداء، حيث تعترب هذه املعاييــر 

ومؤشــرات اآلداء رضوريــة لقيـاس النتائج ومقارنتها 

ري التقييم ومؤرشات اآلداء لتحقيق األهداف، كام أن معاي

رضورية لتحديد اإلنحرافات واإلختالالت وحتديد أسباهبا 

ومعاجلتها، كام تعترب معايري التقييم ومؤرشات اآلداء من 

أهم املقومات واملرتكزات التي تتطلبها عملية رقابة اآلداء 

يف اهليئات الرياضية، ويستخدم اإلحتاد هذه املعايري للحكم 

راته املختلفة، ولذلك فإن حتديد املقاييس عىل أداء إدا

املناسبة سواًء كانـــت كميــــة أو رقمية أو امنية أو نسبية 

مهمة للحكم عىل حتقيق اإلدارات لألهداف، ومن جانب 

آخر فقد قام اإلحتاد بتكليف أحد مكاتب تدقيق احلسابات 

اد بإرسال تقريره املايل إلدارة اإلحتاد إضافة ملا يمتلكه اإلحت

النظام  بدقةمن نظام للرقابة الداخلية، وقد أشاد املكتب 

املايل املتبع وسالمة اإلجراءات واملامرسات املالية التي 

تتبعها إدارة اإلحتاد، وتطرق التقرير إىل مدى قوة نظام 

الرقابة واإللتزام وتقيد اإلدارة املالية بمعايري املحاسبة 

ىل التقارير املالية إة لية وشفافية عرض البيانات إضافالدو

الداخلية التي ساعدت إدارة اإلحتاد عىل إختاذ القرارات 

ثبت ذلك إهتامم اإلحتاد بإستخدام معايري  املالية املناسبة، ويه

رقابية مرتبطة مبارشة باألعامل التي يرشف عليها وإلتزامه 

بتحقيق خططه وفق معايري واقعية، ويتفق ذلك مع ما يراه 

( أمهية الرقابة تلخص يف التحقق 2006باهي ونصاري )

للخطة املوضوعة،وتتفق هذه  من أن األعامل تتم وفقاً 

، (Darker,1999)النتيجة كذلك مع كالً من داركري 

(  يتم التأكد ما تم من أعامل وإنجااات 2004واهلواري )
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مطابق ملا يلزم إمتامه، جيب أن تتوافر مقاييس أو معايري 

( أن 2010ق ما يشري إليه الربيعي )لقياس ما تم، كام تتف

املعايري الرقابية هي النتائج املطلوب الوصول إليها والتي 

يشار إليها يف اخلطط املوضوعة فيام يسمى بمؤرشات اخلطة. 

( عىل الرتتيب الثاين يف نسبة 55وحصلت العبارة رقم )

تساهم "%(، والتي تشري إىل 58املوافقة الكلية وقدرها )

، "الية بكشف األخطاء واالنحرافات باإلحتادالرقابة احل

تتمثل أمهية الرقابة إىل حد كبري يف أغراضها وأهدافها من 

خالل عملية التقييم واملتابعة وإكتشاف األخطاء، وتصحيح 

اآلداء فاألنظمة الرقابية تزود اهليئات بقوة التوجيه 

والتكامل والتحفيز وبذلك نستطيع القول أن املؤسسات 

ت التي تتمتع بإدارة جيدة متتلك أنظمة رقابية فَعالة واهليئا

تعزا قدرهتا عىل تنفيذ إسرتاتيجياهتا، ويستخدم اإلحتاد 

العامين يف اإلحتاد أنواع خمتلفة من الرقابة منها الرقابة 

القبلية، ويتمتع النظام الرقايب باإلحتاد بالوضوح واملرونة 

ستخدم وي، ومالئمته لطبيعة األنشطة التي يرشف عليها

معايري خمتلفة كمعايري الرقابة األسيوية، ومعايري 

اإلنتخابات، واملعايري املالية، ويتفق ذلك مع عبداملقصود 

( أن للرقابة دور يف حتديد مسئولية كل 2003والشافعي )

 ذوى سلطة والكشف عن مواطن العيب واخللل حتى

، كام كرب كفاية ممكنةأىل إيمكن تفادُيا والوصول باإلدارة 

( ، Darker،1999تتفق هذه النتيجة مع كال من داركري )

( بقياس اآلداء يتم معرفة االنحرافات أو 2002واهلواري )

ملعرفة  االختالفات بني ما تم وبني ما أريد إمتامه متهيداً 

أسباهبا والعمل عىل تصحيحها. بينام حصلت العبارة رقم 

افقة الكلية عىل الرتتيب احلادي عرش يف نسبة املو (56)

يتم معرفة "%(، والتي تشري إىل 49,6وقدرها )

، إن عدم وجود "اإلنحرافات واألخطاء بالرسعة املطلوبة

موظفني متخصصني من قبل اإلحتاد لدُيم املعلومات 

املعرفية الكافية املتعلقة بعمليات الرقابة من شأنه أن يعمل 

ق مع ما فتعىل تأخري اكتشاف األخطاء بالرسعة املطلوبة، وي

أشار إليه سلطان الزدجايل املدير التنفيذي واألمني العام 

 3لإلحتاد العامين لكرة القدم يف لقائه بمجلة كوره )

( بأن تطبيق األساليب احلديثة يف كشف 2016أغسطس 

األخطاء حتتاج إىل تأهيل الكادر البرشي املوجود ألهنم 

 العمل إعتادوا عىل نمط معني من العمل وجيب حتويلهم إىل

باألساليب احلديثة ويوافق هذا ما يشري إليه سالمة وعيل 

( أنه ال يمكن جتاهل أو البعد عن أمهية وجود 2009)

العنرص البرشي، فهو رضورة للنجاح والتقدم للهيئة 

الرياضية التي يمكن أن يرتقي هبا ويرتفع مستواها لو 

ك ختيار العنارص البرشية التي تؤدي إىل نجاح تلإأهحسن 

ويرى الباحثون أن الرقابة هلا دور هام ورئييس يف  املؤسسة.

إمتام كافة األعامل اإلدارية داخل اإلحتاد العامين لكرة القدم 

عىل أكمل وجه ملا هلا من معايري لتقييم اآلداء وتصحيح 

 نحرافات التي تواجه العاملني باإلحتاد.اإل

 

 نتائج السؤال الثاين ومناقشتها: (ب)

( α=0.05ذات داللة إحصائية عند )هل توجد فروق 

بني استجابات عينة الدراسة حول واقع اآلداء اإلداري 

للعاملني باإلحتاد العامين لكرة القدم وفقًا ملتغريات صفة 

 نتساب لإلحتاد، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة؟اإل

لإلجابة عىل هذا متغري صفة االنتساب لالحتاد:  -1

استخراج املتوسطات اجلزء من السؤال الثاين تم 

ملتغري صفة االنتساب  T-testختبار )ت( بإواالنحرافات 

نفذ( لواقع اآلداء االداري للعاملني  لالحتاد )إداري/مه

باالحتاد العامين لكرة القدم يف حماور اإلستبانه االربعة، 

 يوضح ذلك. التايلدول اجلو
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 488يف حماور اإلستبانه األربعة    ن =  "بصفة االنتسا"يف متغري  "ت"الفروق . (8جدول )

 مستوى الداللة قيمة ت ع م حجم العينة صفة االنتساب املحور

 واقع التخطيط باإلحتاد العامين لكرة القدم
 0,215 2,103 162 اإلداريني

19,304 0,000 
 0,238 1,675 326 املنفذين

 واقع التنظيم باإلحتاد العامين لكرة القدم
 0,323 2,232 162 نياإلداري

17,224 0,000 
 0,267 1,756 326 املنفذين

 واقع التوجيه باإلحتاد العامين لكرة القدم
 0,202 2,120 162 اإلداريني

8,808 0,000 
 0,281 1,899 326 املنفذين

 واقع الرقابة باإلحتاد العامين لكرة القدم
 0,253 1,585 162 اإلداريني

10,494 0,000 
 0,290 1,577 326 نفذينامل

 

( وجود فروق دالة إحصائيًا تهعزى إىل 8يتضح من جدول )

متغري صفة االنتساب لإلحتاد، اإلداريني )أعضاء جملس ادارة 

ندية واالداريني القدم وأعضاء ادارات األاالحتاد العامين لكرة 

العاملني بمقر االحتاد والعاملني باألندية(، واملنفذين )حكام 

( وذلك لصالح متغري االداريني 0,05عند ) ربني والعبني(،ومد

يف حماور الدراسة األربعة عىل حساب املنفذين، حيث تراوحت 

(، ويهعزي الباحثون ذلك إىل 19,304 -8,808بني ) "ت"قيمة 

أن جمموعة اإلداريني يف االدارة العليا أو الوسطى هم من يقوم 

ووضع اخلطط طويلة  بتحديد األهداف العامة ورسم السياسات

األمد وتوجيه ورقابة وتطوير املجال اإلداري ووضع اخلطط 

الفرعية وحتديد السلطة واملسؤولية ووضع معايري اآلداء ورفع 

تقارير دورية وتوجيه األعامل وتنسيقها؛ لذلك جيد الباحثون أنه من 

وهذا ما ، الطبيعي أن يكونون أقرب من غريهم لعنارص اإلدارة

داللة إحصائية لصالح اإلداريني عىل حساب املنفذين،  يفرس وجود

( أن اإلداري هو العنرص 2003وتتفق هذه النتيجة مع رأي حيدر)

احليوي الفاعل الذي تتوقف عىل مقدرته نتائج العملية اإلدارية، 

ويتوجب عىل اإلداري أن صخطط مهامه وينظم عمله ويدير األفراد 

هم وينسقها وأن يراقب اآلداء العاملني معه ويوجههم ويقود جهود

اجليد للمجموع وأن تنصب جهوده عىل العالقات املتداخلة 

 واملرتابطة فيام بني التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه. 

لإلجابة عىل هذا اجلزء من متغري املؤهل العلمي:  -2

السؤال الثاين تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات 

ملتغري املؤهل العلمي )محلة  T-testاختبار )ت( املعيارية بإجراء 

الشهادات اجلامعية / محلة الدبلوم العام فام دون( لواقع اآلداء 

االداري للعاملني باالحتاد العامين لكرة القدم يف حماور اإلستبانه 

 يوضح ذلك. التايلدول اجلاالربعة، و
 

 488=  األربعة نحماور اإلستبانه  يف "املؤهل العلمي"بني متغري  "ت"الفروق . (9جدول )

 

 املؤهل العلمي املحور
حجم 
 العينة

 قيمة ت ع م
مستوى 
 الداللة

 واقع التخطيط باإلحتاد العامين لكرة القدم
 0,298 1,807 297 محلة الشهادات اجلامعية

0,859 0,390 
 0,319 1,832 191 محلة الدبلوم العام فام دون

 امين لكرة القدمواقع التنظيم باإلحتاد الع
 0,369 1,906 297 محلة الشهادات اجلامعية

0,602 0,547 
 0,355 1,926 191 محلة الدبلوم العام فام دون

 واقع التوجيه باإلحتاد العامين لكرة القدم
 0,275 1,953 297 محلة الشهادات اجلامعية

1,879 0,060 
 0,285 2,002 191 محلة الدبلوم العام فام دون

 اقع الرقابة باإلحتاد العامين لكرة القدمو
 0,269 1,658 297 محلة الشهادات اجلامعية

1,110 0,267 
 0,324 1,690 191 محلة الدبلوم العام فام دون
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( عدم وجود فروق ذات داللة 9يتضح من اجلدول )

( تهعزى ملتغري املؤهل 0,05إحصائية عند مستوى داللة )

لة الشهادات اجلامعية ومحلة الدبلوم العلمي لصالح أي من مح

 – 0,602بني ) "ت"العام فام دون، حيث تراوحت قيمة 

(، ويهعزي الباحثون هذه النتيجة إىل خصوصية وضع 1,879

اإلحتاد العامين لكرة القدم الذي ال يضع قوانني تهلزم املوظف 

احلصول عىل شهادة جامعية لشغل خمتلف الوظائف اإلدارية 

ية يف اإلحتاد، لذلك فإن هذا ما يفرس عدم  وجود أو التنفيذ

فروق لصالح أًي من أفراد العينة سواءًا من محلة الشهادات 

 اجلامعية أو محلة الدبلوم العام فام دون.

لإلجابة عىل هذا اجلزء من متغري سنوات اخلربة:  -3

السؤال قام الباحثون باستخراج املتوسطات واالنحرافات 

أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغري عدد  املعيارية الستجابات

 .التايلدول اجلسنوات اخلربة كامهو موضح يف 

 

 جمال من جماالت الدراسة وفقا لسنوات اخلربة الدراسة لكلفراد عينة أاالنحرافات املعيارية الستجابات املتوسطات احلسابية و. (10جدول )

 عيارياالنحراف امل املتوسط احلسايب سنوات اخلربة املحاور

 واقع التخطيط باإلحتاد العامين كرة القدم

 0,318 1,896 سنوات فأقل 5

 0,267 1,774 سنوات 10-6من 

 0,325 1,794 سنه11أكثر من 

 واقع التنظيم باإلحتاد العامين لكرة القدم

 0,397 1,979 سنوات فأقل 5

 0,316 1,887 سنوات 10-6من 

 0,377 1,886 سنه11أكثر من 

 التوجيه باإلحتاد العامين لكرة القدم واقع

 0,291 2,026 سنوات فأقل 5

 0,256 1,931 سنوات 10-6من 

 0,290 1,972 سنه11أكثر من 

 واقع الرقابة باإلحتاد العامين لكرة القدم

 0,317 1,732 سنوات فأقل 5

 0,246 1,619 سنوات 10-6من 

 0,535 1,674 سنه11أكثر من 

 

( أن هناك فريق ظاهرية 10تائج يف جدول )يالحظ من الن

عينة الدراسة، ومن  فرادأ املتوسطات احلسابية الستجابات بني

كد من وجود فروق ذات داللة إحصائية، تم إجراء أأجل الت

 التايل:دول اجلحادي كام هو موضح يف تباين األحتليل ال

 

 ملتغري عدد سنوات اخلربة وعىل حماور الدراسة لدراسة وفقااستجابات افراد عينة حتليل التباين األحادي إل. (11جدول )

مستوى 
 الداللة

 متوسط املربعات ف
درجة 
 احلرية

 املحور مصدر التباين جمموع املربعات

0,001 
7,226 

 

 بني املجموعات 1,324 2 0,662

واقع التخطيط باإلحتاد العامين 
 كرة القدم

 داخل املجموعات 44,441 485 0,091

 املجموع 45,766 487 

0,038 3,300 

 بني املجموعات 0,867 2 0,433

واقع التنظيم باإلحتاد العامين 
 لكرة القدم

 داخل املجموعات 63,710 485 0,131

 املجموع 64,577 487 
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 .  (11جدول )تابع 

مستوى 
 الداللة

 متوسط املربعات ف
درجة 
 احلرية

 وراملح مصدر التباين جمموع املربعات

0,009 4,723 

 بني املجموعات 0,731 2 0,365

واقع التوجيه باإلحتاد العامين لكرة 
 القدم

 داخل املجموعات 37,551 485 0,077

 املجموع 38,282 487 

0,004 

 

5,613 

 

 بني املجموعات 1,046 2 0,523

واقع الرقابة باإلحتاد العامين لكرة 
 القدم

 جموعاتداخل امل 45,224 485 0,093

 املجموع 46,271 487 0,662

 

( أنه توجد فروق ذات داللة 11يتضح من اجلدول )

إحصائية بني درجات أفراد عينة الدراسة تبًعا ملتغري سنوات 

اخلربة، وللتعرف عىل طبيعة تلك الفروق تم اللجوء إىل إختبار 

 التايل:دول اجلشافيه للمقارنات البعدية كام هو موضح يف 

 

 .ملتغري عدد سنوات اخلربة استجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً  الفروق بنيجتاه ختبار شافيه إلإنتائج . (12جدول )

 املحاور
متغري سنوات 

 اخلربة
 مستوى الداللة متوسط الفروق إجتاه الفروق

 واقع التخطيط باإلحتاد العامين كرة القدم
 0,000 *0,1257 سنوات 10 - 5من  سنوات فأقل 5

 0,004 *0,10128 سنوات 10أكثر من  

 واقع التنظيم باإلحتاد العامين لكرة القدم
 0,023 *0,09147 سنوات 10 - 5من  سنوات فأقل 5

 0,027 *0,09274 سنوات 10أكثر من  

 0,002 *0,09468 سنوات 10 - 5من  سنوات فأقل 5 واقع التوجيه باإلحتاد العامين لكرة القدم

 0,001 *0,11309 سنوات 10 - 5من  سنوات فأقل 5 ة باإلحتاد العامين لكرة القدمواقع الرقاب

 

أظهرت نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية يف جدول 

( جود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع حماور الدراسة، 12)

وتعود هذه الفروق لصالح أولئك الذين تقل عدد سنوات 

عىل حساب أولئك الذين ترتاوح سنوات  5اخلربة لدُيم عن 

أو الذين تزيد خربهتم عن  10-6سنوات اخلربة لدُيم بني 

ىل أن  محلة الشهادات إسنوات. تشري نتائج اختبار شافيه 10

 5اجلامعية بني أولئك الذين تقل سنوات خربهتم عن )

-5سنوات( أكثر منهم بني من هم ترتاوح خربهتم بني )

سنوات(، فهم  10هتم عن )سنوات( أو الذين تزيد خرب10

بأمهية العمل اإلداري ودور عنارصه املختلفة من  أكثر إملاماً 

ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة يف الوصول وحتقيق اإلنجاا، 

ويهعزي الباحثون ذلك حلدارة خترجهم واكتساهبم للمعارف 

واملعلومات احلديثة التي متنحهم القدرة عىل إعطاء رأُيم 

آلخرين، حيث لوحظ يف السنوات األخرية بشكل خمتلف عن ا

إنخراط الكثري من محلة الشهادات اجلامعية لتويل العديد من 

املهام اإلدارية والتنفيذية التابعة لإلحتاد العامين لكرة القدم 

وهذا ما يفرس وجود داللة إحصائية لصالح من هم خربهتم 

 سنوات عىل حساب باقي اخلربات. 5أقل من 

 

 الثالث ومناقشتها: نتائج السؤال ج( )

داء اإلداري للعامني باإلحتاد ما النموذج املقرتح لتطوير اآل

 العامين لكرة القدم؟

( أن النامذج 1997( والسمريي )2000يرى كال من ندا )

نامذج وصفية وهي تلك النامذج التي تصف  تنقسم إىل:

أو احلالية وال تتضمن حماولة التنبؤ بام قد  الظروف املاضية

أو تقديم توصيات بام جيب أن حيد ، وتستخدم هذه حيد  
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تنبؤية النامذج وال إختيار أفضل البدائل املتاحة.يف النامذج 

سرتاتيجيات املختلفة، وتشري إىل توقع ما يرتتب عىل اإل

ويمكن هلذه النامذج التنبؤ بنتائج القرارات، وتهستخدم هذه 

قلة والتابعة بحيث النامذج إلجياد عالقات بني املتغريات املست

يمكن التنبؤ بنتائج حالة معينة، أي أن هذه النامذج تتناول 

الوقائع املستقبلية، وال يمكن هلذه النامذج يف حد ذاهتا توفري 

معلومات عن مدى قبول كل نتيجة متوقعة، ومن أمثلتها 

ويرى الباحثون أن طبيعة البحث تتفق  املواانات التخطيطية.

لوصفية واملعيارية معًا، وبناءًا عىل ذلك وإستخدام النامذج ا

عىل كل من النموذجني عند وضعه  ونسوف يعتمد الباحث

النموذج املقرتح لتطوير األداء اإلداري للعاملني باإلحتاد 

 .العامين لكرة القدم

حيث يرى الباحثون أن الوصول لنموذج مقرتح لتطوير  

م من خالل نتائج العمل اإلداري باإلحتاد العامين لكرة القدم يت

حماور الدراسة األربعة، وكذلك من خالل املقارنة بينه وبني 

اإلحتادات األكثر نجاحًا يف العامل أو الوطن العريب، رم االتفاق 

عىل صيغة مشرتكة بينه وبني هذه اإلحتادات لإلهتامم بتطوير 

املنهج اإلداري الريايض يف إحتاد الكرة العامين، ونستطيع أن 

الً بذلك كل من اإلحتادين اإلسباين واإلنجليزي نرضب مثا

 والقطري عىل املستوى العاملي، واإلحتاد السعودي واإلمارايت

 خالل:عىل املستوى العريب، وذلك من 

 

 :التخطيط اإلداري يف االحتاد العامين لكرة القدم -1

عىل اإلحتاد العامين لكرة القدم وضع أهداف مرحلية 

اإلسرتاتيجية طويلة املدى  قصرية املدى مرتبطة بخططه

وبإمكاناته املادية والبرشية وبذلك يصبح عمله غري إرجتاليًا 

وقراراته مؤررة يف الوصول لألهداف، ويف ذلك أوصت رشكة 

اإلحتادات العربية منها خاصة  ”كومباين الربيطانية متورو“

برضورة وضع إسرتاتيجية مفصلة طويلة املدى تركز عىل 

حتسني مرافق املالعب ونظم مالية سليمة، سياسة سليمة، مع 

(، فقد 2022) واخرونذكر يف ذلك خطة اإلحتاد اإلمارايت آل

إستفاد اإلحتاد اإلمارايت بعالقته القوية مع االحتاد الياباين، 

فة والذي قام سابقًا بوضع خطة تطوير مسابقاته ومنتخباته كا

 تفاقية الرشاكة بنيإ(، وخالل جتديد 2050حتى عام )

االحتادين مؤخرًا، تم التطرق إىل فوائد العمل عىل هدف بعيد 

املدى، صخدم أفكار التطوير الفني للمسابقات واملنتخبات 

الوطنية بني اجلانبني، ورشح اجلانب الياباين آليات اخلطة 

وطريقة العمل والتنفيذ، وهتدف اخلطة إىل ضامن وفرة 

واملنتخب األول العنارص القادرة عىل الوصول بكرة اإلمارات 

( 2022( يف روسيا، ومن بعده )مونديال 2018إىل )مونديال 

يف قطر، حيث تنقسم اخلطة اإلسرتاتيجية عىل رالرة مراحل، 

(، وحتى عام 2014األوىل قصرية املدى، وتستمر من )فرباير

 آواخررحلة الثانية بعدها مبارشة وحتى (، رم تبدأ امل2016)

يها متوسطة املدى، وتكون (، والتي يطلق عل2019عام )

(، باإلضافة إىل كأس 2018بدافع اإلعداد ملونديال موسكو )

( والذي تطلب اإلمارات تنظيمه، رم تأيت 2019أمم آسيا )

( 2019املرحلة األخرية البعيدة املدى والتي تستمر من عام )

( ومونديال قطر. ويرى الباحثون أنه من 2022) آواخرإىل 

حتاد العامين بإصدار سياسات رصحية يف الرضورة أن يقوم اال

كتيبات ونرشات تكون أكثر تفسريًا ووضوحًا للعاملني، كام 

عىل اإلحتاد العمل عىل أن تتصف خططه باملرونة الكافية التي 

تسمح له بتغيري اخلطط احلالية أو اإلنتقال خلطط بديلة أكثر 

 فَعالية يف بعض الظروف املتعلقة برضورة العمل عىل هذا

النحو. أن عىل اإلحتاد العامين لكرة القدم كذلك اإلستمرار يف 

إهتاممه بالتقنيات والوسائل املختلفة لإلتصال ونرش املعلومات 

وإستثامرها بشكل يضمن له وصول خططه وأهدافه للعاملني 

به واملستفيدين من خدماته واجلمهور واملجتمع ككل، حيث 

ائدة يف ذلك، فقطر ماضية أن إلحتاد كرة القدم القطري جتربة ر

قدمًا يف مسرية تطوير البنى التحتية لقطاع االتصاالت وتقنية 

املعلومات لتكون بذلك مؤهلة لتنفيذ أول شبكة للجيل 

( املتنقلة عىل مستوى العامل، مع االستمرار يف ضخ G5اخلامس)

االستثامرات يف القطاع بشكل ملحوظ، فهم ماضون بخطط 

ديد من التقنيات الرقمية والذكية والتي راسخة نحو تطوير الع

يسعى اإلحتاد القطري لكرة القدم إلستثامرها جيدًا لإلتصال 

ونرش املعلومات بشكل يضمن له وصول خططه وأهدافه 

للعاملني به واملستفيدين من خدماته واجلمهور واملجتمع 
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لتميض قطر  ،‘األشياء إنرتنت’ككل، ويف مقدمتها تقنيات 

لتحقق مسرية التطور والنمو بهغية الوصول إىل  بخطى متسارعة

(، واستضافة بطولة كأس العامل لكرة القدم. 2022العام )

ويرى الباحثون أن عىل اإلحتاد اإلهتامم بتحديد اخلطوات 

اإلجرائية التي تقوده للوصول ألهدافه من حيث حتديد كافة 

واد احليثيات املتعلقة بذلك مادية سواءًا كانت كاألجهزة وامل

واألدوات واملالعب وغريها أو برشيًة كاإلداريني أو املدربني 

أو احلكام وغريهم، ونرى أن اإلحتادين اإلسباين واإلنجليزي 

يمتلكان بنية رياضية حقيقية تستطيع أن متارس فيها اللعبة 

دون أي معوقات، ولدُيم عدد كبري من املالعب الرئيسية 

ريات والتدريبات عليها، والفرعية التي تصلح إلقامة املبا

وتتوافر فيها كل األدوات الرياضية املطلوبة لكرة القدم 

 ،"اجليم"احلديثة، وكذلك غرف خلع املالبس، وصاالت 

ومعسكرات التدريب، والفنادق التي مكنتهم من تطبيق 

األفكار الرياضية املعارصة التي حيتاجون إليها، ولعل معاناة 

تالكه لبنية حتتية هو خري دليل عىل اإلحتاد اإليطايل من عدم إم

أمهية البنية التحتية، ويرى ماورييس وبرييتا رئيس رابطة 

دوري حمرتف عىل بفني اإليطالية أن أهم ما يساعد املحرت

حديثة  النجاح هو وفرة املالعب املجهزة ووجود بنية حتتية

ن اإلجراءات تعد خطة من أللعبة، حيث يرى الباحثون 

اإلستخدام وخطوة من خطوات تنفيذ اخلطة  اخلطط املتعددة

الرئيسية )العامة( والتي تساعد اإلداريفي السلطة اإلدارية 

والسلطة التنفيذية )احلكام  )عضو جملس االدارة واالداري(،

واملدربني والالعبني( عىل توفري الوقت واجلهد بإختيار أنسب 

 وأحسن وسائل التنفيذ.

امني واضح ألنشطته كام عىل اإلحتاد حتديد برنامج 

املختلفة بحيث ال تتعارض مع بعضها البعض من جهة وال 

تتعارض مع أنشطة اإلحتادين الدويل واآلسيوي من جهة 

أخرى، ويرى الباحثون أن إلنتظام املسابقات رضورة وجود 

جدول منظم ومعروف سابقا  للمسابقات يشمل مواعيد 

اراة ومواعيد املباريات وامللعب الذي سوف تقام عليه املب

التوقف وفقًا ألجندة اإلحتاد الدويل لكرة القدم، ففي إنجلرتا 

أي مباراة يف الدوري، بل ويمكننا  إسبانيا مثاًل نعرف موعد أو

رشاء تذكرة الدخول قبل انطالق املسابقة، بينام نشهد العديد 

فال نستطيع أن نعتمد  من التغيريات يف مواعيد املباريات لدينا،

 دول للدوري ألنه قطعا ًسوف يتغري عدة مرات،عىل أي ج

ويف هذا املجال يقوم اإلحتاد القطري لكرة القدم بشكل دوري 

بمجموعة منتظمة من ورش العمل اخلاصة بتنظيم املباريات 

بحضور من خمتلف إدارات وأقسام اإلحتاد وممثيل األندية 

ما يلقي بظالله يف صقل وتدريب الكوادر وهو القطرية،

ية واملوظفني، كام عىل اإلحتاد كذلك اإلهتامم املستمر الوطن

واإلستفادة من خربات اآلخرين وأخذ ما يناسب طبيعة 

العمل يف اإلحتاد وذلك اختصارًا للجهد والوقت يف الوصول 

 لألهداف.

إن عىل اإلحتاد العامين لكرة القدم وضع أهداف واقعية     

ب عىل املسؤولني يف قابلة للتطبيق واملتابعة والقياس، كام جي

اإلحتاد اإلهتامم بمبدأ الثواب والعقاب بعيدًا عن التحيز 

عاقب امليسء بحيث يعمل ذلك عىل حتقيق  فيكافئ املهحسن ويه

العدالة يف بيئة صحية، وعىل اإلحتاد كذلك رضورة اإلستثامر 

ووضع اآلليات املناسبة لتوفري ميزانية تتناسب مع خطط 

عتبار أن تتامشى هذه اخلطط مع إمكانات اإلحتاد واألخذ يف اإل

اإلحتاد املادية والبرشية املتوفرة، فاإلستثامر هو الذي ساهم يف 

 ايادة سخونة الدوري اإلنجليزي بدخول فرق مثلت شليس

إىل حلبة املنافسة، وأصبحت مفاهيم مثل  ومانشسرت سيتي

للدعاية والتسويق والتمويل والبيع والرشاء هي التي تنقل 

ديًا إىل قمة املجد أو إىل أقىص حدود الفشل، ويف هذا الصدد نا

كذلك يمكن أن نذكر إتفاقية اإلحتاد السعودي لكرة القدم 

قال حيث بلغت قيمة  (،MBCببث املباريات املوقعة مع قناة )

مليون دوالر وملدة  (100اإلتفاقية لنقل املباريات مليار و)

بعون مباريات هنالك نحو مليون شخص يتا عرشة سنوات،

الدوري السعودي من التلفاا، يف حني بلغت قيمة األموال 

التي حيصل عليها اإلحتاد اإلنجليزي رامنية مليارات دوالر إااء 

مشاهدي الدوري  فيام يبلغ عدد حقوق البث التلفزيوين،

 (250( مليون يف آسيا و)250منهم ) اإلنجليزي ملياران،

 اإلنجليزي.مليون يف الصني يشاهدون الدوري 
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ويرى الباحثون أنه من الصحي أن يقوم اإلحتاد العامين    

لكرة القدم بعرض تقريرًا ماليًا مفصاًل حلجم ميزانيته السنوية 

للجمهور وللشارع الريايض مع تفصيل واضح وكامل فيام 

يتعلق باملركز املايل، والذمم املدينة، واملستحقات واألرصدة 

اإلحتاد، ومرصوفاته أسوًة بباقي  الدائنة، وقائمة بإرادات

اإلحتادات األخرى كاإلسباين واإلنجليزي والسعودي 

 واإلمارايت.  

يرى الباحثون إن وظيفة التخطيط هو ترتيب وصقل 

وتنمية اخلطة والتي تكون عبارة عن نتاج فكري معني لعمل 

معني لغرض حتقيق أهداف حمددة وإجياد حلول للمشاكل 

ظروف معينة، أي أن التخطيط يكون  والتي قد تنشأ خالل

ه وحتديد العاملني ءعمل املرتبط به وكيفية ومكان أداضمن ال

املرجوة فراد واملرشفني واملنفذين هلذا العمل واألهداف ألوا

 .حتقيقها

 

 :التنظيم اإلداري يف االحتاد العامين لكرة القدم -2

هو ويرى الباحثون أن يضع اإلحتاد هيكاًل تنظيميًا مناسبًا ف

صلب عملية التنظيم والذي يكون أساسًا يف تشخيص وحتديد 

أوصت رشكة  دحتقيقها، وقاألهداف والفعاليات املراد 

أن تضع اإلدارة عىل الدوام  ةبرضور ”الربيطانية متوروكومباين“

أن يكون  بالشخصية، وجيمصلحة اإلحتاد فوق مصلحتها 

يل املقبل بشكل اهلدف هو تعزيز التنظيم وتسليم اإلحتاد إىل اجل

أفضل، ويرفق لكم الباحثون اهليكل التنظيمي لإلحتاد 

 اإلنجليزي لكرة القدم وهو أحد أكثر اإلحتادات شهرة يف العامل.

إن عىل اإلحتاد العامين لكرة القدم أن يقوم بتوفري البدالت 

املناسبة والكافية للسفر واملكافآت واحلوافز املادية والتغذية 

تعمل عىل حتفيز العاملني باإلحتاد عىل األداء والتي من شأهنا 

واإلنجاا وحتقق الرضاء الوظيفي لدُيم، كام أن عليه اإلهتامم 

بوجود الئحة واضحة ومكتوبة يطلع عليها العاملني باإلحتاد 

توضح عمل ومسئوليات كل العاملني والوحدات اإلدارية 

املختلفة واألقسام، وتوضح كذلك نظام واضح لإلتصال 

قل القرارات من األعىل لألسفل والعكس، حيث من شأن ون

ذلك أن يضع نظامًا واضحًا للعالقات داخل اإلحتاد يسعى 

لتحقيق أهداف مشرتكة، ويف ذلك يشري مدير اإلدارة القانونية 

ميليوجارسيا( إن املتغريات إإلحتاد اإلسباين لكرة القدم )با

لوائح، فهم امليدانية دائام جتعلهم يعملون عىل تطوير ال

يتعاملون مع الواقع وليس مع النظريات، وكلام استجد يشء 

يف امليدان يستحق التغيري يسعون لتطوير لوائحهم بحيث ال 

تكون بعيدة عن واقع الكرة، فليس عيبًا التطوير يف اللوائح 

أما  بعد مراجعتها مع ما حيد  عىل أرضا لواقع،

إلسباين فريى أن فرانشيسكوروكا الرئيس التنفيذي للدوري ا

أهم ما يويص به اإلحتادات األخرى وخاصة العربية منها هو 

رضورة توافر لوائح شاملة ورابتة وواضحة تنظم املسابقات، 

وعقود الالعبني ويمكن الرجوع إليها حلل أي خالف أو 

 مشكلة.

كام أن عىل اإلحتاد العامين لكرة القدم العمل عىل وضع  

لوظائف املختلفة بحيث رشوط واضحة وخاصة لشغل ا

يضمن ذلك أن تتناسب مهارات العاملني باإلحتاد مع املهام 

والسلطات املوكلة هلم، وعىل اإلحتاد كذلك رضورة تأهيل 

العاملني به تأهيالً يتناسب مع ما يوكل إليهم من سلطات 

ومسئوليات، ففي الشق اإلداري عىل سبيل املثال يضع اإلحتاد 

نامج مت كامل يؤهل اإلداري تأهيالً القطري لكرة القدم بر

السيام املتبعة  علميًا عىل أحد  الوسائل املتبعة يف هذا الصدد،

حيث يتضمن الربنامج حمارضات  يف عامل االدارة الرياضية،

نظرية يف علم النفس الريايض واإلدارة الرياضية وقانون كرة 

الكثري  القدم والتغذية وكيفية إعداد التقارير املختلفة وغريها

من املوضوعات ذات الصلة املشرتكة، أما فيام صخص الشق 

الفني يضع اإلحتاد القطري برنامج من ورش العمل اخلاصة 

بمدريب األندية، كام قام اإلحتاد القطري بإستحدا  جلنة 

 لتطوير حراس املرمى.

 

 :التوجيه اإلداري يف االحتاد العامين لكرة القدم -3

التوجيه يف اإلحتاد العامين لكرة يرى الباحثون أمهية عنرص 

الضوء عىل وضع معايري وأسس  يلقيالقدم حيث 

حيث  واشرتاطات علمية وعملية إلختيار القيادات يف اإلحتاد،

جيب عىل اإلحتاد العامين لكرة القدم أن يضع رشطي اخلربة 
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العلمية والعملية أساسًا لقبول أعضاءه، حيث جيرب عىل من 

أن يملك مؤهالت رياضية وفنية  يعمل يف هذه املناصب

وجيب أن تكون  املجال، وإدارية وجتربة غنية طويلة يف هذا

ألن هذه القيادات  القيادات يف اإلحتاد متفرغًة متامًا هلذا العمل،

وحتى  حمرتفة، وأجهزة طبية والعبني ية،تتعامل مع أجهزة فن

الحيد  خلل إداري يف هذه املنظومة جيب أن نتعامل مع هذا 

املنصب بإحرتافية يف املضمون ويف اجلوهر، فنحن نرى عىل 

سبيل املثال أن لعبة كرة القدم التدار من هواة متطوعني يف 

اإلحتادين اإلسباين واإلنجليزي، ولكنها تهدار من قبل خرباء 

يتقاضون رواتب كبرية، وحيرتفون اإلدارة سواء باألندية أو 

ءًا عىل جمموعة من الرابطة أو االحتاد يتم إختيارهم بنا

 اإلشرتاطات العلمية والعملية للمتقدم لعضوية اإلحتاد،

 وبالتايل ال جمال للعشوائية وتدخل املصالح أو اجلهل الريايض،

هو رقافة اإلنضباط واإللتزام التي حتكم اجلميع  ألن املبدأ دائامً 

 بقوانينها التي التقبل نقاشًا أو جدالً.

عملية اإلتصال لدي العاملني  كام جيب عىل اإلحتاد توضيح

امنتل واجلمهور، ويستطيع اإلحتاد العامين إستثامر رشاكته مع عه 

يف دوري املحرتفني أسوًة بتجربة اإلحتاد السعودي لكرة القدم 

، حيث "كوكاكوال"الذي قام بذلك من خالل رشاكته برشكة 

إستثمرت األخرية خمتلف قنوات التواصل لتتيح الفرصة 

ومشاركتها مع  األدالء بآرائهمالقدم السعودّية  ملحّبي كرة

النّاس، كام قامت بتبادل القصص احلقيقية التي تظهر مدى 

 عشق املجتمع السعودي هلذه الرياضة.

أيضا جيب عىل اإلحتاد اإلهتامم بوضع نظام واضح 

للتحفيز ووضع حد أدنى للرواتب واملكافآت اخلاصة بالعبي 

أفضل أداء، ففي الدوري  إىلل الدوري العامين وذلك للوصو

السعودي شملت الئحة اإلحرتاف وأوضاع الالعبني 

وانتقاالهتم يف اململكة العربية السعودية يف املادة السادسة من 

الفصل الثاين منها تفصياًل واضحًا للحد األدنى ألجور 

 الالعبني السعوديني.  

سسات جيب أن يقوم اإلحتاد العامين بدعم األندية واملؤ    

ذات العالقة بالتقنيات احلديثة يف خمتلف اجلوانب سواءًا 

اإلدارية أو الفنية منها والتي من شأهنا تطوير العمل وحتقيق 

األهداف بشكل أفضل، ويف هذا املجال عىل سبيل املثال فإن 

آخر ما تم إستخدامه من تقنيات يف الدوري اإلسباين تلك 

إضافيني خارج امللعب  التكنولوجيا املتعلقة بتعيني حكمني

يستخدمان إعادات الفيديو من أجل مساعدة احلكم الرئييس 

واٍن من اللقطات املثرية للجدل، بقرار قانوين رسيٍع يف غضون ر

عترب شيئًا حاساًم يف إ ن إستخدام تكنولوجيا إعادات الفيديو يه

احلايل  اتالتقني عرصء البرشية غري املقبولة يف احلد من األخطا

ل املسامهة يف تقديم مباريات أكثر عدالً يف كرة القدم، من أج

ونسوق هذا املثال لتبيان مدى أمهية إستخدام التقنيات يف 

 حتسني جودة العمل واخلروج بنتائج أفضل مستقباًل.

كام عىل اإلحتاد رضورة تطبيق كل ما يصدر منه من لوائح 

اد وقوانني، باإلضافة لفتحه الباب أمام العاملني باالحت

واجلمهور واملهتمني لتقديم املقرتحات واحللول ورفع 

الشكاوى واملالحظات، وعىل اإلحتاد كذلك تسهيل عملية 

اإلتصال بني العاملني به من خالل وضع نظام رسمي واضح 

للتواصل، وكذلك من خالل جعل بيئة العمل بيئة متعاونة 

تعمل يف إطار الفريق الواحد وعىل قدر جيد من التفاهم، 

وجيب كذلك عىل اإلحتاد توفري الرواتب واحلوافز املناسبة 

وتكريم املتميزين من العاملني حيث أن ذلك من شأنه أن يدفع 

 العاملني لألداء بشكل متميز.

 

 :الرقابة اإلدارية يف االحتاد العامين لكرة القدم -4

يرى الباحثون أن الرقابة هلا دور هام يف إمتام كافة األعامل 

د العامين لكرة القدم عىل أكمل وجه ملا هلا من داخل اإلحتا

معايري لتقييم اآلداء وتصحيح األخطاء واالنحرافات التي 

 تواجه العاملني باإلحتاد.

إن عىل اإلحتاد العامين لكرة القدم وضع معايري رقابية 

ضمن نظام رقايب واضح جلميع العاملني به حيث هتتم هذه 

ة وتقيس بدقة مدى الوصول املعايري بتفاصيل اخلطط املوضوع

لألهداف املرجوة بحيث يساهم هذا القياس يف معرفة مواطن 

الضعف ومكامن اخللل يف العمل، فيسمح ذلك بأن تصدر 

ويضع  أحكام حقيقية وواقعية يف شأن اإلنحرافات املكتشفة،

اإلحتاد القطري لكرة القدم مثاًل معايري حمدده يتم من خالهلا 
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اًم يتناسب وعطاء كل ناد يف ظل الفروق تقييم األندية تقيي

الفردية بني األندية واملتمثلة يف تفاوت عنارص اجلذب 

 واإلهتامم بني ناد وآخر.

والبد أن تتم العملية السابقة يف إطار امني حمدد مرتبط 

إرتباطًا واضحًا ووريقًا بجدول أنشطة اإلحتاد واإلجراءات 

حتاد العمل عىل توفري العدد التنفيذية القائمة فعاًل، كام عىل اإل

املناسب والكايف من العاملني املؤهلني الذين يضمنون 

اإلستمرارية يف عملية الرقابة واملتابعة ورسعة الوصول 

لإلنحرافات واألخطاء حيث أن ذلك من شأنه أن يعمل عىل 

حتسني اآلداء داخل اإلحتاد، وجتب اإلشادة هنا بتجربة اإلحتاد 

قدم بإنشاء أكاديمية الكرة حيث أن فكرة اإلمارايت لكرة ال

تأسيسها ولدت من داعي احلاجة املاسة لتطوير اإلداريني 

العاملني يف جمال كرة القدم،بالذات وأن الكثري من األخطاء 

التي تقع فيها األندية تكون إدارية وليست فقط فنية، وتعترب 

تي هذه األكاديمية األوىل من نوعها يف القارة األسيوية وال

لمة بكافة تفاصيل العمل تعمل عىل خلق كواد ررياضية مه 

اإلداري واإلعالمي والتسويقي املختص يف اجلانب الريايض، 

فبحسب رؤية إدارة اإلحتاد اإلمارايت ترمي إىل جعل الشهادات 

التي متنح للدارسني بمثابة رخص للعمل يف جمال الكرة، فبعد 

 جمال كرة القدم مخس سنوات اليسمح ألي إداري بالعمل يف

من دون حصوله عىل رخصة إدارية من إحتاد الكرة، شأهنم يف 

 ذلك شأن املدربني واحلكام.

 

 
 

 

ويرى الباحثون من خالل ما سبق أن الوظائف اإلدارية 

وسيلة هامة يف ضوء  وتنظيم وتوجيه ورقابة هيمن ختطيط 

ر إمكانات مادية مناسبة وإمكانات برشية قادرة عىل إستثام

املوارد املتاحة داخل املؤسسة الرياضية وخارجها وتوظيفها 
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لتحقيق األهداف، وبناءًا عىل ما تم عرضه ومناقشته سابقًا فأن 

الباحثون يقرتح النموذج التايل لتطوير العمل اإلداري باإلحتاد 

 العامين لكرة القدم.
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 (م18/9/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 20/6/2017)قدم  للنرش يف  

 

 .املنشآت الرياضية، االستثامر الريايض، النشاط الريايض: املفتاحيةكلامت ال

ة إىل التعرف عىل واقع املنشآت الرياضية املدرسية بمحافظة الداخلية، هدفت الدراس البحث: ملخص

وإمكانية إستثامرها كمراكز ملامرسة النشاط الريايض وفقًا ملتغريات )الوالية، العمر، اجلنس، الوظيفة، 

اضية سنوات اخلربة، املؤهل التعليمي(، كام هدفت إىل وضع مقرتح مستقبيل إلستثامر املنشآت واملرافق الري

املنهج الوصفي، حيث تم إستخدام أداتني  نيإستخدم الباحثاملدرسية كمراكز للمامرسة النشاط الريايض، 

من أدوات القياس، األوىل: )إستامرة احلرص( للتعرف عىل واقع املنشآت الرياضية املدرسية من حيث 

الطالع لوجهات نظر العاملني يف قسم اإلمكانات املادية والبرشية واملالية، أما الثانية: فهي )اإلستبيان( ل

األنشطة باملديرية التعليمية بمحافظة الداخلية وإدارات املدارس واملعلمني وأولياء األمور حول إمكانية 

إستثامر املنشآت واملرافق الرياضية املدرسية كمراكز للمامرسة النشاط الريايض، وقد تم تطبيق إستامرة احلرص 

، كام تم تطبيق اإلستبيان عىل بمحافظة الداخلية بمختلف مراحلهامدرسة حكومية ( 126عىل عينة قوامها )

( من إدارات املدارس واملعلمني وأولياء األمور واملرشفني العاملني يف قسم األنشطة 586عينة قوامها )

يح تنظيم ة باملدارس تتوتوصلت الدراسة إىل أن املنشآت الرياضي باملديرية التعليمية بمحافظة الداخلية.

الرياضية، وأنه يوجد منشآت رياضية يف بعض املدارس والبعض األخر ال يوجد هبا وقد يوجد  املنافسات

 .املعوقات ولكن غري صاحلة لإلستخدام، إال أهنا تعاين من العديد من 
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Abstract: The objective of the study is to identify the reality of the school sports facilities in the 
Dakhiliyah governorate and the possibility of investing them as centers for the exercise of sports 
activity according to the variables (state, age, gender, occupation, years of experience, educational 
qualification) sports activity to achieve the objectives of this study, the researcher used the descriptive 
method, instruments the use of tools of measuring instruments, the first : (Inventory form) identify the 
reality of school sports facilities in terms of their physical, human and financial, potential while the 
second questionnaire is for surveying the views of the employees of the activities department of the 
directorate of education in the governorate of the interior and the administrations of schools, teachers 
and parents about the possibility of investing in school sport facilities and facilities as centers for 
practicing sport activity. The questionnaire was applied to a sample of (126) In the various stages. 
The questionnaire was also applied to a sample of (586) school departments, teachers, parents and 
supervisors working in the activities department of the educational department in the governorate of 
interior.The study found that the sports facilities in schools allow the organization of competitions 
and sports competitions, and that there are sports facilities in some schools and some are not there and 
may be found but not usable, but they suffer from many constraints  
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 أوالً: املقدمة:

كمؤسسة هلا دورها األسايس يف  للمدرسة أمهية تربوية

تعليم التلميذ املهارات احلركية والفنية واإلجتامعية لشغل 

أوقات الفراغ اخلاص به فيام يعود عليه وعىل املجتمع بالنفع، 

من خالل رأيه بأن الرتبية هي سبيلنا  ذلك فينكس وقد أكد

تثامر وقت فراغه كام حيسن له لتعليم رجل متطور حيسن إس

 (.1982، )درويش مواجهه ظروف حياته العرصية

إستثامر املنشأة الرياضية املدرسية لشغل  لذا فمن األمهية

نتفاع، أو اإلستثامر اإلهنا ب يقصدوأوقات فراغ الشباب 

ستثامر اإلأن يعني ستفادة من املنشأة وليس بالرضورة اإل

اسب مادية، كذلك إستثامر تشغيل األموال للحصول عىل مك

املنشأة الرياضية املدرسية لتوظيف النشاط املدريس الريايض 

اخلارجي خارج نطاق العمل أو الدوام الرسمي ملا له من 

أمهية يف تنمية الوالء واإلنتامء لدى التالميذ وحب املدرسة 

والتعارف والتنافس يف جو ريايض سليم، ومن خالل حتقيق 

من تعاون، كفاح، حتمل املسئولية، القيادة، األهداف الرتبوية 

الروح، السلوك الريايض، التعبري عن الذات، تكوين اهلواية 

الرياضية، شغل أوقات الفراغ كام يعمل عىل التأكيد عىل 

األهداف التعليمية وتنمية اللياقة البدنية وتطبيق املهارات 

حت احلايل أصب العرصويف  (.2004)ضاهر،  الرياضية

ات احلياة مع التقدم ة الرياضة رضورة من رضورممارس

احلضاري واستخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة وإنخراط 

رشحية كبرية من الناس يف األعامل املكتبية، األمر الذي ساعد 

عىل قلة النشاط البدين واحلركي الذي يبذله االنسان 

وانخفاض مستوى اللياقة البدنية لدى الكثري من رشائح 

مع، حيث أشارت العديد من الدراسات عىل أمهية املجت

لة مراض قلريايض يف الوقاية من العديد من أممارسة النشاط ا

مراض النفسية والقلبية احلركة كالسمنة والعديد من األ

لذا حترص معظم دول العامل  (.2012)شمروخ والزيود، 

ىل ممارسة النشاط يه مواطنيها بمختلف أعامرهم إعىل توج

والريايض بمختلف أنواعه البطويل والصحي  البدين

فرد لوالرتوحيي والعالجي، إيامنا منها ببناء الروح اإلجيابية ل

(. وتأيت هذه الدراسة يف سياق دراسة 2003)بو صالح، 

واقع املنشآت الرياضية املدرسية وإمكانية استثامرها كمراكز 

دعيم مر الذي قد يتيح املجال لتامرسة النشاط الريايض األمل

فراد ضية املدرسية بسلطنة عامن خلدمة أاستثامر املنشآت الريا

املجتمع بمختلف فئاته وبالتايل اإلرتقاء بمستوى املنشآت 

 الرياضية املدرسية وتسهيل حتقيقها ألهدافها.

 

 ثانياً: مشكلة الدراسة:

ركزت العديد من الدراسات العربية واألجنبية عىل 

دية والبرشية للرياضة املدرسية رضورة تقويم اإلمكانات املا

ملا هلا من آثار إجيابية يف النهوض بالرياضة املدرسية واإلرتقاء 

بمستوى اإلمكانيات املادية والبرشية والتي بدورها تسهم يف 

خدمة رشحية كبرية من رشائح املجتمع، وهو ما أشارت إليه 

من خالل (. و2007سليامن، ؛ 2009خليل سيد، دراسات )

بشكل عام يف قطاع الرياضة  موعمله نيباحثخربة ال

تفاوت يف أن هناك و  الحظبشكل خاص املدرسية والرياضة 

توفر اإلمكانيات املادية والبرشية يف املدارس، حيث أن 

بعضها يمتلك إمكانيات تصنف باملستوى اجليد، وبعضها ال 

يوجد هبا إمكانيات رياضية كافية ملامرسة النشاط الريايض. 

ريت لدى الباحثني تساؤالت حول إمكانية إستثامر ولقد أث

هذه املنشآت الرياضية املدرسية ملامرسة النشاط الريايض، 

عىل إعتبار أن االفراد يسعون ألن تتوفر هلم مرافق رياضية 

قريبة من األحياء السكنية ليتمكنوا من ممارسة الرياضة 

 أن حمافظة الداخلية ال متتلكو بشكل منتظم وبإستمرار،

هذا اىل جانب أن  أندية نسائية ملامرسة األنشطة الرياضية.

 تفتقر يف توفر وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عامن

اإلحصائيات واملعلومات عن املنشآت واملالعب واملرافق 

 الرياضية املوجودة يف مدارس املحافظات بصورة متكاملة

. وأمام دائرة اإلحصاء واملؤرشات لوزارة الرتبية والتعليم()

ذلك برزت احلاجة لدراسة واقع املنشآت الرياضية املدرسية 

وإمكانية إستثامرها كمراكز ملامرسة النشاط الريايض من أجل 

التعرف عىل واقع املنشآت الرياضية املدرسية ومن أجل 



 جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                         84

التعرف عىل الصعوبات التي تعوق من إمكانية استثامرها 

ة ملزيد من الفهم خلدمة املجتمع، والذي بدورة يتيح الفرص

حول احللول التي من املمكن أن توضع من أجل النهوض 

بمستوى املنشآت واملرافق الرياضية املدرسية وبمستوى 

املناهج والنشاط الداخيل واخلارجي، ولتوفري أماكن رياضية 

لفئات خمتلفة من املجتمع لتشجيعهم عىل ممارسة الرياضة 

ية ونفسية وبدنية، بشكل منتظم ملا للرياضة من فوائد صح

ومن أجل وضع املقرتحات التي يمكن من خالهلا استثامر 

 املنشآت الرياضية املدرسية خلدمة املجتمع.

 

 :أهداف الدراسة: ثالثاً 

هتدف الدراسة إىل إمكانية إستثامر املنشآت املدرسية 

 كمراكز ملامرسة النشاط الريايض وذلك من خالل:

رياضية املدرسية التعرف عىل واقع املنشآت ال -1

 بمحافظة الداخلية.

االطالع لوجهات نظر العاملني يف قسم األنشطة باملديرية  -2

التعليمية بمحافظة الداخلية وإدارات املدارس واملعلمني حول 

إمكانية إستثامر املنشآت واملرافق الرياضية املدرسية كمراكز 

 للمامرسة النشاط الريايض.

 :الدراسة: تساؤالت رابعاً 

ما هو واقع املنشآت الرياضية املدرسية بمحافظة  -1

 الداخلية؟

واقع  بنيإحصائية  لةذات دال عالقةهل توجد  -2

املنشآت الرياضية املدرسية وإمكانية استثامرها كمراكز ملامرسة 

 الداخلية ومتغري سنوات اخلربة؟ النشاط الريايض بمحافظة

 

 خامسًا: الدراسات املرتبطة: 

 وانـــعنبة ـــ. بعمل دراس(2014)قام احلسيني،  

رؤيـة مستقبـلية لتطـوير املنشآت الرياضـية املدرسية بدولة "

عدم  هي الدراسة مشكلة. "قتصاديإالكويت من منظور 

املسؤولني يف املدارس بعملية تطوير املنشآت الرياضية  إهتامم

األمثل لتحقيق املوارد  اإلستغالل إستغالهلاباملدارس وعدم 

وة منها، هدفت الدراسة اىل وضع رؤيـة مستقبـلية املرج

لتطـوير املنشآت الرياضـية املدرسية بدولة الكويت من منظور 

 وإستخدمالباحث املنهج الوصفي،  إستخدمقتصادي، إ

االستبيان كأداة جلمع البيانات، وكان من أهم النتائج إن 

سوف  إقتصاديالتعامل مع املنشآت الرياضية من منظور 

وإجيايب يف تطوير املنشآت املدرسية،  بشكل كبري جداً  يسهم

وكان من أهم  ،جتامعيةجعل للرياضة مكانة يف احلياة اإلوسي

التوصيات البد من وضع املجال الريايض ضمن املجاالت 

 ستثامرية القصرية املدى والبعيدة املدى.األخرى يف خططها اإل

دراسة مايكل؛ جيسون؛ أدوردز، مايكل؛ ماكنزي؛  

، Kanters, Michael ،Bocarro, Jason ،Filardo, Maryفلويد، 

Edwards, Michael ،McKenzie, Thomas ،Floyd, Myron 

ستخدام تقييم التكاليف واملنافع لإل "بعنوان (.2014)

املشرتك للمرافق الرياضية املدرسية مع املجتمع بعد ساعات 

نافع . هتدف الدراسة اىل تقييم التكاليف وامل"الدراسة 

ستخدام املشرتك ملرافق املدرسة مع املنظامت املجتمعية لإل

ستخدم الباحثون إواملشاركة يف الربامج البدنية بعد املدرسة، 

هم نتائج أشهرًا، وكانت من  (12)ستمر ااملنهج التجريبي 

الدراسة هي أنه يوجد زيادة ملحوظة يف املشاركة من قبل أفراد 

بدين يف املدرسة بعد اليوم الدرايس املجتمع يف برامج النشاط ال

كد الباحثون أن أدون زيادة كبرية يف نفقات التشغيل، كام 

تقاسم املرافق املدرسية مع اهليئات املجتمعية وخلق فرص 

سرتاتيجية واعدة تعزز إجديدة لربامج النشاط البدين هي 

 الصحة ألفراد املجتمع.
 

 نوانعبة ـــ. بعمل دراس(2013)ة، ـــام عطيـــق 

ستثامر املنشآت الرياضية بمديريات سرتاتيجية مقرتحة إلإ"

. وهيدف "الشباب والرياضة بمحافظات جنوب الصعيد

ستثامر املنشآت سرتاتيجية مقرتحه إلإالبحث إىل وضع 

الرياضية بمحافظات جنوب الصعيد من خالل التعرف عىل 

ستخدم الباحث املنهج الوصفي إستثامر، واقع خطط اإل

كأداة جلمع البيانات،  االستبيانوأستخدم  (،مسيحية )دراسة

ستثامر املنشآت وكان من أهم النتائج عدم وجود خطة إل

قلة اإلملام بمفاهيم والرياضية والشبابية عىل مدار العام، 

قتناع إال يوجد و كل اهليئات الرياضية، يف الريايض اإلستثامر
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تثامر يف تنمية سكايف لدي اإلداريني بأمهية هذا النوع من اإل

ستثامر إرضورة العمل عىل بالفرد واملجتمع. وأوىص الباحث 

املنشآت الرياضية والشبابية الواقعة نطاق املحافظات وخاصة 

ستثامر مرافقها، وجيب أن تتحول املنشآت الرياضية إالصعيد و

من منشآت خدمية مستهلكة إىل منشآت خدمية منتجة تساهم 

حتياجات ورغبات األفراد طبقا إ قتصاد القومي وتلبييف اإل

 جتامعية.قتصادية واإلللظروف اإل

أمهية  "عنوانببعمل دراسة . (2013)قام توفيق،  

ممارسة الرتبية البدنية والرياضة املدرسية يف حياة الطلبة 

. هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل أمهية "واملجتمع

ب بإعتبارها ممارسة الرتبية البدنية والرياضة املدرسية للطال

حق من حقوقهم، إستخدم الباحث املنهج الوصفي 

وإستخدم اإلستبيان واملقابالت الشخصية كأدوات جلمع 

البيانات، وتوصل إىل ضعف الوعي بأمهية ممارسة الرياضة 

لدى أفراد املجتمع والطالب، وقلة اإلمكانيات املادية 

واملنشآت الرياضية باملدارس، وأوىص الباحث برضورة 

فري ساحات ومالعب رياضية يف املدارس ورضورة نرش تو

الوعي بأمهية ممارسة الرياضية لدى طالب املدارس وأفراد 

 املجتمع بشكل عام.

 Dixon,StephenJ جيه،دراسة ديكسون، وستيفن  

قتصادية دراسة مقارنة للخصائص اإل "(. بعنوان2013)

ستخدام املتنوع للمالعب اململوكة للقطاع العام واإل

هتدف هذه  "ستخدام يف املدارسالساحات متعددة اإلو

ستثامر املالعب الرياضية املدرسية إالدراسة اىل دراسة جدوى 

ستخدام من قبل املستأجرين لدوري والساحات املتعددة اإل

املحرتفني والفرق الرياضية الكبرية والصغرية ملدة عام واحد، 

ن أهم نتائج ستخدم الباحثان املنهج التجريبي، وكان مإحيث 

قتصادية ختالفات كبرية يف اخلصائص اإلإالدراسة يوجد 

ستخدام املتنوع بني الساحات متعددة األغراض مع واإل

املستأجر الدوري الكربى ومع املستأجرين يف الدوري 

ستثامر األموال العامة إالصغري، حيث أكدت هذه الدراسة أن 

من الناحية يف مرافق تستخدم ملامرسة الرياضة هي احلكمة 

املالية، أوىص الباحث اىل رضورة عمل بحوث ودراسات يف 

ستثامر املرافق الرياضية املدرسية إاملستقبل عن نوع  وكيفية 

 واملالعب اململوكة للقطاع العام.

. بعمل دراسة (2012)قام يوسف إسامعيل،  

ستثامر باألندية األهلية واألندية اخلاصة إدارة اإل "عنوانب

هيدف البحث إىل دراسة  "يق التمويل الذايتكمؤرش لتحق

ستثامر باألندية األهلية واألندية اخلاصة مقارنة بني إدارة اإل

كمؤرش لتحقيق التمويل الذايت من خالل التعرف عىل 

ستثامر إمكانات األندية األهلية واألندية اخلاصة جتاه إدارة اإل

وصفي، ستخدم الباحث املنهج الإ، رستثامومعوقات إدارة اإل

ستخدم حتليل الوثائق والسجالت، واملقابلة الشخصية، وإ

وكان من أهم النتائج أن  كأدوات جلمع البيانات، ستبياناإلو

النادي ال يمتلك اهليكل التنظيمي املناسب والقادر عىل إنجاح 

ستثامر إمكاناته احلالية، إاملرشوعات االستثامرية، وال يستطيع 

الرياضية ال تتمتع بمستوى فني  ومن أهم املعوقات أن الفرق

عايل يف خمتلف األلعاب، وأن املستثمرين ليس لدهيم ثقة كاملة 

يف حتقيق مكاسب مادية من خالل االستثامر باألندية الرياضية، 

التعرف عىل األفكار االستثامرية من اخلارج  وأوىص برضورة

وتطبيقها فيام يتوافق مع ظروف وإمكانات وعادات وتقاليد 

ولة، وقيام إدارات األندية الرياضية بتعديل وتطوير الد

اللوائح املالية الداخلية لألندية حتى يمكن استغالل كل 

إمكانيات النادي لزيادة معدل التمويل الذايت، واالتفاق مع 

الرشكات لرعاية األنشطة املختلفة داخل األندية وتقديم كل 

 األجهزة واألدوات والدعم.

 

 دراسة وإجراءاهتا:سادسًا: منهجية ال

املنهج  عىلإعتمدت الدراسة منهج الدراسة:  -1

 الوصفي يف حتقيق أهدافها.

تكون جمتمع الدراسة من مجيع  جمتمع الدراسة: -2

إدارات املدارس بمحافظة الداخلية والبالغ إمجايل عددهم 

(، ومعلمي الرياضة املدرسية والبالغ إمجايل عددهم 318)

شطة باملديرية التعليمية لوزارة (، والعاملني بقسم األن334)

( من 18الرتبية والتعليم بمحافظة الداخلية والبالغ عددهم )

إمجايل إداري أنشطة وإداري فني، ومرشيف الرياضة املدرسية 
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( مرشف ومرشفة، وأولياء أمور 8والبالغ إمجايل عددهم )

 طالب املدارس بمحافظة الداخلية.

داتني من أدوات : تم إستخدام أأدوات مجع البيانات -3

 :القياس

: )إستامرة احلرص( للتعرف عىل واقع داة األوىلاأل(أ)

املنشآت الرياضية املدرسية من حيث اإلمكانات املادية 

 والبرشية واملالية.

: فهي )اإلستبيان( لإلطالع لوجهات داة الثانيةاأل(ب)

نظر العاملني يف قسم األنشطة باملديرية التعليمية بمحافظة 

رات املدارس واملعلمني وأولياء األمور حول الداخلية وإدا

إمكانية إستثامر املنشآت واملرافق الرياضية املدرسية كمراكز 

 للمامرسة النشاط الريايض.

: تم تطبيق إستامرة احلرص عىل عينة عينة الدراسة -4

( مدرسة حكومية بمحافظة الداخلية بمختلف 126قوامها )

ومدارس  مراحلها )مدارس الدمج، ومدارس الذكور،

( من 586اإلناث(، كام تم تطبيق اإلستبيان عىل عينة قوامها )

إدارات املدارس واملعلمني وأولياء األمور واملرشفني العاملني 

 يف قسم األنشطة باملديرية التعليمية بمحافظة الداخلية.

 

 عرض وتفسري نتائج الدراسة:سابعًا: 

ما هو واقع املنشآت  " األول السؤالعرض نتائج  -1

 "الرياضية املدرسية بمحافظة الداخلية؟

لإلجابة عىل السؤال قام الباحثني بجمع البيانات املوجودة 

ستامرة حرص املالعب واملنشآت الرياضية املدرسية إعىل 

ستخدمو النسبة املئوية إو (،1جدول )بمحافظة الداخلية 

 . ستجابات العينة من املدارسإل

 

 

 (126) ن=             مالعب واملنشآت الرياضية املدرسية  النسبة املئوية لل. (1اجلدول )

 االمكانات املادية

 النسبة العدد النوع النسبة العدد النوع النسبة العدد النوع

 %81,7 103 كرات الطائرة %38,9 49 الشطرنج %78,6 99 ملعب ثالثي إسفلت

خمازن لألدوات  %53,2 67 ملعب كرة القدم ترايب
 الرياضية

كرات األلعاب  77,8% 98
 الصغرية

71 56,3% 

ملعب كرة القدم 
 معشب

 %98,4 124 أقامع %96 121 مكاتب للمعلمني 2,4% 3

 %90,5 114 أطواق %1,6 2 قاعة مجباز %6,3 8 ملعب رمي ترايب

 %53.9 68 حصان القفز %1,6 2 قاعات إضافية %6,3 8 حفرة وثب ترابية

 %42,1 53 احلقيبة التعليمية %65,9 83 القدم كرات %0.8 1 ملعب الريشة الطائرة

صالة مغلقة )ملعب 
 متعدد االستخدام(

 %60,3 76 مقاعد سويدية %73 92 كرات السلة 12,7% 16

 %42,9 54 صناديق القفز %76.9 97 كرات اليد %25,4 32 قاعة تنس طاولة

الصيانة الدورية  %0,8 1 إنارة يف املالعب
 للمالعب

وأجهزة  وسائل 12,7% 16
 عرض

98 77,8% 

 %84,1 106 رشيط القياس %37,3 47 تنس الطاولة %92,9 117 مراتب
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 .  (1تابع اجلدول )

 االمكانات املادية

 النسبة العدد النوع النسبة العدد النوع النسبة العدد النوع

 %58,7 74 ساعة إيقاف %3,9 5 حقيبة ألعاب القوى %79,4 100 اجللة

 %69 87 حبال %23,8 30 أدوات َاضافية %68,3 86 الرمح

 %43,7 55 سبورة %41,3 52 الئحة إعالنات %72,2 91 القرص

 %100 126 دورات مياه %0 0 غرف خلع مالبس %31,7 40 مظالت للمالعب

صفحة او موقع  %11.1 14 قاعات تدريس
 للنشاط الريايض

منشورات للنشاط  41,3% 52
 الريايض

47 37,3% 

ل وسائل التواص
 االجتامعي

59 46,8%       

 اإلمكانات املالية    اإلمكانات البرشية

 النسبة العدد النوع    النسبة العدد النوع

 %88,9 112 امليزانية    %86,5 289 معلمي الرياضة املدرسية

مشاريع إستثامرية قيد     %100 126 إخصائي أنشطة
 االنشاء

24 19,1% 

مشاريع استثامرية       
 تقبليةمس

39 30,9% 

املسابقات التي تشارك       
فيها املدرسة خالل 

 العام الدرايس

115 91.3% 

 

( مدرسة 99ستامرة احلرص أن )إمن خالل  اوتوصلو

متتلك ملعب ثالثي إسفلتي قابل ( %78.6وبنسبة )

لإلستخدام، إال أهنا تعترب مالعب غري آمنة وغري صحية نظرًا 

هنا تعد سبب لوقوع اإلصابات لصالبة أرضية امللعب وإ

للطالب، لذلك ترى الباحثني أن توفري مالعب أكثر أمنا 

لسالمة وصحة الطالب مطلب أسايس وجيب النظر إليه بعني 

ثاقبة من قبل الوزارة، كاملالعب اخلشبية واملالعب ذات 

األرضية املطاطية أو مالعب النجيل املعشب الصناعي وغريها 

أكثر أمنًا وحفاظًا عىل سالمة وصحة من املالعب التي تعد 

( مدرسة 27الطالب من التعرض لإلصابات الرياضية، بينام )

ال يوجد هبا ملعب ثالثي إسفلتي صالح ( %21,4وبنسبة )

لإلستخدام وذلك ألهنا مدارس قديمة واملالعب الثالثية 

املوجودة فيها حتتاج اىل صيانة ففي هذا املجال تعاين أغلب 

ة يف عمل الصيانة للمالعب الرياضية وهذا املدارس صعوب

بالنسبة اجلانب ينبغي أن تويل له الوزارة اإلهتامم الكبري، و

ملالعب كرة القدم فإن أغلب املدارس متتلك مالعب كرة قدم 

( الن ليس لدى إدارات املدارس %55,6ترابية بنسبة )

ني امليزانية الكافية لتعشيب امللعب الرتايب بينام وجدت الباحث

يف املحافظة متتلك مالعب  (%2,4( مدارس بنسبة )3أن )

نجاز كبرية حققتها إدارات إكرة قدم معشبة وهذه تعترب نسبة 

املدارس نتيجة اجلهد الكبري يف جتميع املبلغ الكايف لتعشيب 

ستثامر مرافق موجودة يف املدارس كاملقصف إاملالعب ونتيجة 

خلريية وغريها من املدريس واأليام املفتوحة واألطباق ا

األنشطة الناجتة عن دعم اجلهات اخلاصة هلم، أما بالنسبة 

يف املحافظة ( %6,3( مدارس بنسبة )8مللعب الرمي فأن )

يوجد هبا ملعب رمي ترايب نتيجة توفر مساحات كافيه يف هذه 

 املدارس.
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( مدارس 8أما بالنسبة حلفرة الوثب وجد الباحثني أن ) 

هبا حفرة وثب وهذا نتيجة جهود ذاتية توجد ( %6,3بنسبة )

من قبل إدارات املدارس، حيث حرصت بعض إدارات 

املدارس عىل إنشاء حفرة وثب للنشاط الريايض، أما بالنسبة 

للمالعب اإلضافية وجدت الباحثني أن مدرسة واحده فقط 

يوجد هبا ملعب الريشة الطائرة وهي مدرسة البشري بن املنذر 

ما الصاالت املغلقة وجدت الباحثني أن للتعليم األسايس أ

( مدرسة التي 126مدرسة فقط من )( %12,7( بنسبة )16)

شملها احلرص متتلك صاله رياضية مغلقة ويؤكد الباحثني أن 

الصاالت املوجودة هبذه املدارس هي نتيجة حصاد سنوات 

حققتها املدارس من أرباح املقصف املدريس واملشاريع 

ا املدارس ونتيجة إسهامات أولياء األمور الصغرية التي تنظمه

ودعم بعض رشكات القطاع اخلاص مثل رشكات النفط 

والغاز وغريها من الرشكات، أما بالنسبة تنس الطاولة جاءت 

( وهذا يدل عىل أن هذه الرياضة يف املدارس %25,4بنسبة )

مل تلقى اإلهتامم الكايف وأهنا حتتاج من املعلمني املزيد من اجلهد 

 عمل دورات تدريبية للطالب وعمل منافسات حتى يتسنى يف

للطالب التعرف عىل هذه الرياضة ولكي يكون هلا مكانه يف 

املنافسات واملسابقات الرياضية التي تنظم يف املدارس وبني 

املحافظات، نظرًا لوجود منافسات تنظم عىل املستوى الدويل 

الب املدارس واخلليجي لتنس الطاولة إال أن ممارسيها من ط

حمدود جدًا، أما بالنسبة للشطرنج فهذه الرياضة أولت هلا 

وزارة الرتبية والتعليم يف وقتنا احلارض اإلهتامم الكبري نتيجة 

حرصها عىل نرش هذه الرياضة بعمل الدورات واملسابقات بني 

املعلمني والطالب كام القت اإلهتامم الكبري من قبل إدارات 

ة بتخصيص ميزانية لرشاء األدوات املدارس وأصبحت مهتم

( %38,9اخلاصة هلا وتوفريها للمدارس حيث جاءت بنسبة )

وهذه النسبة يف تصاعد ملحوظ نتيجة التنافس القائم يف هذه 

اللعبة بني املدارس وعىل مستوى املحافظات وعىل مستوى 

السلطنة وعىل املستوى العريب بشكل عام، أما بالنسبة ملخازن 

جهزة الرياضية يف املدارس وجدت الباحثني أن األدوات واأل

( %77,8نسبة كبرية من املدارس يوجد هبا خمازن وبنسبة )

وذلك الن األدوات الرياضية قابلة للتلف لذلك حرصت 

إدارات املدارس عىل ختصيص خمازن هلا من أجل احلفاظ عليها 

من التلف، بينام نجد عدد قليل من املدارس ال يوجد هبا خمازن 

( نتيجة كثافة عدد الطالب فيها لذلك قامت %6,3وبنسبة )

إدارات املدارس بتحويل املخازن اىل فصول دراسة ونقل 

األدوات الرياضية اىل مساحات موجودة يف املدرسة ولكن 

لألسف غري قابلة للتخزين وأصبحت فيها األدوات عرضة 

 للتلف، حيث ترى الباحثني أنه يوجد قصور يف اجلانب املعريف

بأمهية ممارسة النشاط الريايض لدى بعض إدارات املدارس، 

حيث أهنا تعد النشاط الريايض من املواد الغري أساسية، وهنا 

تقرتح الباحثني لوزارة الرتبية والتعليم برضورة عمل دورات 

توعوية وتثقيفية إلدارات املدارس بأمهية النشاط الريايض وأنه 

ايس نظرًا ملا له من دور يف يعد أحد أسباب نجاح اليوم الدر

جتديد نشاط وحيوية الطالب كام له دور يف إثراء اجلانب العقيل 

 والعاطفي للطالب إلستيعاب املواد العلمية اآلخرى.

مكاتب املعلمني حيث أكد الباحثني من خالل إستامرة 

احلرص أن الوزارة حريصة عىل توفري مكاتب للمعلمني وبنسبة 

لعدد القليل من املدارس التي ال يوجد هبا ( أما بالنسبة ل96%)

مكاتب للمعلمني سيشملهم عمل املكاتب يف املرحلة القادمة 

التي خططتها وزارة الرتبية والتعليم وهذا ما أكدته اجلهات 

املعنية هبذا املوضوع بمديرية الرتبية والتعليم بمحافظة 

جدًا  الداخلية، أما بالنسبة لقاعة اجلمباز يوجد بنسبة قليلة

( فقط نتيجة عدم توفر امليزانية الكافية لدى %1,6وهي )

إدارات املدارس لتخصيص قاعات للجمباز هذا إىل جانب أن 

أغلب املدارس تعاين من إزدحام الطالب داخل القاعات 

الدراسية وال يوجد قاعات إضافية هبا، حيث يوجد مدرستني 

خصصت للنشاط الريايض غرف صفية خاصة لتدريس 

انب النظري للرياضة نتيجة عدم إزدحام الطالب باملدرسة اجل

 ونتيجة وجود قاعات كافية.

أما بالنسبة لألدوات الرياضية ككرات القدم واليد والسلة 

ات األلعاب الصغرية واأللعاب الشعبية والطائرة وكر

واألطواق واألقامع وحصان القفز واحلقيبة التعليمية واملقاعد 

السويدية وصناديق القفز واملراتب وأدوات ألعاب القوى 

وغريها من األدوات الرياضية نجد أن أغلب املدارس تتوفر 
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دارس هبا نتيجة امليزانية التي توفرها وزارة الرتبية والتعليم للم

( وهذه %40والتي يوجد هبا نسبة للنشاط الريايض تعادل )

النسبة حمددة من قبل الوزارة وخاصة للنشاط الريايض بحيث 

تقوم  إدارات املدارس بتوفريها لرشاء األدوات الرياضية 

( ريال عامين كل عام، حيث 150-40والتي ترتاوح ما بني )

دارس من األدوات تعد هذه نسبة قليلة وال تلبي إحتياجات امل

واألجهزة الرياضية بالكامل، مع العلم أن األدوات الرياضية 

مستهلكة وقابلة للتلف نتيجة اإلستهالك املتكرر يف احلصص 

الرياضية هذا إىل جانب أن وزارة الرتبية والتعليم هلا دور يف 

توفري بعض األدوات الرياضية ولكن بنسبة متفاوته قد يكون 

سنوات مرة واحدة أو مرتني فقط، وهذا ( 3يف الغالب كل )

حسب ما أكده معلمي الرياضة املدرسية أثناء قيام الباحثني 

بعمل زيارة للمدارس، وإجراء بعض املقابالت مع معلمي 

الرياضة املدرسية، لذا تويص الباحثني برضورة إجياد مصادر 

دخل ذايت للنشاط الريايض باملدارس من أجل توفري امليزانية 

ية لتوفري متطلبات النشاط الريايض من أدوات وأجهزة الكاف

رياضية ولعمل الصيانه الكافية للمالعب ولإلرتقاء بمستوى 

 املالعب الرياضية يف املدارس.

أما بالنسبة حلقيبة ألعاب القوى لألطفال وجدت يف 

املدارس بنسبة قليلة جدًا وذلك ألهنا باهظه الثمن وال متتلك 

( 5لكافية لتوفريها حيث وجدت يف )املدارس امليزانية ا

 مدارس فقط.

( ومتثل هذه %41,3الئحة إعالنات وجدت بنسبة )

النسبة أنه يوجد نسبة من الوعي ال بأس هبا لدى إدارات 

املدارس واملعلمني بأمهية اإلطالع عىل مستجدات النشاط 

الريايض وعىل رغبتهم يف خلق آلية لتسهيل طريقة املشاركة 

الب يف املسابقات ودوري األلعاب الرياضية والتسجيل للط

املختلفة التي تنظم داخل وخارج املدرسة، ويرى الباحثني 

رضورة وجود دورات توعوية للمعنيني بالنشاط الريايض 

باملدارس عىل أمهية وجود اجلانب اإلعالمي بمختلف 

مستوياته سوءًا كان يف الربنامج اإلذاعي اليومي باملدرسة أو 

ئحة إعالنات خاصة للنشاط الريايض للنهوض عن طريق ال

 بمستوى مشاركة الطالب يف األنشطة الرياضية.

بينام املظالت اخلاصة باملالعب الرياضية وجدت بنسبة 

( وذلك ألن جو السلطنة حار ومشمس يف أغلب 31,7%)

السنة لذلك حرصت إدارات املدارس بجهود ذاتية عىل إنشاء 

ى يتمكن معلمي الرياضة مظالت للمالعب اخلارجية حت

املدرسية والطالب من ممارسة النشاط الريايض يف وقت 

الدوام الرسمي، وترى الباحثني أن هذه النسبة قليلة جدًا مع 

أن توفر املظالت يف املالعب اخلارجية للمدارس مطلب 

أسايس ألن عدم توفرها يمثل عائق ملعلم الرياضة املدرسية يف 

لته التعليمية عىل أكمل وجه يف حصة عدم قدرته عىل أداء رسا

الرياضة املدرسية، هذا اىل جانب أنه يمثل عائق لدى الطالب 

من أمكانية ممارسة النشاط الريايض بمتعة وبحيوية وبالتايل 

يصبح ممارسة النشاط الريايض يف املدارس التي ال متتلك 

مظالت خارجية حمدود املامرسة للطالب وال يؤدي الغرض 

 لتعليمي والرتبوي للطالب.الصحي وا

غرف خلع املالبس ال توجد يف مدارس املحافظة نتيجة 

عدم توفر قاعات كافية يف املدارس وأن مجيع الطالب 

يستخدمون دورات املياه املتوفرة يف املدرسة خللع وإرتداء 

املالبس الرياضية أثناء حصة الرياضة املدرسية، حيث يمثل 

اجلانب الصحي وأن له آثار  هذا اجلانب خطورة للطالب من

سلبية لصحتهم، لذا تقرتح الباحثني لوزارة الرتبية والتعليم 

رضورة توفري غرف خلع املالبس حفاظًا عىل صحة وسالمة 

 الطالب.

أما بالنسبة لدورات املياه فان املدارس ال متتلك دورات 

مياه خمصصة للمالعب الرياضية وإنام دورات املياه اخلاصة 

 يف خدمةبشكل عام، ولكنها ال تؤدي غرضها  باملدرسة

النشاط الريايض، وذلك بسب عدم توفر مسابح فيها، ملا له من 

أرضار صحية تلحق بالطالب نتيجة تعرضة للتعرق بعد 

ممارسة النشاط الريايض، لذا تقرتح الباحثني رضورة توفري 

مسابح داخل دورات املياه املوجودة يف املدارس لتلبية إحتياج 

لطالب بعد اإلنتهاء من حصة النشاط الريايض أو إنشاء ا

 دورات مياه جمهزة باملسابح للمالعب الرياضية.

بينام القاعات التدريسية التي تستخدم لتدريس اجلانب 

( مدرسة بنسبة 14النظري للرياضية املدرسية توفرت يف )



 جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                         90

كقاعات مستقله وخاصة للنشاط الريايض أما بقية ( 11.1%)

ستخدم الصف الدرايس اخلاص بالطالب بحيث املدارس ت

يقوم املعلم بتوفري وسائل وأجهزة عرض من غرفة مصادر 

 التعلم املوجود يف املدرسة. 

اإلنارة يف املالعب الرياضية يتوفر يف مدرسة واحدة فقط 

وهي مدرسة الشيامء للتعليم األسايس أما بقية املدارس ال 

خطة لدى الوزارة من  يوجد هبا وهذا يدل عىل أنه ال يوجد

اإلنتفاع هبذه املالعب يف الفرتة املسائية، وترى الباحثني أن 

االنارة من املرافق الرضورية يف املالعب واملنشآت الرياضية 

املدرسية، وإن اخلطة اإلنشائية للمالعب املوجودة يف الوزارة 

 حتتاج إىل مزيد من التدقيق يف هذا اجلانب.

لدورية للمالعب واملنشآت الرياضية أما بالنسبة للصيانة ا

( حيث أن جانب الصيانة %12,7املدرسية كانت بنسبة )

للمالعب واملنشآت الرياضية املدرسية ال حيظى باإلهتامم من 

قبل املسؤولني بوزارة الرتبية والتعليم حيث أكدت العديد من 

املدارس أنه ال يوجد صيانة للمالعب هنائيًا والبعض االخر 

( سنوات بينام بعض املدارس 3يوجد صيانة كل ) ذكر أنه

أكدت أنه يوجد صيانة كل عام مرة واحدة وعددها قليل جدًا 

مقارنه بعدد املدارس التي مل تلقى اهتامم املسؤولني بعمل 

صيانة دورية للمالعب واملنشآت الرياضية، وترى الباحثني أن 

ضعيف جانب الصيانه للمالعب واملنشآت الرياضية املدرسية 

وحيتاج إىل النظر فيه من قبل وزارة الرتبية والتعليم، ألن 

املالعب تعترب الركيزة األساسية لإلرتقاء بالنشاط الريايض 

 باملدارس.

أما آليات التواصل اإلجتامعي يف املدارس جاءت بنسبة 

( وشملت عىل الوتسآب يف أغلب املدارس 46,8%)

يوب، حيث أن هذه والتويرت والفيسبوك واإلنستغرام واليوت

املدارس حريصة عىل توثيق فعاليات ومسابقات النشاط 

الريايض وحريصة عىل نرشة بني أفراد املجتمع اخلارجي، بينام 

( حيث أن %41,3صفحة أو موقع للنشاط الريايض بنسبة )

أغلب املدارس متتلك صفحة يف املنتدى الرتبوي اخلاص 

دارس صممت موقع بوزارة الرتبية والتعليم بينام بعض امل

الكرتوين خاص باملدرسة مثل مدرسة لبيد بن ربيعة للتعليم 

األسايس ومدرسة اإلمام حممد بن عبداهلل اخللييل للتعليم 

األسايس، أما بالنسبة ملنشورات للنشاط الريايض جاءت بنسبة 

( عىل مدار 1-6( وتراوحت عدد املنشورات من) 37,3%)

ريصة عىل توزيع املطويات العام، وأن أغلب هذه املدارس ح

ألولياء األمور والطالب ملا هلا من أمهية يف اجلانب الريايض 

 التوعوي.

وشملت اإلمكانات البرشية عىل معلمي الرياضة املدرسية 

وإخصائي األنشطة باملدارس، حيث بلغ عدد معلمي الرياضة 

( مدرسة حيث 126( معلم ومعلمة يف )289املدرسية )

الرياضة املدرسية معلم واحد للمدارس تراوح عدد معلمي 

( معلمني يف املدارس التي متتلك كثافة 2-5الصغرية و )

طالبية، بينام بلغت نسبة أخصائي األنشطة باملدارس أيضًا 

( أخصائي 2-1( وتراوحت أعدادهم من )%100نسبة )

أنشطة يف كل مدرسة، حيث ترى الباحثني أن اإلمكانات 

دارس مؤهلة ولدهيا املهارات الكافية البرشية املوجودة يف امل

من أجل تفعيل النشاط الريايض داخل وخارج املدرسة، إال 

إنه مل يتم اإلستفادة منهم بالشكل املطلوب، حيث أنه بامكان 

الوزارة إستثامر هذه الطاقات من املعلمني للمشاركة يف 

بطوالت ودورات خارج السلطنه، ومن املمكن إستثامرهم يف 

 ق رياضية يف خمتلف األلعاب الرياضية.تكوين فر

أما امليزانية التي يتم توفريها للنشاط الريايض متثلت ب 

( حسب الرشوط التي وضعتها الوزارة والتي يتم 40%)

توفريها من ميزانية املدرسة، فقد تراوحت حسب إستامرة 

( ريال عامين طوال العام يف كافة 40-150احلرص من )

ني أن اإلمكانات املالية املوجودة يف املدارس، وترى الباحث

املدارس والتي ختدم النشاط الريايض غري كافية، وال تستطيع 

أن تغطي إحتياجات املالعب ومتطلبات النشاط الريايض، 

وبالتايل جيب عىل املدارس أن تعمل جاهدة عىل إجياد موارد 

 مالية أخرى، وتقلل من اإلعتامد عىل وزارة الرتبية والتعليم يف

توفري امليزانية، وعليها أن تطرق باب اإلستثامر وتعطي اإلهتامم 

( وهي نسبة %40بالرعاية الرياضية والتي تشكل حاليًا نسبة )

 ضعيفة.
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( %30,9وجاءت املشاريع اإلستثامرية املستقبلية بنسبة )

مثل بناء صالة مغطاة، قاعة أيروبيك، قاعة جيم، تعشيب 

لطالب احللقة األوىل، تظليل  ملعب كرة القدم، توفري ألعاب

املالعب الرياضية. بينام جاءت املشاريع اإلستثامرية قيد 

( ومنها مظالت للمالعب، حفرة %19,1اإلنشاء بنسبة )

وثب، وصالة مغطاة، وملعب ثالثي قيد اإلنشاء وبعض 

املدارس صيانة للملعب الثالثي، وملعب معشب، وملعب 

ألولياء األمور واملعلمني،  ترتان، بناء قاعة لأليروبيك خاصة

ن توجه إدارات املدارس نحو تطوير ألذا ترى الباحثني اىل 

الرياضة املدرسية موجود ولكن حيتاج اىل الكثري من الدعم 

 واملزيد من اإلمكانيات املالية.

أما بالنسبة للمسابقات الرياضية عىل مستوى حمافظة 

 (%91.3الداخلية جاءت مشاركة املدارس بنسبة )

للمسابقات واأليام الرياضية التي تنظمها املديرية التعليمية 

بمحافظة الداخلية، وهذا دليل عىل حرص املعلمني والطالب 

 عىل املشاركة يف األنشطة الرياضية اخلارجية.

بينام بالنسبة للدوري واأللعاب الرياضية التي تنظمها 

س مدارس املحافظة عىل مستوى املدرسة جاءت تفعيل املدار

( وتنوعت بني دوري للفصول لأللعاب %95.2هلا بنسبة )

الفردية واجلامعية ومسابقات أثناء طابور الصباح وأيام رياضية 

لطالب املدرسة واملعلمني، وهذا يدل عىل أن املعلمني لدهيم 

اإلستعداد الكايف لتفعيل النشاط الريايض واإلرتقاء بالرياضة 

 املدرسية.

هل توجد  "وينص عىل الثاين السؤالعرض نتائج  -2

عالقة ذات داللة إحصائية بني واقع املنشآت الرياضية 

املدرسية وإمكانية إستثامرها كمراكز ملامرسة النشاط الريايض 

 "بمحافظة الداخلية ومتغري سنوات اخلربة؟

لإلجابة عىل السؤال قام الباحثني بإجياد معامل ارتباط 

ري سنوات اخلربة إلظهار العالقة بني متغ Pearsonبريسون 

 وحماور الدراسة األربعة كام يوضحه اجلدول التايل:

 

 (586ملحاورة األربعة وسنوات اخلربة       )ن= نتائج معامالت إرتباط بريسون إلستجابات أفراد عينة الدراسة. (2جدول )

 الداللة اإلحصائية معامل االرتباط املحور م

 دال **-0,17 منشآت الرياضية املدرسية.واقع اإلمكانات املادية والبرشية لل 1

 دال *-0,10 املنشآت الرياضية املدرسية وخدمة املجتمع. 2

 دال **-0,14 ستثامر املنشآت الرياضية املدرسية.امعوقات  3

 غري دال 0,06 ستثامر املنشآت الرياضية املدرسية.امقرتحات  4

 غري دال -0,03 اإلستبيان ككل 5

 . 0,01** دال عند املستوى  - 0.05 دال عند املستوى*

 

( وبعد إجياد معامل إرتباط 2يتضح من خالل اجلدول )

أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية يف  Pearsonبريسون 

ستثامرها إإستبيان واقع املنشآت الرياضية املدرسية وإمكانية 

كمراكز ملامرسة النشاط الريايض بمحافظة الداخلية ومتغري 

اخلربة بشكل عام، بينام توجد عالقة ذات داللة سنوات 

واقع اإلمكانات املادية والبرشية للمنشآت  إحصائية يف حمور

الرياضية املدرسية دال إحصائيًا عند مستوى الداللة 

(α=0,01 وهو أقل من مستوى الداللة )(α=0,05 بينام ،)

املنشآت الرياضية املدرسية وخدمة املجتمع دال عند حمور 

معوقات (، كذلك بالنسبة ملحور α=0,05ى الداللة )مستو

دال إحصائيًا عند مستوى  ستثامر املنشآت الرياضية املدرسيةإ

مقرتحات استثامر املنشآت (، بينام حمور α=0,01الداللة )

الرياضية املدرسية غري دال إحصائيًا، ويدل ذلك اىل أنه يوجد 

( α=0,01)عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

بني سنوات اخلربة وبني ( α=0,05)ومستوى الداللة 

ستجابات أفراد عينه الدراسة يف املحور األول واملحور الثاين إ

واملحور الثالث بينام املحور الرابع ال توجد عالقة ذات داللة 

إحصائية عند املستويني وبني سنوات اخلربة، وهذا يدل عىل أن 
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جتاهات إجيابية نحو حمور إتلكون مجيع أفراد عينة الدراسة يم

ستثامر املنشآت الرياضية املدرسية بغض النظر عن إمقرتحات 

ستجابات العينة تتسم إسنوات اخلربة ، وربام يعود ذلك إىل أن 

ختالف سنوات اخلربة وبالتايل فهم إبالثبات النسبي عىل 

ستثامر املنشآت الرياضية املدرسية مهمه جدًا إمدركون بأن 

نفع وفائدة جلميع فئات املجتمع، وتتفق هذه النتيجة مع وهلا 

( حيث توصلت نتائج دراسته إىل أن 2014احلسيني )دراسة 

التعامل مع املنشآت الرياضية من منظور إقتصادي سوف 

يسهم بشكل كبري جدًا وإجيايب يف تطوير املنشآت املدرسية، 

( التي أكدت من خالل نتائجها أن 1993) Turcoودراسة

ىل حتقيق عائد مايل وأن تنظيم إستثامر يف الرياضة أدى طبيق اإلت

، وترى الباحثني أن أفراد البطوالت يزيد من ربح املستثمرين

عينة الدراسة متفاوتون يف الرأي حول واقع املنشآت الرياضية 

ختالف احلاصل بني املدارس من املدرسية، ملا له من عالقة باإل

عب الرياضية، وهذا له عالقة بقدرة ناحية توفر املنشآت واملال

ستثامر منشآهتا خلدمة املجتمع وكذلك له عالقة إاملدارس عىل 

ستثامر املنشآت إستجابات حول معوقات ختالفهم باإلإيف 

تفاق عينة الدراسة حول حمور إالرياضية املدرسية، بينام 

املقرتحات وهذا يدل عىل رغبتهم مجيعًا بغض النظر عن 

ستثامر املنشآت الرياضية خلدمة إبتفعيل مرشوع  سنوات اخلربة

 أفراد املجتمع.

 
 ثامنًا: اإلستنتاجات والتوصيات:

 إستنتاجات إستامرة احلرص:(أ)

أظهرت نتائج إستامرة احلرص أن أغلب املدارس متتلك 

إال أهنا تعترب مالعب غري آمنة وغري ، مالعب ثالثية إسفلتية

العب كرة قدم ترابية، وم صحية نظرًا لصالبة أرضية امللعب،

ونسبة بسيطة من املدارس متتلك مالعب معشبة وصاالت 

مغلقة، إال أن غياب جانب الصيانة باملالعب املوجودة 

باملدارس حال دون تطورها ودون القدرة عىل إستثامرها 

بالصورة املناسبة خلدمة طالب املدارس يف النشاط الريايض، 

يزانية املوفرة للنشاط هذا إىل جانب أنه يوجد نقص يف امل

الريايض، كام يوجد نقص يف توفر املرافق التي ختدم املالعب 

 الرياضية باملدارس كاإلنارة وغرف خلع املالبس.

أما بالنسبة لإلمكانات البرشية فقد أظهرت النتائج توفر 

املعلمني وإخصائيني األنشطة باملدارس بنسب كبرية وتغطي 

 لريايض.العدد املرجو خلدمة النشاط ا

أما بالنسبة للمشاريع اإلستثامرية فهي موجودة باملدارس 

نتيجة جهود ذاتية من إدارات املدارس واملعلمني وهذا دليل 

عىل إرصارهم وعزيمتهم من أجل تطوير العملية التعليمية 

والرقي بالنشاط املدريس، وأثبتت إستامرة احلرص أن تفعيل 

اخيل واخلارجي جاء ومشاركة املدارس للنشاط الريايض الد

بنسبة كبرية ومتصاعدة، كلام توفرت هلم املرافق واملنشآت 

 أصبح إستعدادهم للمشاركة أكرب.

 

 إستنتاجات خاصة بإستامرة اإلستبيان:(ب)

 إستنتاجات خاصة باملحور األول: -1

أكد أفراد عينة الدراسة أن املنشآت الرياضية باملدارس 

اضية، وأنه يوجد تتيح تنظيم املنافسات واملسابقات الري

منشآت رياضية يف بعض املدارس والبعض األخر ال يوجد هبا 

وقد يوجد ولكن غري صاحلة لإلستخدام، كام أكدت عىل 

أخصائي األنشطة باملدارس يف فرتة الدوام الرسمي، إال وجود 

أنه مل حيقق النسبة املتوقعة منه حتى اآلن نظرًا لوجود بعض 

عدم تفعيل النشاط الريايض أنواع الرتاخي يف اآلداء، و

بالصورة املطلوبة لرتيض طالب املدارس واملجتمع اخلارجي، 

نتيجة عدم إستيعاب بعض اإلخصائيني لدورهم يف تفعيل 

، كام أن املنشآت النشاط، وعدم إملامهم بكيفية تفعيل النشاط

الرياضية املدرسية تتوفر يف بعض منها الرشوط الصحية 

 فيها الرشوط الصحية املناسبة. والبعض اآلخر ال تتوفر

 :إستنتاجات خاصة باملحور الثاين -2

أن األفراد بمحافظة الداخلية يعاين  أكد أفراد عينة الدراسة

التي ختدم أغلب الفئات العمرية  من نقص األندية الرياضية

من اإلناث وكبار السن والفئات العمرية الناشئة وخاصة 

األحياء السكنية قرب املدارس من إن ف طالب املدارس،

وفرص إمكانية فتحها خلدمة املجتمع يف الساعات اإلضافية 

سيعزز فرص توفر مالعب ومنشآت رياضية خلدمة املجتمع 



 93                                   ستثامرها كمراكز ملامرسة النشاط الريايض بمحافظة الداخليةا املدرسية وإمكانيةواقع املنشآت الرياضية 

 

رياضيًا، هذا إىل جانب أن قرب املدرسة من األحياء السكنية 

كالنقل  إضافيةسيوفر للمجتمع مصاريف وأعباء مالية 

إستثامر املنشآت  والوقت واجلهد، وبالتايل سيعزز فكرة

الرياضية املدرسية للمجتمع وسيكون له دور كبري يف زيادة 

فرص إشرتاك أفراد املجتمع يف املنافسات واملسابقات التي 

ستنظم بعد اليوم الدرايس يف املدارس، هذا إىل جانب أن 

إقتناع أولياء األمور بتوفر عنرص األمان سيكون بنسب كبرية؛ 

 .ة أبنائهم للمدارس واإلشرتاك معهمنظرًا لتمكنهم من مرافق

 :إستنتاجات خاصة باملحور الثالث -3

أثبتت إستجابات أفراد عينة الدراسة أن املنشآت الرياضية 

املدرسية تعاين من العديد من املعوقات التي حتول دون القدرة 

 عىل إستثامرها يف فرتة ما بعد الدوام الرسمي وتتمثل يف اآليت:

رة لتنظيم الربامج واألنشطة نقص امليزانية املوف -1

 الرياضية باملدارس.

قلة األهداف اإلستثامرية واللوائح التنظيمية  -2

 للمنشآت الرياضية املدرسية.

 ضعف البنية األساسية للمنشآت الرياضية املدرسية. -3

دورية للمنشآت الرياضية  صيانةدم وجود ــع -4

 املدرسية.

نى قلة وجود متخصصني بوزارة الرتبية والتعليم تع -5

 بمجال اإلستثامر الريايض.

نقص يف توفر بيانات ومعلومات عن املنشآت  -6

 الرياضية املدرسية لتسهيل إستثامرها من قبل اجلهات املعنية.

قلة الوعي لدى األفراد بأمهية إستثامر املنشآت  -7

 الرياضية املدرسية ملامرسة األنشطة الرياضية.

 إستنتاجات خاصة باملحور الرابع: -4

ينة الدراسة العديد من اإلقرتاحات من أجل قدم أفراد ع

تفعيل النشاط الريايض اخلارجي، ومن أجل إستثامر املنشآت 

 الرياضية املدرسية خلدمة أفراد املجتمع وتتمثل يف:

 فتح املدارس كمراكز رياضية بعد اليوم الدرايس. -1

إستثامر املنشآت الرياضية املدرسية لتحقيق عائد  -2

دخل ذاتية للنشاط الريايض إقتصادي، وتوفري مصادر 

 باملدارس.

للحفاظ عىل املنشآت وضع لوائح تنظيمية   -3

 الرياضية املدرسية وحسن استثامرها.

إستثامر الصاالت املغلقة واملالعب املتوفرة  -4

 باملدارس خلدمة أفراد املجتمع.

تفعيل الرشاكة بني املؤسسات اخلاصة واألندية  -5

 ة.الرياضية واألهلية واملدارس احلكومي

 

 :تاسعًا: التوصيات

يف ضوء أهداف الدراسة وإستنادًا إىل املعاجلات اإلحصائية 

التوصيات  إىلوالنتائج التي تم التوصل إليها، توصل الباحثني 

 التالية:

رضورة تأهيل وتدريب كوادر تعنى باإلستثامر  -1

الريايض بوزارة الرتبية والتعليم، من أجل تفعيل اإلستثامر 

 ة املدرسية.للمنشآت الرياضي

رضورة بحث التعاون مع املسؤولني بوزارة الرتبية  -2

والتعليم ومؤسسات القطاع اخلاص لزيادة اإلهتامم بقطاع 

الرياضة املدرسية وتزويدها بصاالت مغطاة واإلمكانات 

 الالزمة لتنفيذ األنشطة الرياضية.

رضورة إجياد مصادر دخل أخرى للنشاط الريايض  -3

وعدم اإلعتامد عىل التمويل احلكومي باملدارس ومتويل ذايت 

فقط، من أجل حتسني وضع املرافق اخلاصة باملنشآت الرياضية 

املدرسية كعمل دورات مياه خاصة للمنشآت الرياضية 

املدرسية، وعمل غرف خللع املالبس، ومظالت للمالعب 

، وعمل أرضية للمالعب مغطاةاخلارجية، وإنشاء صاالت 

قانونية والصحية لتجنب حدوث تتناسب مع املواصفات وال

 اإلصابات لالعبني.

إستثامر الصاالت املغلقة باملدارس يف خدمة رضورة  -4

إستثامر املنشآت الرياضية يف ، واإلناث يف الفرتات اإلضافية

املدارس النموذجية لتنمية املواهب الرياضية وخدمة إحتاد 

بعد  تنظيم املنافسات الرياضية، والعمل عىل الرياضة املدرسية

قد ، الن ذلك اليوم الدرايس يف املنشآت الرياضية املدرسية

 ساهم يف حتقيق عائد إقتصادي مستقباًل.ي
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 د. أحـمد بن حمـمد الفـاضل 

 الرياضة والنشاط البدين أستاذ إدارة الرتويح املشارك، قسم اإلدارة الرياضية والرتوحيية، كلية علوم

 جامعة امللك سعود
 

 (م18/10/2017؛   وقبل للنرش يف   10/6/2017)قدم  للنرش يف  
 

 

 .النشاط الريايض اجلامعي، الرياضة اجلامعية، االدارة الرياضية: املفتاحيةكلامت ال

ًا إستخداماجلامعية  التعرف عىل أكثر اهلياكل التنظيمية للرياضة إىلهذه الدراسة  هدفتالبحث: ملخص

( ومعرفة NCAAلدى عينة من اجلامعات املنتسبة لعضوية الرابطة الوطنية للرياضة اجلامعية األمريكية )

ملنهج الوصفي ا إستخدامأكثرها مالئمة للتطبيق يف اجلامعات والكليات السعودية. ولتحقيق اهلدف تم 

جامعة أمريكية. وكانت أهم النتائج أن اجلامعات  125طالع عىل اهلياكل التنظيمية يف التحلييل حيث تم اإل

إداري  إرتباطاملحكية لدهيا إدارة للنشاط الريايض اخلارجي وإدارة للنشاط الريايض الداخيل ولكل منهام 

% من اجلامعات، وجاءت أهم التوصيات للجامعات السعودية بالعمل عىل تطوير 15منفصل، باستثناء 

خالل اجياد إدارة خمصصة للنشاط الريايض اخلارجي مرتبطة إداريا بالسلطة  إدارات النشاط الريايض من

 .العليا باجلامعة، وأخرى للنشاط الريايض الداخيل
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Abstract: The aim of this study was to explore the most used sport organizational structure at a 
sample of member universities of the NCAA, and determining the most suitable structure for 
implementation in Saudi universities. An analytical descriptive method was used to review the 
organizational Structure of 125 American Universities. The results have shown separate 
administrative units, for internal and external sports activities, each report to different authority, with 
an exception of 15 %. Development of two separate sports administrative unites for internal and 
external sport activities, with different channels of authorities, was recommended for Saudi 
Universities. 
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 :مقدمة

يف السنوات القليلة شهدت اململكة العربية السعودية 

العديد من املجاالت، وخصوصًا نموًا غري مسبوق يف املاضية 

العديد من اجلامعات  إنشاءجمال التعليم العايل، والذي متثل يف 

مخسون  "50"احلكومية واألهلية )بعدد يتجاوز  والكليات

يف فرتة زمنية قياسية. ومل خيفى عىل قيادات  جامعة وكلية(

طالب املؤسسات التعليمية  التعليم العايل أمهية مزاولة

رياضية وإجياد البيئة املناسبة لذلك، حيث أنشأت ألنشطة الل

الريايض  اإلحتاد سابقًا( العايل )التعليم وزارة التعليم

للجامعات السعودية، كهيئة رسمية تعنى بتطوير وتنظيم 

 إنشاء)لقد تم  اجلامعيعىل مستوى التعليم النشاط الريايض 

 . هـ(28/5/1431بقرار سامي يف  اإلحتاد

 إىلالعديد من اجلامعات والكليات، إضافة نظرًا حلداثة و

 ، فإنه يالحظ تفاوت بني تلك املؤسساتاإلحتادحداثة 

يف إدارات النشاط الريايض، سواء يف إمكاناهتا أو  التعليمية

حجمها أو تنظيمها، والذي ينعكس حتاًم عىل األداء الريايض 

إذا كانت اإلمكانات الرياضية ف. التعليمية لتلك املؤسسات

يف طور  السعودية باجلامعات والكليات والبرشية( ملادية)ا

التنامي، فإن تطوير التنظيم اإلداري يعترب رضورة ال غنى عنه 

ن التنظيم اإلداري اجليد ال يمكن أ ، فبدونيف الوقت الراهن

ترتقي الرياضة بشكل عام والرياضة اجلامعية عىل وجه 

امعات باجل وقت قريب جدا كان الرتكيز إىل اخلصوص.

، نظرًا لعدم عىل النشاط الريايض الداخيلوالكليات السعودية 

 النشاط الريايض الداخيل ، وألجلوجود نشاط خارجي منظم

أوجدت إدارات ذات تنظيم خاص هلذا الغرض باجلامعات 

الريايض للجامعات وإجياد  اإلحتاد ةلكن مع نشأوالكليات. و

، إضافة السعودية تاملنافسات الرياضية بني اجلامعات والكليا

املشاركات اخلارجية الدولية، أصبحت احلاجة ملحة إلجياد  إىل

هيكلة تنظيمية، أو إعادة هليكلة بعض اإلدارات، تتالءم مع 

 التطور الذي تشهده الرياضة يف مؤسسات التعليم العايل. 

التنظيم عبارة عن العناية واإلملام بذاتية العمل وتنظيمه، 

التنظيمي اإلداري العام الذي حيدد وجيسد ذلك اهليكل 

العالقات الرسمية بني أعضاء املؤسسة أو اهليئة بشكل عام 

واإلدارة الرياضية بشكل خاص، وهو عبارة عن اإلطار الذي 

يعمل األفراد من خالله لتحقيق األهداف. والتنظيم يعترب من 

العنارص األساسية للعملية اإلدارية، فهو يمثل عملية حتديد 

يب اجلهود وتوزيع الوظائف واملهام وتصميم العالقات وترت

حتديد السلطات  إىلبني اإلدارات واألفراد، إضافة 

واملسئوليات واالختصاصات لكي يتم تنفيذ السياسات 

التنظيم  اإلسرتاتيجية. إذاً العملية لتحقيق األهداف واخلطط 

حيدد التقسيامت اإلدارية الالزمة التي تستدعيها طبيعة 

ف ومصلحة العمل داخل املؤسسة، وحيدد مسئوليات وظرو

كل فرد من األفراد العاملني، ويوجه تلك املسئوليات نحو 

اهلدف املطلوب حتقيقه. وهلذا نجاح التنظيم يتوقف عىل مدى 

قدرته عىل توفري أقىص قدر من التنسيق والرتابط بني األفراد 

 والوحدات الفرعية داخل املؤسسة أو اهليئة.

كل التنظيمي اإلداري أمهية بالغة حيث أنه حيقق وللهي 

 التايل: 

حتديد الوظائف التنظيمية لكل املستويات، حيث حيدد  .1  

وظيفة كل فرد وواجباته، بدءا من املدير العام حتى العامل يف 

 املنشآت الرياضية، وهذا يمنع االزدواجية يف األعامل. 

ام املختلفة، توضيح العالقات بني اإلدارات واألقس .2  

بني اإلدارات مما  اإلتصالحيث يوضح العالقات وكيفية 

 يساعد كل إدارة عىل معرفة مهامها وحدود عملها. 

جتميع اجلهود يف تناسق تام نحو حتقيق األهداف،  .3  

فكل فرد يف اإلدارة الرياضية يتمم جزء من اهلدف، والتنظيم 

قيق اهلدف يعمل عىل جتميع جهود كل العاملني كفريق لتح

الذي من اجله أوجدت اإلدارة الرياضية يف املؤسسة 

 التعليمية. 

اهليكل التنظيمي  أمهيةأن  إىل( 2005وقد أشار كامل )

 تتمثل يف التايل:

 املؤسسة داخل العالقات ترتيب. 

 والشعب واألقسام والدوائر اإلدارات توضيح 

 املؤسسة  داخل
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 املؤسسة فـي اإلدارية املستويات توضيح 

  .مستـوى كـل ومسؤوليات وإختصاصات

وهناك أشكال عديدة للتنظيم، كالتنظيم الرأيس والوظيفي 

واملشرتك، وال يمكن حتديد األكثر مالئمة دون إجراء 

يف  هإستخدامالدراسات االستطالعية ومعرفة ما يتم 

اجلامعات املحكية املتميزة يف جمال األنشطة الرياضية الداخلية 

دارة هلا أصوهلا العلمية واملنطقية والعملية، واخلارجية. فاإل

أن التنظيم اجليد يقلل من  إىلحيث تشري الدراسات العلمية 

الزمن املطلوب لإلنتاجية، ولتحقيق األهداف الرياضية 

للمؤسسات التعليمية ال بد وأن تنعكس بشكل مبارش يف 

هيكلها التنظيمي، فكلام انخفض عدد املستويات اإلدارية كلام 

 ادت فعالية التنظيم وانعكس إجيابا عىل املؤسسة.ز

التي يمكن املهام حتديد التنظيم اإلداري يتمثل يف عملية 

 ةهداف وترتيبها يف شكل وظائف حمددا حتديد األالهلمن خ

 شخاص الذين يقومون هباألا إختيار يتمو الواجبات واحلقوق

أن  إىل( 2002(. وقد أشار العميان )2009)إسامعيل، 

يكل التنظيمي هو الآلية الرسمية التي يمكن من خالهلا اهل

إدارة املنظمة وذلك من خالل حتديـد خطوط السلطة 

بني الرؤساء واملرؤوسني، مما جيعله األساس لنظام  اإلتصالو

السلطة واملساءلة والعالقات بني الوحدات اإلدارية وحيدد 

 شكل وطبيعة العمل الالزم للمنظمة.

 املعارص ( أن املفهوم2002ق، يرى اللوزي )تأكيدًا ملا سب 

 تنظيمية خريطة إعتباره حـد ال يقف عند التنظيمية للهياكل

 حتديد جمرد أو اإلرشافية واملسئولية اإلدارية، توضـح التبعية

 املكونة اإلدارية الوظيفية للوحدات لالختصاصات منضبط

التي  ىالقو إلغـاء النهائـي هدفها أداة يمثل وإنام للتنظيم،

غاياهتا. وجيب  مهامها وحتقيق أداء تعوق وتعرقل املنظمة عن

متناسـبا مـع حجم العمل واألمهية ن يكون اهليكل التنظيمي أ

 مستوى وبالتايل يصبح عامال يف رفع ،النسبية لكل وظيفة

 وظيفته،حيث يعلم كل شخص حدود  ،الكفـاءة اإلداريـة

واإلدارات املختلفة  تنتظم العالقـات بـني الوظـائف ومن ثم

 (. 2000)السلمي،  انسياب دون عرقلةبويسري العمل 

 

 :اإلطار النظري للدراسة

هذا اجلزء من الدراسة يعطي فكرة عامة توضيحية 

وخمترصة عن واقع النشاط الريايض باجلامعات األمريكية، 

ويغطي اخللفية النظرية عن موضوع الدراسة، املتمثل يف 

ات اإلدارية إلدارات األنشطة رتباطاإلاهلياكل التنظيمية و

 الرياضية اخلارجية والداخلية باجلامعات األمريكية.

ن اجلامعات األمريكية خاصة، والغربية بشكل أملعروف ا

عام، تويل الرياضة اهتامم كبري ليس فقط للطالب املتميزين 

فهناك إدارات  ،رياضيًا ولكن جلميع املنتمني لتلك اجلامعات

خمتلفة من النشاط  ألوانل معظم اجلامعات تقدم مستقلة داخ

الريايض. وهلذا جيب توضيح جماالت النشاط الريايض التي 

يتم تقديمها يف اجلامعات األمريكية، والتي من املمكن 

 تصنيفها يف املجاالت التالية:

: جمال املنتخبات اجلامعية يف الرياضات املختلفة، والذي أولا 

أو املقاطعة أو  اإلحتادنظرياهتا عىل مستوى  فيه تتنافس اجلامعة مع

املنطقة اجلغرافية، وتتوىل إدارته أقسام مستقلة تعرف بأقسام 

 Intercollegiate Athletics Departmentالرياضة بني اجلامعات 

 .(NCAAاجلامعية )وترتبط بمعايري الرابطة الوطنية للرياضات 

) الداخلية (،  : جمال الرياضات اجلامعية الرتوحييةثانياا 

لوان النشاط أفيه تتاح فرص ممارسة العديد من  والذي

الريايض للطالب داخل اجلامعة ) وربام يشمل جمتمع اجلامعة 

بأكمله (، وتتوىل إدارته يف الغالب عامدة شؤون الطالب 

 Recreationalويعرف باألنشطة أو الربامج الرتوحيية الرياضية 

Sports Programsعايري واألدلة التي يضعها جملس ، ويرتبط بامل

 Council for the Advancementتطوير املعايري يف التعليم العايل 

of Standards in Higher Education ( CAS ) وحتديدًا من ،

خالل الرابطة الوطنية لألنشطة الرياضية الرتوحيية / الداخلية 

(The National Intramural-Recreational Sports Association 

  NIRSA ) التي تعترب أحد أعضاء املجلس ،CAS . 

: جمال ال يتوفر يف مجيع اجلامعات وهو املجال ثالثاا 

، أو علوم احلركة الرتبية البدنيةو الرياضة األكاديمي لعلوم

يف  أكاديميًا للدراسة حيث يعنى فقط بالطالب املتخصصني

 تلك األقسام / الكليات. 
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النظري من  اإلطارتم اقتصار ولتحقيق أهداف الدراسة 

املجالني األولني ب دراسة اهلياكل التنظيمية هذه الدراسة عىل

للرياضة اجلامعية، ومها الرياضة التنافسية بني اجلامعات ممثلة 

بمنتخبات اجلامعات، والرياضات الداخلية باجلامعات ممثلة 

لألنشطة الرتوحيية الرياضية التي متارس أثناء وقت الفراغ 

التنظيم اإلداري لتلك  إىل، إضافة خل منشآت اجلامعاتدا

 . األنشطة

 

 النشاط الريايض باجلامعات األمريكية:

بدأت ممارسة طالب اجلامعات للمسابقات الرياضية 

كأنشطة وقت فراغ خالل القرن التاسع عرش، وكانت تعرف 

، حيث كانت Intramural Sportsباألنشطة الرياضية الداخلية 

ج الوحيد للمسابقات الرياضية للطالب يف ذلك هي النموذ

الوقت، ومنها بدأ اإلهتامم باملنتخبات اجلامعية وحتملت 

املؤسسات التعليمية مسئوليتها يف تنظيم املسابقات الرياضية. 

فقد كانت املنافسات بني اجلامعات غري رسمية وغري مقننه 

تابعني ويتم تنظيمها بناءًا عىل املناسبات. ونتيجة لعدد امل

لمسابقات الرياضية بني اجلامعات واحلضور اجلامهريي ل

عتربت حدث رئيس للمؤسسات التعليمية، ولذا تدخلت أ

إدارات اجلامعات إلدارة تلك املسابقات. وأما اليوم فالربامج 

مع توحيد  عالية التنظيمالرياضية اجلامعية تتنافس يف بيئة 

قيًا لدى مجيع للوائح واألنظمة املقبولة رياضيًا وأخال

 اجلامعات املشاركة.

هذه النهضة الرياضية اجلامعية والتطور الذي شهدته من 

تنظيم  إىلرياضة هواة أساسية ومن تنظيم طاليب للمسابقات 

، NCAAوعمل مهني متميز، حتت مظلة الرابطة الوطنية 

جذبت معها العديد من الدراسات واملقاالت والآراء املتمثلة 

بناء  إىلالتنافسية بني اجلامعات تؤدي  يف كون الرياضة

تدريب أسايس للنجاح يف عامل اليوم، كام أهنا  الشخصية وتقدم

 نضباطواإلتعزز القيم الشخصية والعمل اجلامعي والتضحية 

واإلنجاز وغري ذلك. ولذا أصبح للرياضة اجلامعية بجميع 

أنواعها وجود متميز وواضح يف مجيع اجلامعات األمريكية 

اديمية والبحثية عىل حٍد سواء. واألنشطة الرياضية األك

أنشطة رياضية  إىلتصنيفها  من املمكناجلامعية متعددة ولكن 

خارجية ويمثلها املنتخبات الرياضية التي متثل اجلامعة يف 

الرياضات التنافسية بني اجلامعات. وأنشطة رياضية داخلية 

م داخل اجلامعة. ويمثلها األنشطة الرتوحيية الرياضية التي تقا

أن رياضة النخبة  إىل( Bourke, 2009فكام أشارت آن بورك )

Elite Sport  من املمكن أن تكون منفصلة عن رياضة غري

املنشآت الرياضية واملوارد املالية  إستخدامالنخبة )العاديني( يف 

وغري ذلك، كام يف النموذج األمريكي. ولكن جيب اإلشارة هنا 

امعية بجميع أنواعها تصنف من ضمن أن الرياضة اجل إىل

 (. Sawyer et.al. 2008رياضات اهلواة )

 

 الرياضة التنافسية بني اجلامعات:

 4,000يوجد بالواليات املتحدة األمريكية أكثر من 

برنامج ريايض تنافيس بني اجلامعات والكليات، وهذه الربامج 

 )بعضترتاوح ما بني برامج كبرية جدا وذات ميزانيات عالية 

برامج اجلامعات الكبرية تزيد ميزانياهتا للربامج الرياضية عن 

برامج  إىل احلكومية(مليون دوالر كجامعة والية أوهايو  100

دوالر كام يف  150,000من  )أقلصغرية وميزانيات حمدودة 

. كام أن الربامج الرياضية باجلامعات ماري(كلية سات 

و والتطور وذلك لزيادة تستمر يف النموف والكليات األهلية س

 (.Sawyer & Judge 2012, p. 12)عدد الطالب املنتظمني 

 (Lombardi، et al. 2003وكام أشار لومباردي وزمالئه )

من بني العوامل التي متيز اجلامعات والكليات "أنه  إىل

األمريكية عن غريها من اجلامعات يف دول العامل أن الرياضة 

تشغل حيزًا  Intercollegiate Athleticsالتنافسية بني اجلامعات 

ان الرياضة بشكل عام كانت جزء  أيضاً وأضافوا   ."متقدماً 

من املؤسسات واملراكز األكاديمية بام يف ذلك الرياضات 

التنافسية بني اجلامعات والتي يقدم تنظيمها العديد من 

الفرص والتحديات، فكلام تقدمت وتطورت اجلامعات كلام 

  ا الرياضية.تطورت براجمه

ومع كل ما تتميز به اجلامعات األمريكية رياضيًا إال أن 

األعضاء يف  الطالب الرياضيني، املمثلني للمنتخبات اجلامعية
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طالب وطالبه  450,000الرابطة والذين يتجاوز عددهم 

(NCAA 2011) شأهنم شأن الطالب الآخرين، فهم جمربين ،

جبات ومتطلبات عىل حضور املحارضات والقيام بجميع وا

أهنم ملزمني بتحقيق  إىل، إضافة الشهادة اجلامعيةاحلصول عىل 

حد أدنى من مستوى النجاح األكاديمي، كتحديد معدل 

تراكمي حسب رشوط ومعايري الرابطة األمريكية، ليتمكنوا 

. (Bates, 2013)يف املشاركة الرياضية اجلامعية  االستمرارمن 

اك تعاون تام ومستمر بني ولذا، من املفرتض أن يكون هن

ألن  ،األقسام األكاديمية وطالب املنتخبات اجلامعية

اإلختالف سيؤثر عىل اجلامعة وسمعتها بشكل عام، 

يف مجيع املجاالت،  التميز اجلامعيفاملجتمعات احلديثة تقدر 

بل الكثري من الناس يعترب التميز الريايض اجلامعي مؤرشًا عىل 

 أخرى.  متيز اجلامعة يف جماالت

والرياضات اجلامعية ليست فقط منافسات ممثلة بتنظيامت 

رياضية رسمية، وإنام هي منافسات لفئات مميزة من الشباب 

من مرحلة  واإلنتقالتسهم بشكل مبارش يف عمليات النضج 

مرحلة الرجولة، فكام هم يتنافسون للفوز يف  إىلاملراهقة 

ور احلياة األخرى. املسابقات الرياضية يتنافسون للفوز يف أم

بل إهنا أصبحت يف كثري من الرياضات وسيلة للمتميزين 

رياضيًا للحصول عىل مهنة يف ذات املجال، ووسيلة لتحقيق 

 اجلامعات. بإحدى لاللتحاقفرص املنح الدراسية 

فاملوهبة الرياضية شأهنا شأن املواهب األخرى، نادرة جدًا 

 الستقطابيام بينها وغري مستدامه، ولذا تتنافس اجلامعات ف

( NCAAرياضيًا )حسب أنظمة ولوائح الرابطة  املوهوبني

الذين سيحققون للجامعات مستويات رياضية متميزة تنعكس 

عىل سمعة اجلامعة، فاملتابعون واملهتمون يعتربون التميز  إجيابياً 

الريايض اجلامعي كرمز لتقييم تلك اجلامعات ومتيزها أكاديميًا 

ا وضعت الرابطة الوطنية للرياضة اجلامعية وإداريًا. وهلذ

( أنظمة ولوائح وأدلة حمددة لتنظيم وإدارة NCAAاألمريكية )

املسابقات بني األعضاء، بام يف ذلك ما يتعلق بعمليات 

للطالب  ختياراإللتتساوى فيها اجلامعات ويبقى  االستقطاب

 الرياضيني. 

 

( NCAAة )فالرابطة الوطنية للرياضة اجلامعية األمريكي

منظمة بعضوية اجلامعات والكليات التي من مسئولياهتا 

املحافظة عىل الرياضة بني اجلامعات والكليات  "األساسية 

، والطالب الريايض كجزء "كجزء مكمل للربنامج التعليمي

. وهلذا شمل دليل (NCAA, 2002)مكمل للطالب عامة 

األمريكية أنظمة ولوائح الرابطة الوطنية للرياضة اجلامعية 

(NCAA, 2011 عىل متطلبات ورشوط أكاديمية جيب عىل )

مجيع الطالب الرياضيني تلبيتها ليتمكنوا من املشاركة يف 

 املنافسات الرياضية، سواء كانوا مستجدين أو منتظمني. 

كام أن من مسئوليات الرابطة األمريكية التأكد من أن مجيع 

لفوز بالبطوالت ال املؤسسات التعليمية األعضاء يف سعيهم ل

يؤثروا عىل قيم الرياضة اجلامعية كوهنا برامج طالبية وجزء 

 مكمل للعمليات التعليمية يف اجلامعات والكليات األمريكية

Lombardi , et.al. 2003)  ولذا متنع أنظمة الرابطة اجلامعات .)

، وإنام تشارك يف اثنتنيمن املشاركة فقط يف رياضة واحدة أو 

سابقات للجنسني حسب التصنيف الذي تنتمي إليه عدد من امل

مسابقات(،  III 10مسابقة، وفئة  I 14: فئة )مثالكل جامعة 

. ومع التغريات بطولة سنوياً  89حيث تنظم الرابطة 

والضغوط التي تواجهها اإلدارات الرياضية  االقتصادية

باجلامعات األمريكية، ال يوجد مربر لدعم تلك اإلدارات 

 إذا كانت النظرة لرباجمها عىل أهنا خربات تربوية ماليًا إال

 .(Bates , 2013)وتعليمية متعددة ومتنوعة للطالب 

أن حوكمة الرياضة اجلامعية  إىلوجتدر اإلشارة هنا 

التنافسية ليست بمنأى عن اجلهات الرسمية احلكومية متى ما 

 Lombardiدعت احلاجة لذلك، فكام أشار لومباردي وزمالئه )

, et.al., 2003  )تدخل الرئيس األمريكي  1905أنه يف عام  إىل

يف تنظيم كرة القدم  Theodore Rooseveltثيودور روسفلت 

األمريكية، حيث فرض عىل اجلامعات تعديل قوانني اللعبة 

 .لتحقيق السالمة لالعبني أو سيمنعها بقرار فيدرايل 

 الرياضة الرتوحيية داخل اجلامعات:

األنشطة الرتوحيية الرياضية التي تقام ينظر للربامج و

داخل اجلامعات عىل أهنا عنرص أسايس يف التعليم العايل يكمل 

العملية التعليمية من خالل تعزيز نمو الطالب  إىلويضيف 
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من النواحي البدنية والعقلية والعاطفية، فالطالب الذين 

م يشاركون يف األنشطة الرتوحيية الرياضية يتسمون بتنمية مفهو

الذات اإلجيايب، الوعي بالقدرات، زيادة التسامح وضبط 

النفس، القوة يف مهارات التفاعل اإلجتامعي والنضج، ومجيع 

هذه الصفات يتم إدراكها من خالل اخلربات الرتوحيية 

 ,CASالرياضية )جملس تطوير معايري التعليم العايل األمريكي، 

لرتوحيية (. كام وجدت الرابطة الوطنية لألنشطة ا2008

( أن املشاركة يف الربامج NIRSA, 2004الرياضية الداخلية )

 Collegeالرتوحيية الرياضيه أحد حمددات الرضا اجلامعي 

Satisfaction والنجاح ،Success واإلستقطاب ،Recruitment 

 .Retentionواإلبقاء 

ومنذ بدايات القرن احلادي والعرشون وأعداد املستفيدين 

قدرت  إزدياد، حيثوحيية الرياضية يف من األنشطة الرت

عدد املستخدمني لتلك  (NIRSA, 2005)الرابطة الوطنية 

مليون طالب  5.3املنشآت واألنشطة بشكل منتظم بـ 

سيكون تم رصف ما يزيد  2010جامعي، وأنه بحلول عام 

أو إعادة تأهيل منشآت  نشاءمليار دوالر إل 3.17عىل 

مؤسسة تعليمية عضوة  333يف  للرياضات الرتوحيية الداخلية

( وجدت NIRSA, 2004بالرابطة. اجلدير بالذكر أن الرابطة )

% من الطالب اجلامعيني يشاركون يف برامج 75ن حوايل أ

الرتويح الريايض باجلامعات التي لدهيا أقسام متخصصة 

 .ومتمكنة

والرابطة الوطنية لألنشطة الرتوحيية الرياضية الداخلية 

(NIRSAقد حد ) دت سبعة أهداف رئيسة لربامج الرتويح

 ,Blumenthalالريايض باجلامعات، واستنادًا عىل بلومنثال )

 هي: فاألهداف( 2008

توفري املشاركة يف أنشطة خمتلفة تريض احلاجات  -1

املتعددة للطالب، واملوظفني، وأعضاء هيئة التدريس وربام إن 

 كان مالئاًم اخلرجيني والضيوف والعامة.

مة للمشاركني من خالل مساعدهتم عىل توفري قي -2

عليه، وتقوية مهارات  تنمية مفهوم الذات االجيايب واملحافظة

جتامعي، وتعزيز اللياقة البدنية، والصحة العقلية التفاعل اإل

 اجليدة.

ستقطاب إمبادرات اجلامعات والكليات عىل  تعزيز -3

 وإبقاء الطالب وأعضاء هيئة التدريس.

ت الرتوحيية الرياضية املنشآ إستخدامتنسيق  -4

اجلامعية بالتعاون مع الوحدات اإلدارية األخرى كالرياضات 

 اجلامعية التنافسية، قسم الرتبية البدنية وأنشطة الطالب.

تقديم فرص تعليمية ال صفية من خالل املشاركة يف  -5

 األنشطة الرتوحيية الرياضية وتوفري فرص قيادية مالئمة.

ات املؤسسة التعليمية من املسامهة اإلجيابية يف عالق -6

 خالل الربامج الرتوحيية الرياضية املهمة وذات اجلودة العالية.

التعاون مع الوحدات األكاديمية بالرتكيز عىل بناء  -7

 منهج للرتويح الريايض مصاحب خلربات خمتربية. 

وبرامج األنشطة الرتوحيية الرياضية ليست باليشء 

 1913سمية يف عام اجلديد، حيث كانت أول وظيفة مهنية ر

ستمر النمو أئة تدريس إلدارة برامج النشاط، ولعضو هي

م حني 1950والدعم هلذا النوع من الوظائف املهنية حتى عام 

الحظت قيادات املؤسسات التعليمة القيمة الرتبوية احلقيقية 

تطوير تلك  إىلملامرسة النشاط الرتوحيي الريايض، مما أدى 

توفري منشآت رياضية إضافية  ىلإالربامج وتوسعها إضافة 

خمصصة هلذا النوع من النشاط باجلامعات املختلفة نتيجة 

 (.Blumenthal, 2008ملبادرات طالبية )

أن إدارة النشاط الرتوحيي الريايض  إىلوجتدر اإلشارة هنا 

الداخيل باجلامعات ال تسمح للطالب الرياضيني )الذين 

ة يف الرياضات التي هم يمثلون منتخبات اجلامعة( من املشارك

أعضاء بمنتخبها، وذلك لتعزيز مبدأ التكافؤ بني املامرسني، 

 عىل املستوى العام للنشاط.  إجيابياً والذي ينعكس 

 

 التنظيم الريايض باجلامعات:

يعترب اهليكل التنظيمي باجلامعات أو الكليات دليل مهم 

، فجميع اجلامعات والكليات التعليميةاملؤسسة لنشاط 

حلكومية واألهلية تتضمن هيكل تنظيمي للمسئولني بدأ من ا

ومدير/ رئيس اجلامعة، والقيادات  ،trusteesجملس األمناء 

ذلك فاملؤسسات التعليمية  إىلاإلدارية واألكاديمية، وإضافة 
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 ؤولنياحلكومية تشمل يف كياناهتا التنظيمية التعاون مع مس

ة واالجتامعية خارجيني، كالقيادات السياسية واالقتصادي

وبعض املواطنني ورجال األعامل واجلمعيات اخلريية، ولكثري 

من هذه اجلهات اخلارجية تأثري عىل اإلجراءات والسياسات 

داخل اجلامعة. واهلياكل التنظيمية املختلفة تقدم ألوان خمتلفة 

من املعلومات واإلجراءات للمستويات اإلدارية العليا، فلها 

اذ القرار حيث أهنا تؤثر عىل انتقال أثر عىل عمليات اخت

 إىلاملعلومات والتوصيات واإلجراءات من املستويات الدنيا 

  .(Hammond, 2002العليا وتطبيق النظام بطرق معروفه )

تطورت  اجلامعية األمريكيةواهلياكل التنظيمية يف الرياضة 

خالل العقود األخرية مع تطور ونمو صناعة الرياضة اجلامعية، 

أصبح يف معظم اجلامعات إدارات مستقلة تعنى بأحد  حيث

جماالت الرياضة اجلامعية، كإدارة األنشطة الرياضية اخلارجية 

)املنتخبات( وإدارة األنشطة الرتوحيية الرياضية الداخلية. ففي 

املايض كانت الرياضة اجلامعية منوطة بربامج الرتبية البدنية، أما 

حد كبري إدارة  إىلية باجلامعات تشابه حاليًا فنامذج اإلدارة الرياض

 (.Alden, 2010الرشكات األمريكية )

نتهت فكرة إدارة أيف اجلامعات والكليات األمريكية 

الربنامج الريايض بشخص أو إثنني من اإلداريني، بغض النظر 

عن مستوى املشاركة يف الرياضات التنافسية اخلارجية، ففي 

قسام الرياضة التنافسية الوقت الراهن كثريًا ما نجد بأ

(Athletic Department)  ًمديرًا عاما Athletic director 

بمستويات  Associates and Assistantsومشاركني ومساعدين 

خمتلفة وبألقاب ختصصية مثل: املنشآت والعمليات، التطوير، 

التسويق، واخلدمات األكاديمية املساندة للطالب الريايض، 

م مع كل جامعة أو كلية. ويف الوقت ذاته وغري ذلك مما يتالئ

ليس مستغربًا أن يكون ببعض اجلامعات التي تنتمي للقسم 

وظيفة  (NCAA, Division III)الثالث من الرابطة األمريكية 

إدارية رياضية يتوالها أحد األفراد وتناط به مسئوليات إضافية 

 ممكن أن تكون تدريبية أو تنظيمية.

فسه هو ما الذي حيدد عدد املناصب والسؤال الذي يطرح ن

والوظائف يف إدارة / قسم الرياضة اجلامعية؟ واإلجابة تتطلب 

عىل رؤية ورسالة وأهداف  فحص دقيق لكل منصب بناءاً 

/ القسم والتي جيب أن تتامشى مع رؤية ورسالة وأهداف اإلدارة

( كل منصب جيب أن Alden, 2010اجلامعة. وكام أشارت ألدن )

ناية وعىل ضوء رسالة القسم لإلجابة عىل التساؤالت يفحص بع

التالية: ماذا يقدم هذا املنصب للطالب الرياضيني واجلامهري؟ 

وهل هذا املنصب رضوري للطالب الرياضيني ليحصلوا عىل 

خربات مفيدة؟ ففي عامل اإلدارة الرياضية اجلامعية يواجه 

الية، اإلداريون ضغوط مستمرة كالتقليص من التكاليف امل

والرتكيز عىل النجاح األكاديمي للطالب الرياضيني، وحتقيق 

 نتائج إجيابية وتفوق ريايض مستمر.

 

 :مشكلة الدراسة

 يةتنظيمهياكل تكمن مشكلة الدراسة يف عدم وجود 

اجلامعات السعودية  معظمرياضية يف ال اتدارلإلمالئمة 

ملكة املالتي تشهدها تتالئم مع النهضة الرياضية اجلامعية 

وجود  إىلالعربية السعودية. حيث تفتقد كثري من اجلامعات 

لتحقيق احلد األدنى  من املوظفني املتخصصني العدد املالئم

من العنارص األساسية لوجود إدارة متخصصة يف املجال 

كذلك ال يوجد هياكل تنظيمية واضحة داخل  الريايض.

عات اإلدارات املعنية بالنشاط الريايض يف معظم اجلام

السعودية، والذي يعترب رضورة حتمية لتحديد وتوضيح املهام 

واملسؤوليات اإلدارية. فاهلياكل التنظيمية، كام أشار اليها 

جيب  "( and Walker, 2015 Jordan, Kent)جوردون وزمالئه 

عىل حده وللمؤسسة أو اهليئة  ن تكون متوفرة لكل قسمأ

ع عىل جامعات ولذا كان من األمهية بمكان اإلطال. "ككل

حمكية يف إحدى أفضل دول العامل يف الرياضات اجلامعية 

وتقديم تصور تنظيمي لإلدارات الرياضية يتالئم مع معطيات 

، السعودية واألهلية احلكومية والكليات وضع اجلامعات

بحيث يراعي مبدأ املرونة يف تعديله وتطبيقه بام يتالئم مع 

جامعة وكلية ويتوافق مع اإلمكانات املادية والبرشية لكل 

  رؤيتها ورسالتها.
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 :ف الدراسةاهدأ

  حتقيق ما ييل: إىلستطالعية هتدف هذه الدراسة اإل 

التعرف عىل أكثر التنظيامت اإلدارية الرياضية  .1

ًا يف اجلامعات األمريكية املنتسبة لعضوية إستخداماجلامعية 

 (.NCAAالرابطة الوطنية للرياضة اجلامعية األمريكية )

التنظيمي اإلداري  رتباطالتعرف عىل طبيعة اإل .2

اجلامعات يف  الداخيل واخلارجي الريايض ملدراء النشاط

األعضاء بالرابطة الوطنية للرياضة اجلامعية األمريكية 

(NCAA). 

تقديم نموذج مقرتح لبعض الوحدات املكونة  .3

ضوء أفضل  يفللهياكل التنظيمية املناسبة للجامعات السعودية 

 امرسات التنظيمية يف اجلامعات األمريكية.  امل

 تساؤلت الدراسة:

أكثر التنظيامت اإلدارية الرياضية اجلامعية ما هي  .1

ًا يف اجلامعات األمريكية املنتسبة لعضوية الرابطة إستخدام

 ؟(NCAAالوطنية للرياضة اجلامعية األمريكية )

 التنظيمي اإلداري ملدراء النشاط رتباطما طبيعة اإل .2

اجلامعات األعضاء بالرابطة يف  الداخيل واخلارجي الريايض

 .(NCAAالوطنية للرياضة اجلامعية األمريكية )

ما هو أفضل نموذج مقرتح لوحدات هيكل  .3

 تنظيمي مناسب للجامعات السعودية؟

 

 :أمهية الدراسة

تكمن أمهية الدراسة يف أن حداثة العديد من اجلامعات  

املنافسات الرياضية بينها يتطلب  حداثة إىلوالكليات، إضافة 

تكاتف اجلهود للنهوض باملستوى الريايض عامة والنشاط 

تفعيل النشاط  اخلارجي خاصة، والذي سينعكس عىل

مستوى املنافسة بني  الريايض داخل اجلامعات وعىل رفع

الريايض  اإلحتاد. كام أن مؤسسات التعليم العايل باململكة

مسئولية القيادة  حملاثته، يتللجامعات السعودية، رغم حد

، ولذا يتحتم عليه تبني اخلارجية للنهوض بالرياضة اجلامعية

اجلامعات  وإرشاد أفضل األساليب التنظيمية املتبعة وتوجيه

التي من شأهنا النهوض  الرياضية لتطبيق التنظيامت اإلدارية

بمستواها رياضيا، والذي سيحقق األهداف الرتبوية 

وزارة التعليم ومجيع اجلامعات لدى  أمولةواألكاديمية امل

ولتحقيق ذلك جيب معرفة والكليات احلكومية واألهلية.  

ففي كثري  ،وتطبيق أفضل التنظيامت اإلدارية الرياضية اجلامعية

عىل النشاط الريايض  منصب الرتكيز من اجلامعات السعودية

الداخيل الذي ألجله أوجدت إدارات رياضية ذات تنظيم 

 للعديد من اإلحتادتنظيم ولكن مع  ،ذا الغرضخاص هل

 إىلاملنافسات الرياضية بني اجلامعات والكليات، إضافة 

املشاركات اخلارجية الدولية، أصبحت احلاجة ملحة إلجياد 

اجلامعي )الداخيل  هياكل تنظيمية إلدارات النشاط الريايض

تتالءم مع التطور الذي تشهده الرياضة يف  واخلارجي(

وحتقق التوازن بني األنشطة الرياضية  ت التعليم العايلمؤسسا

 . اجلامعية الداخلية واخلارجية بام حيقق األهداف املرجوة

 

 :الدراسات السابقة

 وأداء هيكل "( بعنوان Karg, 2011كارق ) دراسة

 تأثري بحث إىلوالتي هدفت  "املعقدة  الرياضية املنظامت

 الرياضية للمنظامت ياألداء الوظيف عىل اهليكل التنظيمي

الوظائف، والتعرف عىل عالقة املتغريات اهليكلية  متعددة

)املتاميزة واملتكاملة( داخل املنظامت الرياضية الوطنية 

 حالة دراسات ثالث من البيانات األسرتالية. وقد تم مجع

الوطنية  الرياضية املنظامت عن لرشكات أسرتالية مفصلة

 املخططات واهلياكل قوثائ وحتليل مجع والتي شملت

السنوية لكل حالة،  والتقارير سرتاتيجيةاإل واخلطط التنظيمية

 الرؤساء مع مقابلة شخصية وثالثون مخسة جراءتبع ذلك إ

 واملديرين التنفيذيني واملدراء اإلدارات جمالس وأعضاء

 منظمة رياضية وطنية، كل يف العمليات وموظفي العامني

 الرتتيب أدوات من لسلةبس اإلجراءات هذه ستكملتوأ

والتكامل. وقد أظهرت النتائج أن أهم  التاميز القصرية لقياس

 كانت املنظامت الرياضية الوطنية وظائف بني التاميز مصادر

وسلوكية، فيام كانت احلاجة للتكامل موجودة  ومعرفية هيكلية
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يف مجيع الوظائف ويف املستويات اهلرمية داخل املنظامت، 

ة للتكامل بني املنظامت الرياضية الوطنية حاج إىلإضافة 

 جمموعات مخس وجهات احلوكمة. وبناء عىل النتائج تم حتديد

 وعىل املتعددة املستويات الوظيفية عىل العمل معوقات من

 وهي مصنفة عىل أهنا اسرتاتيجية، داخل املنظمةاملستويات 

وتعارض  ،(األدوار ووضوح التغيري مثل) وهيكلية وحوكمة،

 ،(واملوارد الشخصية، والعالقات اهلدف، مثل) رصاعأو 

. وثقافية نسانيةقضايا إ وأخريا ومعارف، معلومات وقضايا

 الرياضية املنظامت تستخدمها التي التكامل فيام صنفت آليات

للمنظمة، مع وجود  خارجية أو داخلية أهنا عىل الوطنية

يؤثر  الوطنية أن تكامل وجتانس املنظامت الرياضة إىلمؤرشات 

عىل األداء الوظيفي. عامليًا املنظامت الرياضية الوطنية  إجيابياً 

 اهتارتباطإل نظرا وعملياهتا هياكلها يف نسبيا تعترب متجانسة

 تعزيز يف املامثلة وأدوارها الدولية الرياضية اتاإلحتادب

 أن التصميم إىلالوطنية. بشكل عام توصلت الدراسة  الرياضة

 الوطنية الرياضية املنظامت عىل عمل يؤثر أن يمكن اهليكيل

 تقسيم طريق عن لألداء معوقات اهليكل خيلق أوال، بطريقتني:

 وتشغيلية هيكلية خصائص ذات فرعية وحدات إنشاءو العمل

 اهلياكل، داخل التكامل آليات تصميم خالل من ثانيا،. خمتلفة

 عوقاتامل هذه من تقلل أن الوطنية الرياضية للمنظامت يمكن

 إىلالوظيفي والعمل بفاعلية. وأشارت النتائج  األداء وتشجع

 التصميم خليارات نتيجة هو األداء عىل اهليكل أن تأثري

 الوطنية.  الرياضية املنظامت اختذته الذي التنظيمي

 دراسة ريلفاز، ليتل وود، نيستي، قليبورن، و

 & Relvas, Littlewood, Nesti, Gilbourneريتشاردسون )

Richardson, 2010 اهلياكل التنظيمية والتطبيقات  "( بعنوان

نخبة من أندية كرة القدم األوروبية للمحرتفني:  العملية لدى

 إىل، والتي هدفت "فهم العالقة بني الشباب وجمال الحرتاف

ستكشاف اهليكل التنظيمي والتطبيقات العملية املتعلقة بتنمية إ

لقدم للمحرتفني، واستخدم الالعبني الصغار يف أندية كرة ا

الباحثون املقابلة الشخصية ) املفتوحة متبوعة بشبه املنظمة( 

 Youthمع مدراء / رؤساء تنمية الالعبني الشباب 

Development ( املوزعة 26داخل األندية الستة وعرشون )

، 5، الربتغال=6عىل مخس دول أوروبية ) بريطانيا=

ومجيعها تلعب يف أفضل (،  4، السويد=2، فرنسا=9أسبانيا=

الدوريات بدوهلا أثناء فرتة الدراسة، وعرشون منها مشاركون 

يف البطوالت األوروبية خالل الفرتة ذاهتا. من أهم النتائج أن 

األندية تعمل من خالل نوعني إثنني من اهلياكل التنظيمية 

نادي وفيه تم  18العامة، النوع األول من اهلياكل مستخدم يف 

يعمل كرابط بني  Sports Directorر للرياضات حتديد مدي

املجلس التنفيذي وقسمي كرة القدم للمحرتفني وللشباب، 

أندية وفيه جملس  8والنوع الثاين من اهلياكل مستخدم يف 

تنفيذي مسؤول مبارشة عن بيئة املحرتفني والشباب وذلك من 

خالل نائبني للرئيس من أعضاء املجلس أحدمها لقسم 

أن  إىللآخر لقسم املحرتفني. كام أشارت النتائج الشباب وا

هناك تشابه كبري يف اهلياكل التنظيمية لألندية وأقسام تنمية 

الشباب بني مجيع األندية بغض النظر عن الدول التي تنتمي 

هلا، وهذا قد يكون نتيجة للمعايري املطبقة من قبل املنظامت 

الدويل، ولكن  اداإلحتاألورويب و اإلحتادالقارية والدولية ك

بيقات العملية من نادي لآخر بسب ختالفات يف التطهناك إ

ختالف مسئوليات املامرسني واملهارة األساسية والثقافة إ

 املحددة واملتعلقة بكل بيئة خاصة.   

 التنظيمي املناخ "بعنوان( 2010) البطيخي هناد دراسة

 جلامعاتبا الريايض النشاط دوائر مرشيف داءأ بتطوير وعالقته

 التنظيمي املناخ عىل التعرف إىل الدراسة وهدفت " األردنية

 ،األردنية باجلامعات الريايض النشاط دوائر مرشيف عند السائد

 الريايض، النشاط دوائر مرشيف أداء بتطوير املناخ هذا وعالقة

 العينة إختيار وتم الوصفي، املنهج الباحثة ستخدمتأ وقد

 باجلامعات الريايض النشاط دوائر يفمرش من العمدية بالطريقة

 119) ومرشفة مرشفاً  (171) عددهم والبالغ ،األردنية

 كوسيلة ستبانةإ بتصميم الباحثة وقامت. مرشفة( 52 مرشفًا،

 التنظيمي، اهليكل: هي حماور (7) عىل حتوتأ البيانات جلمع

 العالقات االدارة، ومساندة دعم واملسؤوليات، السلطات

وقد  خصائيون،األ داء،األ تقييم واملكافآت، حلوافزا نسانية،اإل

 بتحديد يتميز السائد التنظيمي اهليكل أن إىل النتائج أشارت

 من املوضوعة األهداف لتنفيذ ومالءمتها ووضوحها املسؤولية
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 أشارت كام ،األردنية باجلامعات الريايض النشاط دوائر قبل

 دورية بصفة الريايض النشاط مرشيف تدريب رضورة إىل

 هذه مع عقد للمرشف املهنية احلياة مدى وبشكل مستمر عىل

 وأوصت. املهارات تنمية هبدف منتظمة بصفة الدورات

 الريايض النشاط دوائر مسئويل هتاممإ برضورة الدراسة

 االدارية مستوياهتم ختالفإ عىل األردنية باجلامعات

 هذه ألن بينهام متييز دون التنظيمي املناخ بعنارص والوظيفية

 داخل األداء فعالية يف إجيابياً  أو سلباً  تؤثر نأ يمكن املكونات

 .الريايض النشاط دوائر

 دراسة" بعنوان( Jia and You, 2009) يو و جيا دراسة

 والرتبية العام الرياضة لقسم التنظيمي اهليكل عىل مقارنة

 ستكشافإ إىل هدفت والتي ،"وأمريكا الصني يف البدنية

 البدنية والرتبية العامة الرياضة أقسام تواجهها تيال املشاكل

 تصميم وهل للجامعة، الشامل النظام من كجزء اجلامعية،

 أو األقسام مستوى عىل سواء علمياً  مناسب التنظيمي اهليكل

 اهليكل تصميم مقارنة خالل من وذلك ككل، اجلامعة

 University of) الصينية والتقنية للعلوم بكني بجامعة التنظيمي

Sciences and Technology Beijing )التنظيمي اهليكل مع 

( Taiwan University) تايوان بجامعة البدنية الرتبية ملكتب

 بجامعة الرياضيني الطالب دعم خدمات هيكل وكذلك

 Student-Athlete Support Services at) األمريكية أوهايو

Ohio University .)للهياكل التحليلية املقارنة خالل من 

 الرياضة أقسام أن إىل التوصل تم الثالث باجلامعات التنظيمية

 طرق لدهيا وتايوان أمريكا من كل يف البدنية والرتبية العامة

 نظام يف التنظيمي اهليكل بريوقراطية فيام القرار إلختاذ واضحة

 ما عىل وبناءاً  البريوقراطية، نحو امليل إىل يؤدي الصينية اجلامعة

 األقسام عمل حتسني فإن املقارنات نتائج من ليهإ صلالتو تم

 وتوضيح املنظمة ديمقراطية تقوية إىل حيتاج الصينية باجلامعة

 فقد عام وبشكل املنظمة، يف واملسئوليات احلقوق بني الفروق

 عمليات عىل والرتكيز التفاوت حجم بسبب أنه الباحثان رأى

 اهلياكل من خمتلفة أنواع توظيف اجلامعات بإمكان فإنه خمتلفة

( Flat Organizational Structure) املسطحة/  األفقية التنظيمية

    .جامعة كل خصائص وامكانيات عىل بناء

 Gómez, Opazo, andدراسة قوماز وأوبازو وماريت )

Marti, 2007 ) للمنظامت اهليكلية اخلصائص "بعنوان 

والتي  "مية األكادي املناقشة يف الرئيسة الظواهر: الرياضية

 التي والبحثية األكاديمية األوراق حتليل ودراسة إىلهدفت 

 الرياضة، يف التنظيمية للظاهرة اخلاصة الطبيعة تستكشف

لرياضية. لقد أستخدمت ا املنظامت هبيكل يتعلق فيام وحتديدا

لكرتونية للمجالت ذات الصلة بموضوع الدراسة املواقع اإل

كاديمية كرتونية للمقاالت األلبيانات االلالدراسة وقواعد ا

املقاالت  إختيارالتي تتناول املنظامت الرياضية، وقد تم 

 النهائية العينة ، وشملت 2006وعام  1975املنشورة بني عام 

 والثالثني اخلمس السنوات خالل نرشت مقالة ومخسني مخسة

 ومقارنة حتليل أجل من مصفوفة إنشاء املاضية، كام تم

 التي عليها املقاالت، وكانت املتغريات حتوتأ التي املعلومات

 املنهجية املستخدمة، النظرية جتاهاتاإل الرتكيز عليها هي: تم

 الرياضة املدروسة، الدولة/ الوطن، التحليل، نوع املستخدمة،

 املنظامت ونوع للبحث، الرئيسة النتائج املنشورات، نوع

 عظماملستخدمة. وقد أظهرت أهم النتائج أن م الرياضية

من  وضعها قد تم الرياضية املنظامت هبيكل املتعلقة املناقشات

 حتاملية وجود جتانسل اجلهات الرياضية احلاكمة، كام أن إقب

 باجلهات الرياضية احلاكمة يتعلق فيام البلدان بني هيكيل

يوضح مقدار مالئمة ما حصلت عليه من الرتكيز يف 

ت الرياضية، الدراسات والبحوث املتعلقة هبياكل املنظام

وحتديدا املتعلق منها بالتغيري واألداء التنظيمي والرتكيبة 

 اهليكلية للمنظامت الرياضية.

 ,Wilkesmann and Blutnerدراسة ويلكسامن و بلوتنر ) 

( بعنوان اإلفصاح للعامة عن إعادة اهليكلة التنظيمية  2002

ياكل مقارنة اهل إىلألندية كرة القدم األملانية، والتي هدفت 

التنظيمية الختاذ القرارات بني األندية الرياضية، بام فيها أندية 

كرة القدم، والرشكات التجارية، حيث أوضح الباحثان البيئة 

املثالية هليكلة إختاذ القرار باألندية الرياضية عىل أهنا تكون من 

األسفل لألعىل، باملقارنة مع البيئة املثالية بالرشكات والتي 

امة األسفل، وكانت الفرضية الع إىلة من األعىل تكون هرمي

ختاذ القرار يف الرشكات للدراسة تتمثل يف أن عمليات إ
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عتامد عىل ثالث دية الرياضية متقاربة. لقد تم اإلالتجارية واألن

 VfL Bochum, FC Schalke)دراسات حالة لألندية الرياضية 

04 and BVB Dortmund) ن وتم احلصول عىل البيانات م

خالل حتليل وضع النادي والوثائق الداخلية، املقابالت 

تقارير  إىلالشخصية مع ممثلني ملجالس إدارات األندية، إضافة 

وكانت أهم النتائج أنه رغم  من الصحف املحلية عن األندية.

التفاوت بني األندية الرياضية حسب التصنيفات القانونية 

نية تواجه بيئة من للدولة، إال أن أندية كرة القدم األملا

الغموض والظبابية بني مشاركة األعضاء وفعالية وكفائة تنفيذ 

عالقة  إىلوحتقيق األهداف. وبشكل عام مل تتوصل الدراسة 

حمددة بني اهليكل التنظيمي والنجاح يف مالعب كرة القدم 

 األملانية.   

 

 :إجراءات الدراسة

 :منهجية الدراسة 

تحلييل ملناسبته مع طبيعة املنهج الوصفي ال إستخدامتم 

وهدف الدراسة، حيث يعترب هذا املنهج األكثرمالئمة لدراسة 

واقع التنظيم اإلداري الريايض باجلامعات األمريكية، وقد تم 

جتميع  ف( هبدMeta-Analysisالتحليل البعدي ) إستخدام

وتصنيف وتقييم املعلومات املنشورة عن اهلياكل التنظيمية 

 ري للنشاط الريايض اجلامعي.االدا رتباطواإل

 :جمتمع الدراسة 

يمثل جمتمع الدراسة مجيع اجلامعات األمريكية األعضاء  

( يف NCAAيف الرابطة الوطنية للرياضة اجلامعية األمريكية )

. وحسب أي مسابقة رياضية تنظمها وترشف عليها الرابطة

من  1066إحصائيات الرابطة فإن عدد األعضاء الفاعلني 

التعليم العايل بالواليات املتحدة األمريكية  مؤسسات

(NCAA, 2012). 

 :عينة الدراسة 

عينة الدراسة بطريقة عشوائية من خالل  إختيارتم   

 125 إختياراملواقع اإللكرتونية الرسمية للجامعات، حيث تم 

من اجلامعات التي توفر هلا بيانات عىل الشبكة  جامعة

تمع الدراسة ووافية لتحقيق ملجوهي عينة ممثلة  ،العنكبوتية

نظر أسامء اجلامعات أ .% من املجتمع األصيل(11.7) دفاهل

 (.1بملحق رقم )

 

  مجع البياناتأدوات: 

عىل مواقع  )املتوفرة اإلطالع عىل اهلياكل التنظيمية 

لبعض اجلامعات األمريكية، وحتديدا ما يتعلق  اإلنرتنت(

أسلوب البحث  إستخدامبإدارات النشاط الريايض، حيث تم 

لوصف الواقع التنظيمي الريايض الذي تعيشه  ،الوصفي

اجلامعات األمريكية بشكل عام وما يتعلق بالنشاط الريايض 

 اخلارجي بشكل خاص

للمقارنة  (Meta-Analysis)لبعدي االتحليل  إستخدام 

 بني اهلياكل التنظيمية املستخدمة فيام يتعلق بالربط اإلداري

 صحاب القرار.مع أ للنشاط الريايض

اإلطالع عىل العديد من الوثائق والدراسات ذات  

ا لتوضيح األطر التنظيمية للنشاط هإستخدامالعالقة والتي تم 

 .الريايض اخلارجي والداخيل باجلامعات األمريكية

 زيارات ميدانية ملقر الرابطة الوطنية للرياضة اجلامعية 

(NCAA) هلا مقابلة وعدد من اجلامعات األمريكية تم من خال

اهلياكل التنظيمية للنشاط بعض املسئولني واإلطالع عىل 

 .الريايض

 :املعاجلات اإلحصائية 

 التكرارت 

 النسبة املئوية  

 التمثيل البياين 

 

 :عرض ومناقشة النتائج

جامعة أمريكية  125تنظيمية لعدد طالع عىل اهلياكل الباإل

نشاط تضح أن مجيع اجلامعات لدهيا أقسام أو إدارات للإ

اإلداري مع  رتباط%( وكان اإل100الريايض اخلارجي بنسبة )

(، مع مالحظة 1الرئيس املبارش كام هو موضح باجلدول رقم )

أن بعض اجلامعات لدهيا فروع هلا مدرائها الذين يوسمون 

( وهو مرادف ملصطلح University Chancellorبالتشانسلر )

 املدير.
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 دير النشاط الريايض اخلارجي مع الرئيس املبارش باجلامعات األمريكيةاإلداري مل رتباطاإل  .(1جدول )

 اإلداري ملدير النشاط اخلارجي رتباطاإل (125اجلامعات ) عدد النسبة املئوية

 مدير اجلامعة 86 68.8%

 مدير فرع جامعة 16 12.8%

 وكيل اجلامعة اإلداري 10 8%

 وكيل اجلامعة األكاديمي 2 1,6%

 اجلامعة لشؤون طالب وكيل 9 7,2%

 وكيل اجلامعة للتطوير 2 6,1%
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 اإلداري ملدير النشاط الريايض اخلارجي مع الرئيس املبارش باجلامعات األمريكية. رتباطإلا(. 1)شكل 

 

من مدراء النشاط الريايض  86( أن 1يتضح من جدول )

ون مبارشة بمدير اجلامعة ( مرتبطAthletic Directorاخلارجي )

(University President بنسبة )(68.8 )%،  مرتبطون 16بينام 

 Universityمبارشة مع مدراء اجلامعات ذات الفروع )

Chancellor( بنسبة )لتصبح نسبة مدراء النشاط  12.8 ،)%

. جامعة( 102% ) 81.6املرتبطون مبارشة بمدراء اجلامعات 

التي يرتبط هبا مدير النشاط  يف حني كان عدد اجلامعات

جامعات  10اخلارجي مع وكيل اجلامعة للشؤون اإلدارية 

، ومع وكيل اجلامعة للشؤون األكاديمية جامعتان %( 8)بنسبة 

 9، ومع وكيل اجلامعة لشؤون الطالب %( 1.6)بنسبة 

، ومع وكيل اجلامعة للتطوير %( 7.2)جامعات بنسبة 

 .   %( 1.6) جامعتان بنسبة
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الرياضية اخلارجية  يام يتعلق بإدارة باألنشطةوف

 )املنتخبات( وإدارة األنشطة الرتوحيية الرياضية الداخلية

كانت املايض حيث يف ختلف عن ما كان حيث فاألمر قد أ

حاليًا  البدنية، أماالرياضة اجلامعية منوطة بربامج الرتبية 

 إدارة حد كبري إىلفنامذج اإلدارة الرياضية باجلامعات تشابه 

 (.Alden, 2010الرشكات األمريكية )

نتهت فكرة إدارة أيف اجلامعات والكليات األمريكية 

الربنامج الريايض بشخص أو إثنني من اإلداريني، بغض النظر 

عن مستوى املشاركة يف الرياضات التنافسية اخلارجية، ففي 

الوقت الراهن كثريًا ما نجد بأقسام الرياضة التنافسية 

(Athletic Department)  مديرًا عامًا ومشاركني ومساعدين

Associates and Assistants  وبألقاب خمتلفةبمستويات 

ختصصية مثل: املنشآت والعمليات، التطوير، التسويق، 

واخلدمات األكاديمية املساندة للطالب الريايض، وغري ذلك 

بًا مما يتالئم مع كل جامعة أو كلية. ويف الوقت ذاته ليس مستغر

أن يكون ببعض اجلامعات التي تنتمي للقسم الثالث من 

وظيفة إدارية  (NCAA, Division III)الرابطة األمريكية 

رياضية يتوالها أحد األفراد وتناط به مسئوليات إضافية ممكن 

 أن تكون تدريبية أو تنظيمية.

 

 

 .األمريكية باجلامعات املبارش يسالرئ مع النشاط الريايض الداخيل ملدير اإلداري رتباطاإل (.2) جدول
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 األمريكية. باجلامعات املبارش الرئيس مع النشاط الريايض الداخيل ملدير اإلداري اإلرتباط .(2شكل )

 اإلداري ملدير النشاط الداخيل رتباطاإل (125اجلامعات) عدد النسبة املئوية

 وكيل اجلامعة لشؤون الطالب 96 76.8%

 وكيل اجلامعة للشؤون األكاديمية 4 3.2%

 وكيل اجلامعة للشؤون اإلدارية 5 4%

 وكيل اجلامعة للتطوير 1 0.8%

 النشاط الريايض اخلارجي مدير 19 15.2%
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( جامعة تربط النشاط 96( أن )2) يتضح من جدول

الريايض الداخيل بوكالة اجلامعة لشؤون الطالب بنسية 

( جامعات تربط النشاط الريايض الداخيل 4، )%( 76.8)

( 5، )%( 3.2)بنسية  وكيل اجلامعة للشؤون األكاديميةب

وكيل اجلامعة تربط النشاط الريايض الداخيل ب تجامعا

تربط النشاط  ة( جامع1، )%(4)بنسية  للشؤون اإلدارية

%(،  0.8الريايض الداخيل بوكيل اجلامعة للتطوير بنسبة )

النشاط الريايض الداخيل بوكيل اجلامعة  تربط جامعة( 19)

 .%( 15.2)للتطوير بنسبة 

النشاط الريايض الداخيل  إرتباط( أن 2ويظهر اجلدول ) 

بوكالة اجلامعة لشؤون الطالب يف الرتتيب األول بنسبة 

مع مدير النشاط الريايض اخلارجي  رتباط%( يليها اإل 76.8)

ن نتائج أ. %( 15.2)( جامعة بنسبة 19حيث اتضح وجود )

اإلداري للنشاط الرتوحيي الريايض الداخيل  رتباطاإل

باجلامعات األمريكية التي تم التوصل إليها تتوافق مع ما أشار 

( CAS, 2008إليه جملس تطوير معايري التعليم العايل بأمريكا )

غالبية اجلامعات األمريكية تضع برامج الرتويح  "من أن 

حيات اإلدارية ألحد أقسام الريايض الداخيل حتت الصال

شؤون الطالب، ولكن من املمكن أن تكون هذه الربامج حتت 

-Athleticمظلة إدارات أخرى كقسم الرياضات اخلارجية 

Department  أو القسم األكاديمي للرتبية البدنية والرياضة، أو

. وهلذا النوع من النشاط الريايض "وحدة جتارية باجلامعة 

غة يف الوقت احلارض، فالرياضة مل تعد مرتبطة اجلامعي أمهية بال

بجانب التنافس والفوز فقط، حيث ظهر حديثًا تعريف 

جيسد جوانب الصحة  Holisticللرياضة أكثر شمولية 

 .Wellness (Bourke, 2009)والعافية والتدريب 

وبناء عىل ما سبق فإن النشاط الرتوحيي الريايض الداخيل 

طالب اجلامعة املؤهلني للمشاركة  باجلامعات يتعامل مع مجيع

دون استثناء، بغض النظر عن مستوى األداء، فهو من الطالب 

وللطالب، ولذلك يفضل أن يدار من قبل أحد أقسام عامدة 

شؤون الطالب والذي من املمكن أن ينفذ الربامج الرتوحيية 

الطالب من خالل  إستخدامالرياضية الداخلية املختلفة ب

ام اجلزئي( لتنظيم وتنفيذ اخلدمات الرتوحيية تشغيلهم )بالنظ

الرياضية املمكنة. وكام أشارت نتائج الربط اإلداري للنشاط 

الرتوحيي الريايض، التي تم التوصل إليها، فإنه وبحسب 

إمكانات وظروف كل جامعة من املمكن أن يتبع النشاط 

النشاط الريايض اخلارجي  إداريًا إلدارةالرتوحيي الريايض 

 امعة برشط أن يكون هلذا النشاط إدارة مستقلة.   باجل

 

   :الستخالصات

 النشاط الريايض اخلارجي ملدير إداري إرتباطأكثر  

معة الفرعية % ومدير اجلا68.8يوجد مع مدير اجلامعة بنسبة 

 .%81.6%، بمجموع 12.8

 النشاط الريايض اخلارجي ملدير إداري إرتباطأقل  

كاديمي، وكيل اجلامعة للتطوير يوجد مع وكيل اجلامعة األ

 %1.6بنسبة 

 النشاط الريايض الداخيل ملدير إداري إرتباطأكثر  

 .%76.8يوجد مع وكيل اجلامعة لشؤون الطالب بنسبة 

 النشاط الريايض الداخيل ملدير إداري إرتباطأقل  

 .%0.8توجد مع وكيل اجلامعة للتطوير بنسبة 

 

 :وصياتتال

 :(يات احلكومية واألهلية السعوديةللجامعات والكل)التوصيات: 

تتفاوت اجلامعات السعودية فيام بينها يف العديد من 

اخلصائص ذات التأثري املبارش عىل األنشطة الرياضية اجلامعية، 

فر املنشآت الرياضية املالئمة، اسواء اخلارجية أو الداخلية، كتو

، حجم اجلامعة وعدد طالهبا، حجم اإلدارة الرياضية باجلامعة

اإلداري، واملوقع  رتباطعدد املتخصصني العاملني هبا، واإل

اجلغرايف. وهلذا فإنه من غري املالئم يف الوقت الراهن، مع 

وجود تلك اإلختالفات، تقديم تصور هليكل تنظيمي إلدارة 

النشاط الريايض اجلامعي مالئم جلميع اجلامعات السعودية. 

اهليكل التنظيمي أن تصميم  إىل( 2012فكام أشار الزنبق )

وعليه فهيكل وحجم املنظمة، يتأثر بعدة عوامل منها حجم 

سيتأثر حتاًم بحجم ، الداخيل واخلارجي إدارة النشاط الريايض
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ولذا رأى الباحث أن يقدم عدد من عنارص التنظيم اجلامعة. 

اإلداري )وحدات، أقسام أو إدارات( ذات األمهية واملتوفرة 

الريايض اخلارجي والنشاط  بمعظم اجلامعات، للنشاط

(، لتتمكن كل 2الرتوحيي الريايض الداخيل )انظر ملحق رقم 

ما يتالئم مع إمكاناهتا ورؤية  إستخدامجامعة سعودية من 

 قياداهتا.  

وبناءًا عىل ما تم اإلطالع عليه من وثائق ومصادر 

التي تم  نتائج الدراسة اإلستطالعية إىلمعلومات ثانوية إضافة 

فإن أنسب ما يمكن أن تنتهجه اجلامعات  إليها التوصل

والكليات احلكومية واألهلية السعودية فيام يتعلق بإدارات 

اولة تنفيذ التوصيات حم النشاط الريايض اجلامعي يتمحور يف

 :التالية

جيب أن يكون لكل برنامج ريايض جامعي رؤية  .1

ورسالة وأهداف واضحة، وإن كانت ستختلف بني جامعة 

بغض النظر عن مستوى املنافسة أو نوعية النشاط، وأخرى، 

هو روح الرياضة  Student-Athleteفالطالب الريايض 

اجلامعية، واهلدف األسمى ألي هيكل تنظيمي ريايض هو 

ضامن تقديم اإلدارات / األقسام املختلفة خربات اجيابية 

 للطالب الريايض. 

إدارتني للنشاط الريايض، إحدامها للنشاط إجياد  .2

اخلارجي معنية باملنتخبات وربام املنشآت الرياضية، واألخرى 

للنشاط الداخيل معنية بتقديم اخلدمات الرتوحيية الرياضية 

 للطالب واملنسوبني.  

العمل عىل تطوير إدارات النشاط الريايض  .3

باجلامعات من خالل الرتكيز عىل الربط اإلداري بالسلطة 

لق بالنشاط اخلارجي، العليا باجلامعة، وخصوصًا فيام يتع

ورسعة اختاذها  اإلدارة نشاط حيث سيؤثر ذلك حتاًم عىل

ولتفادي مشاكل املراتب الوظيفية فإنه من املمكن  .للقرارات

أن يتم تكليف عضو هيئة تدريس متخصص يف اإلدارة 

الرياضية ليكون مرشفًا عاما عىل اإلدارة ومرتبطأ بمعايل املدير 

مرشف / مدير إدارة النشاط  باطإرتأو مكتبه. فيام يكون 

ؤون ـالرتوحيي الريايض الداخيل مع وكالة أو عامدة ش

  الطالب.

العمل عىل توفري الوظائف واملناصب اإلدارية  .4

اجلامعة وشغلها  ورؤية الرياضية املتوافقة مع رسالة

 الريايض.  باملتخصصني يف املجال

جيب أن تعمل إدارة النشاط الرتوحيي الريايض  .5

يل عىل اإلستفادة من الطالب املتميزين من خالل نظام الداخ

 التوظيف اجلزئي أثناء دراستهم باجلامعة.

جيب أن تعمل إدارة النشاط الريايض اخلارجي عىل  .6

 ،بشكل عام نيب الرياضيالعزيز ضوابط مشاركة الطت

والرتكيز عىل مستوياهتم األكاديمية والتي ربام تتطلب اجياد 

املساعدة والتوجيه واإلرشاد للنهوض قسم معني بذلك يقدم 

بمستواهم التعليمي كام هو احلال ملستواهم الريايض، حتى 

وان تطلب األمر توفري دروس خصوصية لبعضهم. فالطالب 

الريايض يميض كثريًا من وقته يف التدريب الريايض واملشاركة 

 يف املسابقات مما قد يؤثر سلبًا عىل حتصيلهم العلمي.

مي واملراجعة املستمرة لتطوير التقييم العل .7

التوصيف الوظيفي واملهام املناطة بكل وحدة أو منصب يف 

 اهليكل التنظيمي إلدارات النشاط الريايض باجلامعة. 

ان التطوير والتغيري التنظيمي يف  إىلويف اخلتام جيب التنبيه 

إدارات األنشطة الرياضية اجلامعية ليس بالشئ الغريب، بل 

كرر وجيب أن يكون، فالتغري يف املوظفني أو إنه وارد ومت

املسابقات الرياضية أو الربامج وغريها يتطلب إعادة التنظيم 

 ,Aldenداخل تلك اإلدارات أو األقسام. وقد أشارت إلدن )

أن مراجعة اهليكل التنظيمي بإدارات وأقسام  إىل( 2010

 عىل ومثال. سنوات 8 – 5النشاط الريايض جيب أن تتم كل 

 Simon فريزر سايمون جامعة به قامت ما الشامل تغيريال

Fraser University  بكندا حيث شاركت يف عضوية الرابطة

 2011/2012يف مجيع مسابقات موسم  NCAAاألمريكية 

منتقلة من الرابطة  Division IIعىل مستوى التصنيف الثاين 

. هذا اإلنتقال يتطلب CIS (Smith, et.al. 2010)الكندية 

عديد من التغيريات والتعديالت عىل اهليكل التنظيمي إلدارة ال

 النشاط الريايض اخلارجي. 

ولذا عىل اجلامعات والكليات السعودية، التي يتوفر هبا 

حاليًا إدارات مكتملة للنشاط الريايض، عدم اخلشية من 
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الريايض للجامعات  اإلحتاد إنشاءالتغيري والتطوير، فمع 

توى املنافسة بني اجلامعات يف العديد من السعودية وارتفاع مس

املسابقات الرياضية، أصبح من الرضوري مراجعة تلك 

اجلامعات للهيكل التنظيمي بإدارات النشاط الريايض وتعديله 

 بام يتناسب مع اسرتاتيجية اجلامعة والتعليم العايل باململكة.

أن الوحدات املوضحة يديرها  إىلأخريًا جيب التنويه هنا 

رشف أو املدير العام ومساعدين مسئولني عن الوحدات امل

اإلدارية، التي ستتفاوت بني اجلامعات كل حسب إمكاناته 

وأهدافه، وعليهم مسئولية التطوير والتعديل املبني عىل نتائج 

 التقييم العلمي املستمر ومؤرشات األداء. 

ونظرًا ألمهية النشاط الريايض اخلارجي وأثره عىل سمعة 

عة، وبالتايل استقطاب العديد من الطالب، فإنه يفضل أن اجلام

ترتبط إدارته العليا بمكتب معايل مدير اجلامعة، يف حني إدارة 

النشاط الرتوحيي الريايض الداخيل ترتبط بوكالة / عامدة 

شؤون الطالب، فهو جيب أن يكون نشاط من الطالب 

 وللطالب وينفذ بناء عىل ميوهلم ورغباهتم.  
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 العالقة بني مستوى القوة العضلية واإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم الناشئني

 )*( بأندية الدرجة املمتازة بمدينة الرياض 

 

 عمر بدر العتيبي أ.

 والتعليم الرتبية وزارة –مدرس تربية بدنية 

 حممد عبد السالم دأمح د.

 امعة امللك سعودج-قسم امليكانيكا احليوية والسلوك احلركي
 

 

 م(18/10/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 9/4/2017)قدم  للنرش يف  

 

 .العبي كره القدم-اإلصابات الرياضية-القوة العضلية: املفتاحيةكلامت ال

هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف عىل العالقة بني مستوى القوة العضلية واإلصابات البحث: ملخص

تم اختيار عينة  ,رة القدم الناشئني السعوديني بأندية الدرجة املمتازة بمدينة الرياض الرياضية لدى العبي ك

( 25و)  ,( العب من نادي النرص20) و ,( العب من نادي الشباب  17منهم ) ,( العبًا 62عمديه قوامها )

جلمع البيانات  , استخدم الباحثان املنهج  الوصفي  ,(  17العب من نادي اهلالل من درجة الناشئني حتت) 

مقياس الطول املدرج  ,ميزان معاير ألقرب كجم  ,ديناموميرت  ,استخدم الباحثان بطاقة رصد اإلصابات 

وأشارت أهم النتائج إىل وجود عالقة سالبة ضعيفة بني عنرص القوة العضلية وإصابة  ,سم  0.5ألقرب 

وأوصت الدراسة بالرتكيز عىل ,الرياضية اصابة الكدمات هي األعىل يف معدل حدوث اإلصابات  ,الكسور 

إجراء اختبارات قياس  ,ملا هلا من أثر عىل حدوث اإلصابات ,التدريبات اخلاصة بتنمية عنرص القوة العضلية 

عنارص اللياقة البدنية وبخاصة القوة العضلية قبل بدء املوسم الريايض للتنبؤ بحدوث اإلصابات املرتبطة 

 يتها والوقاية من اإلصابة .بكل عنرص والعمل عىل تنم

 

 

 

 

 

___________________ 
 )*( تم دعم هذا البحث من مركز بحوث كلية علوم الرياضة والنشاط البدين وعامدة البحث العلمي بجامعة امللك سعود.
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Keywords: Muscle Strength - Sports Injuries - Football Players 

Abstract: The present study aimed to identify the relationship between the level of muscle strength 
and sports injuries among soccer players young Saudis clubs Premier League in Riyadh, was selected 
sample intentional strength of 62 players, including 17 players from the youth club, and (20) player 
Al Nasr, and 25 players from the Crescent Club of youth degrees (17), the researchers used the 
descriptive approach, data collection researchers used to monitor casualty card, Dynamometer, 
balance calibrated to the nearest kg, scale length runway to the nearest 0.5 cm, and pointed out the 
most important results There is a weak negative relationship between muscle strength and fracture 
Injury bruises are the highest in the incidence of sports injuries,. The study recommended focusing on 
the specific development of muscle strength component of the exercises, because of its impact on the 
occurrence of injuries, conduct measure fitness especially muscle strength elements of tests before the 
start of the sports season to predict the occurrence associated with each element of injuries and work 
on development and prevention of injury. 
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 :املقدمة

ختتلف لعبة كرة القدم عن الكثري من األنشطة البدنية      

 ,مستمرةاألخرى التي يتم فيها أداء اجلهد البدين بوترية واحدة 

حيث أن كرة القدم جتمع يف أدائها عنارص بدنية وصفات 

متنوعة منها القوة والقدرة والرسعة والتحمل والرشاقة 

الذي جعلها لعبة ذات  األمر ,والعديد من الصفات األخرى

 (Bangsbo ,1994متعددة. )متطلبات 

م( أن عنارص اللياقة البدنية يف جمال 1997يذكر البساطي )

والقوة والرشاقة  ,والرسعة ,كرة القدم تشمل التحمل

م( عنرص التوافق. 1994بطرس ) إليهمواملرونة. ويضيف 

كام يويص  والتوازن.م( عنرص الدقة 1990) واخلالدي

م( بتطوير كل من 2000) Malcolm & Nickمل ونيكلكوام

والقوة  ,والتحمل العضيل ,عنارص التحمل الدوري التنفيس

والرسعة من أجل حتسني أداء العب كرة القدم  ,العضلية

 وجتنب حدوث اإلصابات.

إىل أن القوة  ,(م1989ومفتي ) ,ويشري كل من خمتار

ؤثر عىل العضلية تعترب من أهم اخلصائص البدنية التي ت

كام أهنا تدخل كعنرص  ,مستوى األداء يف لعبة كرة القدم

مساعد يف صفات بدنية أخرى مثل التحمل والرشاقة 

فالعب كرة القدم يستخدم القوة العضلية يف مجيع  ,والرسعة

وأثناء الرضبات  ,حركاته ومهاراته خالل التدريب واملباريات

اورة وااللتحام مع ويف اهلجوم والدفاع واملن ,بالقدم أو الرأس

املنافس. وأن القوة العضلية والتوازن بني نسب قوة عضالت 

تلعب دورًا هامًا يف املحافظة عىل  ,الفخذ األمامية واخللفية

كام تلعب دورًا هامًا أيضًا يف الوقاية  ,درجة ثبات مفصل الركبة

من اإلصابات الرياضية وخاصة يف مفصل الركبة. اهلزاع 

 (.م1995رصة وآخرون )والنوا ,م(2009)

م( إىل 1989وإينوبيل ) ,م(1997يشري كل من أبو العال )

أن من خصائص مرحلة الناشئني تطور اجلهاز العصبي 

ويتحسن  ,العضيل وتصبح حركات الناشئ أكثر دقة وتوافق

وتنمو القوة العضلية بشكل متفاوت حتى  ,زمن رد الفعل

وتأيت مرحلة  .(سنة 16-15تستقر يف املرحلة العمرية من )

 تصل حيث ,(سنة 20 – 16التطور العضيل الكثيف ما بني )

 مع متوازنة القصوى القوة وتصبح هلا تطور نسبة ألعىل

 لتصل رسيعاً  نموها فيكون بالرسعة املميزة القوة أما. الكبار

 (.سنة 17 – 16مستوى هلا ما بني سن ) أقىص إىل

 تالفحدوثها باخوختتلف اإلصابات ونوعها ومكان 

وذلك من حيث متطلباهتا من  ,األنشطة البدنية املامرسة

 ,العنارص البدنية مثل القوة واملرونة والتحمل )النامس

كام أن نسبة اإلصابات تزداد بني الرياضيني كلام  (.م1996

كثرية  عىل أماكنازدادت حدة املنافسات التي تشكل ضغطًا 

  باجلسم.

لتدريب بسبب ا اإلصابات كذلكوتزداد حدوث 

الريايض غري الصحيح أو باستخدام أدوات رياضية غري 

 ,م( )زاهر1998,م( )حسني1999 ,مالئمة )رياض

م(. كام أهنا تزداد أيضا مع االحتكاك املبارش مع 2004

م(. كام أن 2011 ,مثل ما حيدث يف كرة القدم )حممد ,املنافس

توقف الالعب عن  إىلحدوث اإلصابات الرياضية تؤدي 

معظم الدراسات باهتاممًا  تحظيلذا  ,الريايضالنشاط  ممارسة

أمهية  إىلكبريًا من خمتلف فروع الطب الريايض التي أشارت 

والسلوكي( لتجنب  ,والتنظيمي ,الفنيأتباع أسإليب الوقاية )

ويأيت ذلك من  ,تدهورهاحدوث اإلصابات أو اإلقالل من 

 م(. 1999 ,جانب املدربني والالعبني عىل السواء )حسن

ويتوقف اختيار األسلوب الصحيح واملناسب للوقاية من 

 ,املشكلةحجم  صحيحة حولاإلصابات عىل بيانات 

أي قبل وضع  ,اخلطروعوامل  ,األسبابباإلضافة إىل أمهية 

كام جيب أن يشمل قياس النتائج )اإلصابة(  ,للوقاية برنامج

 أتباع طريقةفضال عن  ,وشدهتاتعريف معياري لإلصابة 

مية جلمع املعلومات التي تشمل املقاييس الصحيحة عل

واملوثقة للحصول عىل معلومات دقيقة عن األفراد املعرضني 

 (. et. al, Jari. 2001خلطر اإلصابة )

كام أن تقليل حدوث إصابات كرة القدم عن طريق 

 ,الوقائية لذوي املهارة املنخفضة يشكل أمهية بالغة  األساليب

والالعبون إىل فهم االسرتاتيجيات  حيث حيتاج املدربون
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 املناسبة للوقاية التي جيب أن تكون جزءًا من تدريبهم البدين .

(2002  . et. Al, Astrid) 

 املمتازة هيأندية الدرجة ( أن 2012يشري شتيوي )

األندية املصنفة يف أعىل مستوى تنافيس يف األلعاب اجلامعية 

ويضم دوري  ,اجلامعيةية املختلفة والتابعة لالحتـادات الرياض

 ناديًا. 12عام باململكة العربية السعودية  17الناشئني حتت 
 

 : الدراسة شكلةم

من خالل عمل الباحثان يف املجال الريايض وترددمها عىل 

األندية الرياضية وجدا عدم االهتامم املناسب بدراسة حجم 

اإلصابات الرياضية املنترشة بني العبي ومماريس كرة القدم بام 

والعوامل التي تؤدي إىل حدوث تلك  ,لناشئني فيهم فئة ا

كام أن حتليل الدراسات  ,اإلصابات باململكة العربية السعودية

السابقة واملرتبطة وعىل حد علم الباحثان أظهر تركيز معظم 

الدراسات السابقة عىل العبي الدرجة األوىل واملحرتفني 

عىل وإمهال فئة الناشئني عىل الرغم من أمهيتها الشديدة 

كذلك النقص الواضح يف دراسة  ,استمرار ممارسة اللعبة

عنرص القوة العضلية وعالقتها اإلصابة باعتبارها من 

املكونات الرئيسية يف لياقة الالعب البدنية والتي تعترب يف حال 

مما دفع  ,تواجدها من عوامل وقاية الالعب من اإلصابة

مستوى القوة الباحثان إىل التفكري يف دراسة العالقة بني 

العضلية  واإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم الناشئني 

 السعوديني بأندية الدرجة املمتازة بمدينة الرياض

م( 1999م( حسن )2007يذكر كل من حمروس وآخرون )

أن اللياقة البدنية تعد من أهم العوامل املؤثرة عىل حدوث 

لام زادت لياقة فك ,القدماإلصابات الرياضية لدى العبي كرة 

فارتفاع عنارص  ,الالعب البدنية كلام قلت احتامالت إصابته

اللياقة البدنية لالعب من قوة عضلية ومرونة وجلد دوري تنفيس 

اللعبة باإلضافة إىل إتقانه ملهارات  ,ورسعه وتوافق عضيل عصبي

 يساعده عىل جتنب تعرضه لإلصابة. قد

 

 :الدراسة أمهية

لة يف اململكة العربية السعودية قلة الدراسات املامث 

عىل الرغم من أمهيتها القصوى يف حتديد حجم مشكلة 

لياقة الالعب  بالتايلاإلصابات الرياضية والتي تعكس 

 الصحية والبدنية

قد تساهم نتائج الدراسة يف استخدام نموذج يمكن  

 الرياضية.تطبيقه يف رصد اإلصابات 

اهبة التي قد قد متثل الدراسة مرجع للدراسات املش 

 .جترى عىل فئات أخري من الرياضيني

 
 : هدف الدراسة

إىل التعرف عىل العالقة بني مستوى  احلاليةهتدف الدراسة 

القوة العضلية واإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم 

الناشئني السعوديني بأندية الدرجة املمتازة بمدينة الرياض من 

 عىل: خالل التعرف 

العضلية لدى العبي كرة القدم  مستوى القوة -1

 الرياض؟الناشئني السعوديني بأندية الدرجة املمتازة بمدينة 

اإلصابات االكثر انتشارًا لدى العبي كرة القدم  -2

 الناشئني السعوديني بأندية الدرجة املمتازة بمدينة الرياض؟

العالقة بني القوة العضلية واإلصابات الرياضية  -3

اشئني السعوديني بأندية الدرجة لدى العبي كرة القدم الن

 الرياض.املمتازة بمدينة 

 

 :تساؤالت الدراسة 

ما هو مستوى القوة العضلية لدى العبي كرة القدم  -1

 الرياض؟الناشئني السعوديني بأندية الدرجة املمتازة بمدينة 

ما هي اإلصابات االكثر انتشارًا لدى العبي كرة  -2

رجة املمتازة بمدينة القدم الناشئني السعوديني بأندية الد

 الرياض؟

هل هناك عالقة بني القوة العضلية واإلصابات  -3

الرياضية لدى العبي كرة القدم الناشئني السعوديني بأندية 

 الرياض.الدرجة املمتازة بمدينة 

 

 :مصطلحات الدراسة

 العضلية:القوة 

املقدرة أو التوتر التي تستطيع عضلة أو جمموعة عضلية أن 
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 ,السيد) اقىص انقباض إرادي واحد هليف أومة تنتجها ضد مقا

2011.) 

  الرياضية:اإلصابات 

تغريات ترشحيية وفسيولوجية يف أحد أنسجة اجلسم  

نتيجة تعرضها إىل مؤثرات خارجية أو داخلية مما يؤدي إىل 

 (.2007, خليل) تعطل وظيفة ذلك النسيج

 
 :الدراسات السابقة

Sofia R & Eva A (2017 )دراسة صوفيا وايفا  

ضعف عضالت الطرف السفيل كعامل للتنبؤ  "بعنوان 

 ,"باب من االناث الذكور الرياضينيبإصابات الركبة لدى الش

الطرف  العضالت قوة تأثري وهدفت الدراسة إىل دراسة

 ,الرياضيني  اإلناث الشباب لدى الركبة إصابة عىل السفيل

من  وتكونت العينة ,استخدم الباحثان املنهج الوصفي 

تم استخدم سجل  ,%( منهم إناث 40( من الرياضيني )225)

اختبار القرفصاء لقياس قوة عضالت  ,تسجيل اإلصابات

وأشارت أهم النتائج إىل ضعف عضالت  ,الطرف السفيل

الطرف السفيل الذي يؤدي إىل حدوث إصابات الركبة لدى 

 الرياضيني االناث .

عنوان ب Mir H et al (2014)مري وآخرون دراسة  

 واللياقة واجلذع الرقبة يف الرياضية اإلصابات بني العالقة"

 وهدفت الدراسة إىل إجياد "القدم كرة العبي لدى البدنية

 واللياقة واجلذع العنق يف الرياضية اإلصابات بني العالقة

 ,استخدم الباحثون املنهج الوصفي ,كرة العبي لدى البدنية

جلمع  ,( عام22-19) ( العبة بعمر68تكونت العينة من )

اختبارات  ,البيانات تم استخدام إستبيان االصابة الرياضية

أشارت أهم النتائج إىل العالقة بني اللياقة البدنية  ,لياقة بدنية

 وحدوث االصابة يف االطراف السفلية للعينة ضعيفة.

Fatemeh K et al  (2012 )دراسة فاتيام وآخرون  

 والعوامل الوجه يف الرياضية تاإلصابا بني العالقة "بعنوان 

وهدفت  , "اإلناث  القدم العبات كرة  لدى البدنية اللياقة

 الوجه يف الرياضية اإلصابات بني العالقة الدراسة إلجياد

تكونت  ,استخدمت الباحثون املنهج الوصفي ,البدنية واللياقة

جلمع  ,( عام28-19( العبة بعمر من )66العينة من )

خدام إستبيان اإلصابة الرياضية واختبارات البيانات تم است

% لدهيم  5.9وأشارت أهم النتائج إىل أن  ,للياقة البدنية

مستوى  ,% لدهيم إصابات يف الذقن1.5,إصابات يف االنف

اللياقة البدنية ليست العامل  ,اللياقة البدنية للعينة معتدل

 االكثر تأثريا يف حدوث االصابة.

Nasim P et al  (2012 )دراسة نسيم وآخرون  

العالقة بني حدوث اإلصابات الرياضية يف األطراف  "بعنوان 

وهدفت  "السفلية واللياقة البدنية لالعبات كرة القدم االناث 

 يف الرياضية اإلصابات بني العالقة الدراسة إىل حتديد

لدى العبات كرة القدم  البدنية و اللياقة السفلية األطراف

تكونت العينة من  ,ثون املنهج الوصفياستخدم الباح ,االناث

جلمع البيانات تم  ,( عام32-17( العبة بعمر من )68)

كام استخدمت  ,استخدام اإلستبيان جلمع البيانات

 عالقة وجود أظهرت أهم النتائج عدم ,االختبارات البدنية

 احلركة خفة ,البطني العضيل التحمل ,املرونة بني معنوية

 كبرية عالقة هناك ,السفيل الطرف اتوإصاب املتفجرة والقوة

 .السفيل وإصابات الطرف اهلوائية اللياقة بني

 
 :االستفادة من الدراسات السابقة

استفاد الباحثان من الدراسات السابقة يف حتديد منهج 

 ,البحث حيث استخدمت كل الدراسات املنهج الوصفي

كذلك مساعدة الباحثان عىل حتديد أدوات الدراسة حيث 

 ,خدمت الدراسات السابقة استبيان االصابة الرياضيةاست

باإلضافة إىل االستعانة بنتائج  ,اختبارات لياقة بدنية

 الدراسات يف تفسري نتائج الدراسة احلالية.

 

 :إجراءات الدراسة

 :منهج الدراسة :أوالا 

استخدم الباحثان  احلاليةلتحقيق أهداف الدراسة   

لطبيعة هذه  باطية( ملناسبتهاالرت )الدراساتاملنهج الوصفي 

 الدراسة.
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 :جمتمع الدراسة ثانياا:

يتكون جمتمع الدراسة من مجيع العبي كرة القدم وعددهم 

باالحتاد السعودي  الناشئني واملسجلنيلدرجة  العبًا( 62)

-2012هـ 1433/1434لكرة القدم للموسم الريايض 

 من واهلالل( ,والشباب ,)النرصم يف ثالث أندية 2013

 الرياض. املمتازة بمدينةالدرجة 

 

 

 :عينة الدراسة ثالثاا:

هم نفس عدد جمتمع  ,العباً ( 62هي عينة عمديه قوامها )

العب من  (17منهم ) ,املمتازةالدراسة يمثلون أندية الدرجة 

العب  (25و) ,( العب من نادي النرص20و) ,الشبابنادي 

ة املسجلون سن (17)حتت من نادي اهلالل من درجة الناشئني 

يف كشوف االحتاد السعودي لكرة القدم بمدينة الرياض 

 ( البيانات الوصفية لعينة الدراسة.   1) التايل ويوضح اجلدول

 

 العب(. 62ألفراد العينة )ن=  املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لكل من العمر والطول والوزن ومؤرش كتلة اجلسم . (1جدول )

 أعىل قيمة أقل قيمة االنحراف املعياري ملتوسطا املتغريات

 16.6 14.6 0.57 15.8 العمر )سنة(

 82.0 41.0 9.33 58.17 الوزن )كجم(

 180.0 151.0 5.93 168.4 الطول )سم(

 26.89 16.02 2.45 20.4 (2مؤرش كتلة اجلسم )كجم/سم

 

 وقد اتصفت عينة الدراسة بالرشوط التالية:

 (17)دا بفئة الناشئني حتت أن يكون الالعب مقي .1

وان يكون من العبي األندية الثالث  ,يف الدوري املمتاز ,سنة

( بمدينة الرياض باململكة واهلالل ,والشباب ,األوىل )النرص

 العربية السعودية.

مسجل رسميًا يف كشوف االحتاد السعودي لكرة  .2

 -هـ 1433القدم بمدينة الرياض يف املوسم الريايض 

 هـ.1434

 من اإلصابات الرياضية. خالياً يكون الالعب أن  .3

أن يكون الالعب من املنتظمني يف التدريب يف نادية  .4

 لضامن استمرار الالعب حتى هناية املوسم الريايض.

 البيانات الوصفية: رابعاا:

  تم قياس وزن اجلسم باستخدام ميزان معاير ألقرب

 تم كام ,كجم 0.1كجم من نوع سيكا أملاين الصنع إىل أقرب 

سم  0.5قياس الطول بواسطة مقياس الطول املدرج ألقرب 

 من نوع سيكا أملاين الصنع.

  شهر.تم حساب العمر ألقرب 

 

  وتم حساب مؤرش كتلة اجلسم بقسمة الوزن

 )كجم( عىل مربع الطول )باملرت(.

 Muscle Strengthعنرص القوة العضلية  خامساا: قياس      

 ياس قوة عضالت الفخذين.: دينامومرت لقاألدوات      

من  ,تم قياس القوة العضلية للطرف السفيل من اجلسم

خالل قياس قوة عضالت الفخذين باستخدام دينامومرت 

الفخذين بنفس الطريقة املستخدمة بمخترب فسيولوجيا اجلهد 

وراييل ولر ف ,م(1992 ,م2009اهلزاع ),البدين

Flower&Reilly (1999م), جيمسJames (1995)م 

 

  القياس:طريقة 

ُطلب من املفحوص عمل إمحاء خفيف ملدة دقيقة اجلري يف 

وإمساك مقبض دينامومرت  ,ثم الوقوف عىل قاعدة اجلهاز ,املكان

وزيادة يف  ,الفخذين بكل قوة وتثبيته يف منطقة مفصيل الوركني

وهذا  ,التثبيت تم استخدام حزام لربط املقبض من اخللف

حلقة املقبض عىل عضالت الفخذ اإلجراء هام جدًا ملنع ز

وثانيًا لعزل عضالت الظهر من  ,األمامية فيقيها من اإلصابة

املفحوص  عىلوتم التنبيه  ,املشاركة يف بدل قوة عىل الدينامومرت
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استخدام الذراعني يف الشد. تم قياس القوة عن أفضل زاوية  بعدم

 عطيأُ  وقد(. درجة 110 – 90شد ملفصل الركبة أي عند زاوية )

كام ويوضح  ,حماولة أفضل تسجيل وتم حماولتني مفحوص كل

 القياس.( طريقة أجراء 2الشكل رقم )

 استطالعية.التجربة 

الباحثان جتربة استطالعية عىل عينة من غري عينة  أجرى

وذلك هبدف اكتشاف  العباً ( 15الدراسة االصلية وقوامها )

وكذلك  ,الدراسةالصعوبات التي حيتمل ان تواجهها تطبيق 

للتأكد من كفاءة اجهزة القياس املستخدمة باإلضافة إىل الزمن 

 البدنية.املستغرق ألخذ القياسات 

 الرياضية:رصد اإلصابات 

بطاقة رصد  الرياضية باستخدامتم رصد اإلصابات 

اإلصابات التي تم تصميمها من قبل الباحثان وذلك وفقًا 

 ,ومساعدينملتغري نوع اإلصابة وذلك بحضور الباحثان 

الطبيب. وأخصائي العالج الطبيعي أو  ,املدربوبمساعدة 

 (1)مرفق 

 اإلحصائية:املعاجلة 

اإلحصائية التالية لتحليل  الباحثان األساليب استخدم

وذلك عىل SPSSاإلحصائي بيانات الدراسة باستخدام برنامج 

 التايل:النحو 

حساب البيانات الوصفية وتشمل )املتوسطات  .1

والتكرارات والنسب املئوية(  ,االنحرافات املعياريةاحلسابية و

متوسطات مستوى عنارص  وكذلك حساب ,الدراسةلعينة 

 اللياقة البدنية قيد الدراسة.

 Pearsonاستخدام معامل االرتباط بريسون )ر(  .2

Correlation Coefficient  للتأكد من ثبات عنارص االختبارات

عينة  عىل Test-Re-Testاملستخدمة عن طريق إعادة االختبار 

 15استطالعية من غري عينة الدراسة األصلية وعددهم )

 العبًا(.

 Multiple Regressionحتليل االنحدار املتعدد  .3

Analysis لدراسة العالقة بني مستوى عنرص القوة العضلية 

 الرياضية.وبني اإلصابات 

 :عرض وتفسري النتائج

عرف عىل العالقة بني يف الت احلاليةحتقيقًا ألهداف الدراسة 

مستوى القوة العضلية وحدوث اإلصابات الرياضية لدى 

العبي كرة القدم الناشئني السعوديني بأندية الدرجة املمتازة 

وفقا  ,بمدينة الرياض التي حتدث خالل موسم ريايض كامل

ملتغري نوع اإلصابة يعرض الباحثان يف هذا الفصل النتائج التي 

فسري هذه النتائج من خالل مناقشتها وحتليل وت إليهاتوصل 

  التايل.من خالل 

 

 

 :القوة العضلية لدى عينة الدراسة مستوى عنرص أوالا:

 

 .العب( 62املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملواصفات عينة الدراسة وعنرص القوة العضلية )ن =. (2جدول  )

 املتغريات
 القيمة الدراسة

 قلأ أعىل االنحراف املعياري املتوسط

 60 145 25.6 110.9 القوة العضلية )كجم(

 

 

( املتوسط احلسايب واالنحراف 2يوضح اجلدول رقم )

املعياري لعنرص القوة العضلية حيث بلغ متوسط متوسط 

لعينة  (25.6املعياري ) ( واالنحراف110.9القوة العضلية )

ع معايري ناشئ كرة والتي تتفق نتائجها م ,احلاليةالدراسة 

الصويان نتائج دراسة  إليهاالقدم السعوديني التي أشارت 

بينام  (.110.9متوسط القوة العضلية ) حيث بلغ ,(2006)
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احلقباين  نتائج دراسةال تتفق نتائج الدراسة احلالية مع 

 ,(25.6( )151.28هـ( يف متوسط القوة العضلية )1432)

زيادة العمر ومرحلة النمو الباحثان هذه النتائج إىل  ويعزى

عىل زيادة  بالتايلوكذلك الزيادة يف العمر التدريبي التي تساعد 

 قد تؤثر عىل زيادة القوة العضلية. وبالتايلالكتلة العضلية 

 

 

 :الدراسةنوع اإلصابة اإلصابات الرياضية وفقاا ملتغريات  ثانياا:

 العب( 62إلصابة لعينة الدارسة )ن = التكرارات والنسب املئوية وفقاا لنوع ا. (3) جدول 

 نسبة حدوث اإلصابة % تكرارات اإلصابة  نوع اإلصابة

 %42.65 87 كدمات

 %42.15 86 متزق

 %13.73 28 التواء

 %1.47 3 كسور

 0 0 خلع

 %100 204 املجموع

 

 

 .العب( 62=  )نالنسب املئوية لنوع اإلصابة لعينة الدراسة  . (1الشكل )

 

( التكرارات والنسب 1والشكل ) ,(3جلدول )يوضح ا

 ,حدوثهااملئوية لألنواع املختلفة من اإلصابات وتكرارات 

حيث  ,(62والنسبة املئوية حلدوثها لدى عينة الدارسة )ن = 

 87حققت الكدمات والتمزق أعىل تكرار بمعدل حدوث 

لتمزق يليها ا ,للكدمات%(   42.65إصابة وذلك بنسبة )

يليها  ,%( 42.15إصابة بنسبة ) 86حدوث  العضيل بمعدل

 ,%(13.73إصابة بنسبة ) 28إصابة االلتواء بمعدل حدوث 

%(. ومل 1.47إصابات بنسبة ) 3ثم الكسور بمعدل حدوث 

توجد أي حالة خلع أثناء املوسم الريايض الذي مجعت فيه 

  احلالية.بيانات الدراسة 

 

 مع ماة وتتفق نتيجة إصابات الكدمات يف هذه الدراس

أجريت عىل  م( التي2003نتائج دراسة الشميل ) إليةأشارت 

العبي كرة القدم لطالب جامعة امللك سعود باململكة العربية 

السعودية والتي أشارت إىل أن الكدمات حققت أعىل نسبة 

%( من جمموع اإلصابات لدى العبي 66.6حدوث بلغت )

 كرة القدم.

 Joaoاو بريتو وآخرون كام تتفق هذه النتائج مع دراسة ج

Brito. et al. (2012 التي أجريت عىل العبي كرة القدم الذكور )م

( سنة والتي أشارت إىل أن التمزق العضيل كان أكثر 19)حتت 

يف حني كانت الكدمات أكثر  ,%(34اإلصابات انتشارًا بنسبة )

 %(. 32سنة بنسبة ) (13)انتشارًا بني الالعبني حتت 
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 :لدى عينة البحث واإلصابات الرياضيةبني مستوى القوة العضلية  قةثالثاا: العال

 
 

 .العب( 62االرتباط بني عنرص القوة العضلية ونوع اإلصابة باستخدام معامل بريسون )ن = . (4جدول )

 قوة نوع اإلصابة

 0.022- كدمات

 0.043- متزق

 0.215- كسور

 0.068 التواء

 0 خلع

    (.0,05)لة أقل من *االرتباط عند مستوى دال

 

( العالقات االرتباطية باستخدام 4يوضح اجلدول )

عنرص القوة العضلية  عنرص من( بني كل )رمعامل بريسون 

وقد  (.العب 62ونوع اإلصابة للمتغريات قيد الدارسة )ن = 

أشارت النتائج إىل وجود عالقة عكسية )سالبة( ضعيفة بني 

ث بلغ معامل ارتباط عنرص القوة العضلية والكسور حي

 (.0,215-بريسون )

تتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج كل من دراسة أسكنج 

 (30م( التي أجريت عىل )2003) .Asking.et.alوآخرون 

 ,السويدالعب خمتارين من اثنني من أفضل فرق الدوري يف 

أظهرت نتائج الدراسة أن حدوث إصابات اإلجهاد  حيث

ية كان أقل بشكل واضح يف جمموعة لعضالت الفخذ اخللف

( مما كانت عليه يف املجموعة الضابطة 3/15التدريب )

(. كام أشارت النتائج كذلك إىل أن إضافة تدريب 10/15)

زائد  )محلبداية املوسم لعضالت الفخذ اخللفية  حمددة قبلقوة 

 ,النخبةشأنه أن يكون اجيابيًا لالعبي كرة القدم  مركزي( منال 

دراسة  يف األداء. إماوقاية من اإلصابات أو لتعزيز سواء لل

م( التي أجريت عىل 1998) ,Bennell, et al بينيل وآخرون  

والتي أشارت  ,للمحرتفني واهلواة األسرتاليةالعبي كرة القدم 

نتائجها إىل ارتفاع نسبة اإلصابات الرياضية )شد ومتزق 

العضلية  عضالت الفخذ اخللفية( نتيجة تفاوت نسبة القوة

%(. 60لعضالت الفخذ اخللفية إىل األمامية ألعىل من )

م( التي أجريت عىل 1999وكذلك يف دراسة السمكري )

العبي كرة القدم فئة الناشئني والشباب والفريق األول بنادي 

حيث أشارت  ,العربيةاملقاولون العرب بجمهورية مرص 

)القوة واملرونة  النتائج إىل ارتفاع مستوى عنارص اللياقة البدنية

والقدرة( لدى الالعبني قد أدى إىل انخفاض معدل اإلصابة 

م( التي أجريت 2000لدهيم. وأيضا يف دراسة عبد الرزاق )

( 17بنادي الزمالك حتت ) اليدعىل العبي كرة القدم وكرة 

والتي أشارت نتائجها إىل  ,سنة بجمهورية مرص العربية

لالعبني بعد برنامج انخفاض معدل حدوث اإلصابات لدى ا

تدريبي لتنمية عنرصي املرونة والقوة العضلية. وكذلك دراسة 

م( التي أجريت عىل العبي كرة القدم 2010اخلالدي )

والتي أشارت نتائجها إىل  ,الدرجة األوىل والثانية يف الكويت

وجود عالقة ارتباطيه عكسية دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 ,والقوة ,ياقة البدنية )املرونة( بني مكونات الل0.05)

واستهالك األقىص لألكسجني( وبني حدوث  ,والرشاقة

 اإلصابات الرياضية لدى العبي كرة القدم.

حتليل االنحدار التدرجي املتعدد بني عنرص القوة ونوع 

 الدارسة.اإلصابة للمتغريات قيد 
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 .العب(  62)ن = اإلصابة عنرص القوة العضلية ونوع ( نتائج حتليل االنحدار التدرجي املتعدد بني 5جدول )

نوع 
 اإلصابة

MR R2 Adj. R2 SE F Sig. F B SEB Beta T Sig. T 

االنحدار 
 املتعدد

مربع 
 االنحدار

مربع 
االنحدار 

 املعدل

اخلطأ 
 املعياري

قيم 
 "ف"

داللة 
 "ف"

القيمة 
الثابتة 

 لباء

اخلطأ 
املعياري 

 لباء
 بيتا

قيم 
 "ت"

داللة 
 "ت"

 0.113 1.608 0.022- 0.974 1.566 0.864 0.030 1.717 0.016- 0.000 0.022 كدمات

 0.158 1.429 0.043- 1.257 1.796 0.740 0.111 2.214 0.015- 0.002 0.043 متزق

 *0.043 2.063 0.215- 0.121 0.249 0.093 2.910 0.213 0.030 0.046 0.215 كسور

 0.620 0.499 0.068 0.447 0.223 0.602 0.276 0.787 0.012- 0.005 0.068 التواء

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خلع

 (0.05)االرتباط عند مستوى داللة أقل من 

 

( حتليل االنحدار اخلطي املتعدد 5يوضح اجلدول رقم )

 62بني عنرص القوة ونوع اإلصابة لعينة الدارسة )ن = 

دوث العب( وذلك لتحديد أثر عنرص القوة العضلية عىل ح

وقد تبني من خالل هذا اجلدول أن عنرص القوة  ,اإلصابات 

العضلية له األثر الثاين بعد املرونة عىل حدوث إصابة الكسور 

حيث بلغت قيمة بيتا  ,مقارنة بحدوث اإلصابات األخرى 

(Beta) (-0,215),  كام تدل قيمة"F"  عىل قدرة القوة

حيث بلغت  ,العضلية يف التأثري عىل حدوث إصابة الكرس 

كام بلغت قيمة  ,(0,093( وهي دالة عند مستوى )2,910)

"T" (2,063 وهي دالة عند مستوى داللة اقل من )0,05 

كام ظهر معامل ارتباط ضعيف حيث بلغت قيمة  ,(0,043)

R (0,215),  وظهرت قوة التأثري ضعيفة حيث بلغت قيمة

R2 (0.046),  كام يتضح من هذا اجلدول كذلك عدم وجود

ثر لعنرص القوة العضلية عىل باقي أنواع اإلصابات األخرى  أ

أي مل يكن هلا دور مهم يف تفسري تباين املتغري التابع )أنواع 

هلذه  "Beta"اإلصابات( حيث كانت مجيع معامالت بياتا 

كام أن معامالت االرتباط اجلزئي  ,املتغريات غري دالة إحصائياً 

 كانت ضعيفة جدًا.

 

 :االستخالصات

ناء عىل هدف الدراسة يف التعرف عىل مستوى عنرص ب

القوة العضلية لدى العبي كرة القدم الناشئني السعوديني 

بأندية الدرجة املمتازة بمدينة الرياض. والتعرف عىل 

 ,اإلصابات الرياضية التي حتدث خالل موسم ريايض كامل

وذلك وفقا ملتغري نوع اإلصابة وكذلك التعرف عىل العالقة 

 ,مستوى بعض عنرص القوة العضلية واإلصابات الرياضيةبني 

وبناًء عىل النتائج التي تم عرضها يف هذه الدراسة يمكن أن 

 نستخلص ما ييل:

وجود عالقة سالبة ضعيفة بني عنرص القوة العضلية  .1

 الكسور.وإصابة 

اصابة الكدمات هي األعىل يف معدل حدوث  .2

 الرياضية.اإلصابات 

ة العضلية لدى العبي يعد مستوى عنرص القو .3

ناشئني كرة القدم يف هذه الدراسة ضمن معايري عنرص القوة 

 السعوديني.العضلية لناشئي كرة القدم 

 
 :التوصيات

يف حدود نتائج الدراسة احلالية يستطيع الباحثان أن يويص 

 :بالتايل

الرتكيز عىل التدريبات اخلاصة بتنمية عنرص القوة  .1

 ىل حدوث اإلصابات.ملا هلا من أثر ع ,العضلية

إجراء اختبارات قياس عنارص اللياقة البدنية  .2

وبخاصة القوة العضلية قبل بدء املوسم الريايض لتنبؤ 

بحدوث اإلصابات املرتبطة بكل عنرص والعمل عىل تنميتها 

 والوقاية من اإلصابة.
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تطبيق االستامرة اخلاصة برصد اإلصابات التي  .3

الريايض كامالً )أثناء حتدث لالعبني طوال فرتة املوسم 

 ملتابعة الالعبني. ,التدريب واملباريات(

الرتكيز من قبل املدربني بتنمية مهارات كرة القدم  .4

االسباب الرئيسية يف حدوث  أحدحيث اهنا تشكل  ,وتطويرها

 العضلية.اإلصابات الرياضية مع االهتامم بعنرص القوة 
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 أ.م. د / حسني صالح مصلح جعيم

 صنعاء جامعة –كلية الرتبية الرياضية 

 
 

 م(7/11/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 1/8/2017)قدم  للنرش يف   

 

 .باألهداف، اجلمهورية اليمنية اإلدارة: الكلامت املفتاحية

هدفت الدراسة التعرف عىل واقع تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف يف االحتادات الرياضية البحث: ملخص

أهداف االحتادات الرياضية،  -لأللعاب الفردية، وذلك من خالل التعرف عىل واقع تطبيق كالً من:

اإلجراءات التي تعمل عىل حتقيقها، وأسلوب التقويم واملشكالت التي تواجه تطبيق اإلدارة باألهداف، و

املناسب، واستخدم الباحث املنهج الوصفي، وتم اختيار عينة البحث من رؤساء وأعضاء االحتادات 

معامل االرتباط،  -( عضوًا، تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية:50الرياضية لأللعاب الفردية، بواقع )

تكرارات والنسب املئوية، األمهية النسبية، املتوسط احلسايب، األنحراف املعياري ، معامل ألفا كرونباخ، ال

وأظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء االحتادات الرياضية يعملون عىل حتقيق األهداف، كام اتضح وجود بعض 

باألهداف املشكالت التي تواجه تطبيق اإلدارة باألهداف، ومن أهم اإلجراءات املتبعة لتحقيق اإلدارة 

توزيع املهام والذي بدورة يدعو إىل االقتصاد يف اجلهد وحتقيق األهداف، وأتضح وبام ال يدع جماالً لشك أنه 

من خالل استخدام النظم الرقابية احلديثة التي تعمل عىل زيادة القدرة عىل التخطيط، ومن أهم التوصيات 

ددة لتفعيل وتطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف يف أن تتبنى وزارة الشباب والرياضة اسرتاتيجية واضحة وحم

مجيع االحتادات الرياضية باجلمهورية اليمنية من خالل التدريب والتأهيل وإقامة الدورات التدريبية وورش 

 .العمل

 

 (هـ1439/م2018، جامعة امللك سعود، الرياض )140 -125، ص ص 1ع، 2م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Keywords: Management by objectives, Republic of Yemen 

Abstract: The study aimed to identify the reality of the application of the management  method by 
the goals in the sports federations for individual games ،through By identifying the reality of the 
application of :- the objectives of sports federations ،and the problems facing the application of 
management goals ،And actions to achieve them ،And appropriate calendar style ،The researcher used 
the descriptive approach ،The sample of the research was chosen from the presidents and members of 
the sports federations for individual games ،with (50) members ،The following statistical methods 
have been used: Coefficient of Coefficient of Alpha Cronbach  ،Duplicates and percentages ،Relative 
importance ،Arithmetic average ،standard deviation ،The results of the study showed that members of 
sports federations are working to achieve the goals ،And there were also some problems facing the 
administration's implementation of the objectives ،One of the most important procedures used to 
achieve management objectives is the distribution of tasks ،which is called for the economy in the 
effort and achieve the goals ،And it is clear beyond doubt that through the use of modern control 
systems that increase the ability to plan  ،One of the most important recommendations is that the 
Ministry of Youth and Sports adopts a clear and specific strategy for activating and applying the 
management approach to the goals In all sports federations in the Republic of Yemen through training 
and qualification and the establishment of training courses and workshops. 
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 مقدمة الدراسة:

يشهد العامل اليوم تطور رسيع يف شتى جماالت احلياة بصفة 

عامة ويف علم اإلدارة بصفة خاصة مما يفرض عىل املنظامت 

احلديثة مواكبته، وذلك من خالل بناء اسرتاتيجيات وأساليب 

إدارية فعالة، وهذا يرجع لكون اإلدارة نوع متميز من النشاط 

شاطات األخرى حيث توجد بدرجة وخيتلف عن كل أنواع الن

كبرية يف مجيع أوجه النشاط اإلنساين، بحيث تتعامل اإلدارة 

 مع تكوين األهداف وحتقيقها.

إن اإلدارة عن طريق األهداف تعد إحدى االسرتاتيجيات 

اإلدارية الفعالة التي تتيح املجال لتوظيف كافة املوارد املتوفرة، 

كًا للجهود نحو حتقيق ومتنح يف نفس الوقت توجيهًا مشرت

الرؤية، وأيضًا خلق روح الفريق ومواءمة أهداف املوظفني مع 

املصلحة املشرتكة والعامة، وأن عىل كل مؤسسة سواء يف 

القطاع احلكومي أو اخلاص أن تضع أهدافًا واضحة تسعى إىل 

حتقيقها، فتحديد األهداف والية حتقيقها مع حتديد املسؤوليات 

ات لكل قسم بل لكل موظف يعد الركيزة واملهام واملتطلب

األساسية إلدارة فعالة تنتهج اإلدارة باألهداف. )رضا، 

2014) 

وتعترب اإلدارة باألهداف أسلوبًا إداريًا من خالل أهداف 

وضعت مشاركًة بني املرؤوسني والرؤساء لتحقيق الرتابط فيام 

بينهام، بحيث تكون أساسًا ألي حتسني يف عملية التخطيط 

الرقابة، وزيادة رفع املعنوية واإلبداع يف األداء ويكون املعيار و

املتمثل يف أسلوب اإلدارة باألهداف هو مدى تنفيذ هذه 

األهداف، فهو نظام متحرك ليس مرتبطًا بسلطات ثابتة، أو 

عالقات جامدة، أو ترقيات، أو مكافئات تقليدية، فهو 

مع األنسان عىل  أسلوب يدفع إىل االرتكاز واخللق وال يتعامل

 ( 2004أنه جامد. )أبو حليمة، 

ويمكن االستدالل عىل أمهية تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف 

 (:2008من خالل ما ييل )جودة، 

مساعدة اإلدارة بالتعرف عىل الصعوبات، ومشاركة  

املرؤوسني والرؤساء يف مناقشة تلك الصعوبات وإجياد 

 احللول هلا.

املرؤوسني ورفع قدراهتم اإلدارية تنمية قدرات الرؤساء و 

 واختيار البدائل السليمة. 

املساعدة يف تقوية العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني من  

 خالل التعاون يف إنجاز األهداف.

املساعدة يف رفع الروح املعنوية بني العاملني، وذلك من  

 خالل مشاركتهم يف صنع القرار.

ص من الروتني يف حتقيق مبدأ املرونة، وحماولة التخل 

 املؤسسة.

املساعدة يف اكتشاف األخطاء، ومالحظة قصور العاملني  

 الغري قادرين عىل تنفيذ أعامهلم. 

 تساعد يف الرقابة الفعالة ومراقبة األداء وتقويمه. 

وقد شهدت اإلدارة باألهداف يف اآلونة األخرية حتوالً من 

يث تتوىل نظام للتقييم إىل  للتخطيط والرقابة الفعالة، ح

الرقابة ضبط نظم العاملني والنظم املالية التي تستمد منطقها 

من اهلدف والنتائج ورقابة نظم تدفق املعلومات ملراكز اختاذ 

القرار ورقابة مدى تقبل العاملني للفكر اجلديد القائم عىل 

األهداف والتصميم الذي بني عليه نظام الوظائف بالوحدة، 

مد عىل التخطيط السليم أو التنظيم فاإلدارة الناجحة ال تعت

الفعال واالتصاالت القوية والتنسيق اجليد فقط بل تعتمد عىل 

الرقابة الواعية املستنرية التي هتدف إىل التعرف عىل مواطن 

 (2008اخللل ووسائل عالجها يف أطار إنساين منظم. )حممد، 

ة يف حني تعمل اإلدارة باألهداف عىل تكامل القيمتني الداخلي

واخلارجية إذ أهنا تدمج الفرد يف عمله وتوافق بني أهدافه 

الشخصية وأهداف العمل وجتعل الفرد يشبع حاجته الحرتام 

النفس واثبات الذات من خالل تأديته لعمله والقيام 

بمسئولياته، ومن جهة أخرى فإن اإلدارة تعطيه حوافز متنوعة 

. )حسانني، من إنجازاته، فتوفر له القيمة اخلارجية للعمل

 (  2004درويش، 

 وطريقه للتطوير، شامل أسلوب باألهداف وتعترب اإلدارة

 يصل حتى خطواته تتدرج ثم التفكري أوال عىل تعتمد جديدة

 اإلدارية الوظائف طريق عن املنشودة األهداف حتقيق إىل

 حيث الرقابة، القيادة، التوجيه، التنظيم، التخطيط، يف املتمثلة
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 واملادية البرشية املتاحة للموارد املشرتكة ميةالتن عىل يعمل

 الرؤساء بني التعاون بذلك واملعنوية، ونضمن والنفسية

 للوصول متطورة متحركة أهداف حتديد عىل واملرؤوسني

كامل، )موضوعية.  معايري عىل بناء املطلوبة النتائج لتحقيق

2000)  

 ن(، أ1996، نقاًل عن )عبد الرحيم، (رشيف فؤاد)ويرى 

 أوسع فرصه تتيح أهنا باألهداف اإلدارة نظام إجيابيات أهم

 مراقبة وعن عمله عن مسئول مدير يعد كل بان لإلدارة الذاتية

 احلديثة االجتاهات مع هذا ويتفق الذايت، اإلرشاف يف أداؤه

 من اإلفادة رضورة عىل فيها الرتكيز يكون حيث لإلدارة،

 إىل للرجوع حاجه غري يف أنه يعني للمدربني، الذاتية املوارد

 واالتفاق التوجيهات ألخذ آلخر وقت من األعىل املستويات

 مسبقا. حدد العمل ألن نظرا العمل عىل

ويناء عىل ما سبق يتضح أن استخدام أسلوب اإلدارة 

باألهداف يعترب ذات أمهية عالية بالنسبة لالحتادات الرياضية، 

دة لإلدارة ويساعد فهذا األسلوب يعطي أفكارًا جديدة ومتعد

عىل تقييم أداء املوظفني، وهنا يكون املوظفني غري مقيدين 

بالعمل الذي وكل هلم بل يساعدهم عىل التوسع يف جمال 

 عملهم مما يعطي أداء أفضل.

 

  الدراسة:أمهية 

تتلخص أمهية الدراسة يف نقل صوره واضحة للمجتمع 

سلوب اإلدارة الريايض واالحتادات الرياضية بأمهية استخدام أ

 باألهداف ودوره يف حتسني عمل االحتادات الرياضية اليمنية.

 

  الدراسة:مشكلة 

 الريايض املجال يف أجريت التي الدراسات معظم أوضحت

 عدم أبدو الرياضية االحتادات يف والعاملني املديرين أن

 ألهنم وذلك أدائهم ألعامهلم أثناء النفيس بالرضاء مشعوره

 وكذلك وضعها يف مرائيه يؤخذ مل أهداف ذبتنفي مطالبون

 سري إىل أدى الذي األمر الشخصية بأهدافهم ارتباطها عدم

  .احلامس وعدم الرتابة من بشكل العمل

 

 الرياضية االحتادات عاتق عىل امللقاة تكون املسؤولية حيث

 رياضية قاعدة بناء يف أسايس بشكل تتمثل حيث جدا، كبرية

 ثم ومن ونرشها، اللعبة تطوير عىل خالهلا من تعمل واسعة

 املشاركات تكون حتى املتميزة بالكوادر الوطنية الفرق رفد

 وهذا الفرق لتلك اجليد اإلعداد نتيجة إجيايب مردود هلا الدولية

 هو هذا مسبقا، ويعترب أهدافه وحمدد له خمطط يكون أن البد

 (1992)عبد الرحيم،  باألهداف. اإلدارة دور

لوب اإلداري الناجح هو الركيزة األساسية لنمو ويعترب األس

واستمرار وحتقيق أهداف املنظمة، حيث تقاس كفاءة املنظمة 

بكفاءة القائمني عىل إدارهتا وأسلوهبم املناسب يف اإلدارة، 

 ومدى حتقيقهم لألهداف املوضوعة.

واإلدارة باألهداف يف املنظامت الرياضية التي تستلهم من علم 

ارص قوانينها وبناءها النظري ذات أمهية بالغة يف اإلدارة املع

حتقيق السياسة املنشودة للمؤسسات الرياضية، فهي رضورة 

للتغلب عىل سوء التوجيه بني الرؤساء واملرؤوسني يف خمتلف 

 املستويات اإلدارية.

حيث يتمثل جوهر أسلوب اإلدارة باألهداف يف وضع  

الرئيس واملرؤوس يف  األهداف القائم عىل مبدأ املشاركة بني

خمتلف املستويات اإلدارية وحتديد جماالت األداء وتقويم مدى 

حتقيقها، باإلضافة أهنا تساعد املؤسسات الرياضية عىل زيادة 

قدرهتا عىل حل املشكالت، وهتيئ املناخ املالئم لالتصاالت 

بحيث تعمل عىل حتسني العالقة بني اإلدارة العليا واملستويات 

 األخرى.

الرياضية لأللعاب الفردية باجلمهورية  االحتادات تقوم امك

 األدوار وهذه املجتمع داخل ومتباينة متعددة بأدوار اليمنية

 أهدافها حتقيق إمكانية من تصعب كثرية أعباء عليها تلقي

 ورغبات حاجات إشباع فرصة من تقلل كام املنشودة،

 يف فةوفلس كأسلوب باألهداف اإلدارة جاءت وقد أعضائها،

 اإلدارة فإن ثم ومن الشكوى، هذه عىل للقضاء اإلدارة

 والتي احلديثة اإلدارية املناهج من منهجا تعترب باألهداف

 بصورة املنهج هذا أهدافها، ويعتمد حتقيق عىل املنظامت تساعد

 اشرتاك مع املنظمة لألهداف التام الوضوح عىل أساسية

يعكس وبصورة إجيابية األهداف، مما  حتديد عملية يف العاملني
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عىل التطور والتقدم يف خمتلف األلعاب الرياضية، ومن خالل 

ذلك تتضح أمهية تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف يف احلصول 

 عىل نتائج متميزة.

لذا جاءت هذه الدراسة والتي تسعى إىل اخلروج بنتائج تسهم 

ت يف معرفة واقع تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف يف االحتادا

 الرياضة لأللعاب الفردية باجلمهورية اليمنية. 

 

 الدراسة:أهداف 

 إىل ما ييل: الدراسة هتدف             

يف  باألهداف واقع تطبيق أسلوب اإلدارة عىل التعرف

لأللعاب الفردية باجلمهورية اليمنية، من  الرياضية الحتاداتا

 خالل االيت: 

 التعرف عىل أهداف االحتادات الرياضية. 

التعرف عىل املشكالت التي تواجه تطبيق اإلدارة  

 باألهداف يف االحتادات الرياضية.

املتبعة لتحقيق اإلدارة  اتاإلجراءالتعرف عىل  

 .الرياضية باألهداف يف االحتادات

التعرف عىل التقويم املناسب لإلدارة باألهداف يف  

 االحتادات الرياضية.

 الدراسة:تساؤالت 

 الرياضية؟ ما أهداف االحتادات 

 يف  التي تواجه تطبيق اإلدارة باألهداف ما املشكالت

 االحتادات الرياضية.

  لتحقيق اإلدارة باألهداف يف ما اإلجراءات املتبعة

 الرياضية؟ االحتادات

  االحتادات  لإلدارة باألهداف يفما التقويم املناسب

 الرياضية؟

 
 حدود الدراسة:

 ة: التالياقترصت الدراسة عىل املجاالت 

لأللعاب الفردية املجال املكاين: االحتادات الرياضية  -1

 .بأمانة العاصمة صنعاء

 

أعضاء االحتادات رؤساء واملجال البرشي:  -2

نائب رئيس يمثلهم رئيس االحتاد،  ،لأللعاب الفردية الرياضية

 املرشف الفني. األمني العام املساعد، االحتاد، األمني العام،

 اب الفردية نظرًا لألسباب التالية:اقترصت الدراسة عىل األلع

مل حتظى األلعاب الفردية يف اجلمهورية اليمنية بدراسة  

 واقع تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف.

تم إجراء دراسة يف اجلمهورية اليمنية تناولت مدى  

تطبيق اإلدارة باألهداف يف االحتادات الرياضية 

 لأللعاب اجلامعية.

مهورية اليمنية نتائج متميزة حتقق األلعاب الفردية باجل 

 عىل مستوى الوطن العريب والدويل.   

املجال الزمني: أجريت الدراسة خالل الفرتة من  -3

 .م5/9/2016حتى ، م10/8/2016

  

 الدراسات السابقة:

اقرتاح نموذج  إىل الدراسة هدفت، (2002السيد )"دراسة 

ىل وطبقت الدراسة ع الريايض،لإلدارة باألهداف يف النادي 

مجيع أندية اجليزة املشاركة يف نشاط السباحة بمنطقة  منعينة 

كام أختار  العمدية،م بالطريقة 2000/2001اجليزة ملوسم 

الباحث مجيع املسئولني عىل نشاط السباحة بتلك األندية 

أظهرت النتائج إن اإلدارة باألهداف وبطريقة احلرص الشامل، 

تساهم يف  نمكنها أمن األساليب التطبيقية العملية حيث ي

ال تتفق أهداف النادي مع أهداف وزارة ، حتقيق أهداف النادي

 .الشباب

التعرف عىل درجة  الدراسة هدفت، (2002) "عقيالت"دراسة 

تطبيق اإلدارة باألهداف يف اإلرشاف الرتبوي من وجهة نظر 

، وطبقت الدراسة عىل عينة املرشفني الرتبويني يف حمافظات الشامل

( مرشف ومرشفة وصممت استبيان اشتمل عىل 209)بلغت 

( جماالت وهي )حتديد األهداف، 4( فقرة موزعة عىل )48)

، وضع خطة عملية، املراجعة الدورية، تقويم األنجاز السنوي(

وقد توصلت الباحثة إىل أن درجة تطبيق نموذج اإلدارة ومن 

باألهداف يف إدارة اإلرشاف كانت بدرجة كبرية، كام أشارت 
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لنتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ا

(، بني متوسطات درجة تطبيق نموذج اإلدارة 0،05اإلحصائية )

باألهداف يف اإلرشاف الرتبوي تعزى ملتغري سنوات اخلربة 

اإلرشافية وكانت الفروق لصالح املرشفني دوي اخلربات الطويلة 

عدم وجود فروق ذات  ( سنة فأكثر، كام أظهرت النتائج11)

داللة إحصائية بني متوسطات إمكانية تطبيق نموذج اإلدارة 

 باألهداف تعزى ملتغري اجلنس. 

، هدفت الدراسة إىل التعرف عىل م(2005)"نارص"دراسة 

مدى تطبيق اإلدارة باألهداف والنتائج للرتبية الرياضية يف 

لبحرين، املدارس الثانوية بوزارة الرتبية والتعليم بمملكة ا

 عينة من مديري املدارس الثانوية وطبقت الدراسة عىل

( أخصائي تربية رياضية، 6وعدد )، مديراً  (13) وعددهم

( معلم، و عدد 45وعينة من معلمي الرتبية الرياضية عددهم )

وتوصلت الدراسة ( طالبًا من مدارس املرحلة الثانوية، 130)

الطلبة قدرًا كافيا اإلدارة باألهداف تعمل عىل إكساب إىل أن 

من قوانني األلعاب الرياضية، وإكساب املعلومات واملعارف 

الرياضية، وإتاحة الفرصة للطالب املتميزين يف األنشطة 

 الرياضية لتمثيل مدرستهم يف املنافسات الرياضية.

والتي هدفت إىل الوقوف عىل ، ( 2008) "الصادق  "دراسة 

اف يف املدارس املتوسطة أبرز معوقات تطبيق اإلدارة باألهد

وطبقت ، باملدينة املنورة من وجهة نظر املديرين واملعلمني

( فردا، استعملت بطريقة  211) عينة قوامها الدراسة عىل 

، عشوائية منظمة تتساوى فيه فرص االختيار لكل أفراد العينة

أن أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك وتوصل الباحث إىل 

ة تواجه تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف معيقات بدرجة كبري

يف جمال البيئة التعليمية، وأن هناك معيقات بدرجة متوسطة يف 

كل من جماالت اإلدارة التعليمية، واهليئة اإلدارية، واهليئة 

التدريسية. وأوىص الباحث برضورة زيادة الصالحيات 

املمنوحة للمديرين حتى يتمكنوا من تطبيق اإلدارة باألهداف 

 .بالصورة املطلوبة يف املدارس

الدراسة التعرف عىل  هدفتم(، 2009) "الرحييل"دراسة  

واقع تطبيق اإلدارة باألهداف بجامعة أم القرى وفاعلية 

استخدامه عىل العمل وحتديد أبرز املعوقات التي حتد من 

القائامت بالعمل اإلداري ، واشتملت عينة البحث عىل تطبيقه

( إدارية من مجيع فروع جامعة أم القرى 325والبالغ عددهن )

أن استجابات ، وكان أهم نتائج الدراسة، بمدينة مكة املكرمة

عينة الدراسة بالنسبة لفاعلية تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف 

إىل وجود فروق ذات داللة  بدرجة عالية، وتوصلت الدراسة

 اسة.إحصائية بني استجابات عينة الدراسة تبعا للمتغريات الدر

التعرف إىل  الدراسة هدفتم(، 2010) "الغويرين"دراسة 

نموذج اإلدارة باألهداف يف االحتادات الرياضية لأللعاب 

اجلامعية وإمكانية تطبيقه وذلك من خالل اإلجابة عىل 

عينة من رؤساء  وطبقت الدراسة عىل ،تساؤالت الدراسة

 وعددهم وأعضاء االحتادات الرياضية لأللعاب اجلامعية

وقد توصلت الدارسة إىل إمكانية تطبيق نموذج اإلدارة (، 39)

باألهداف يف االحتادات الرياضية لأللعاب اجلامعية بدرجة 

كبرية، وأنه ال توجد فروق تعزى ملتغري املؤهل العلمي 

واخلربة، ويف ضوء نتائج الدراسة أوىص الباحث باالهتامم 

دات الرياضية، وتطبيق بزيادة الكوادر اإلدارية املؤهلة يف االحتا

 . اإلدارة باألهداف واالهتامم بتدريب اإلداريني
 

 الدراسات األجنبية:

(، هدفت الدراسة التعرف إىل املزايا م1994)Vincentدراسة: 

التي حيققها تطبيق اإلدارة باألهداف يف كلية ديكالب بوالية 

جورجيا بأمريكا من وجهة نظر األكاديميني واإلداريني 

( أكاديميًا، 42( إداريًا و )28 بالكلية، وبلغت العينة )العاملني

وتوصلت الدراسة إىل أن تطبيق اإلدارة باألهداف يف الكلية 

أسفر عنه املزايا التالية: الكشف عن املوظفني املبدعني، وتقديم 

حوافز للمتميزين، وحتسني العالقات بني العميد واملوظفني، 

 كلية.واملساعدة يف التخطيط ألعامل ال

هدفت الدراسة التعرف إىل بيان  مJohnson ،(1997،)دراسة: 

فاعلية اإلرشاف الرتبوي حسب نموذج اإلدارة باألهداف 

ومدى فائدة هذا النموذج للمعلم والعملية التعليمية ككل، و 

تكونت العينة من جمموعة مدارس يف والية مسيبي األمريكية 

لرضا الوظيفي املطبقة لإلدارة باألهداف، ثم دارسة ا

للمرشفني، ومقارنتهم بمجموعة من املرشفني غري املطبقني 

لإلدارة باألهداف، وتوصلت الدارسة إىل الرضا الوظيفي 
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للمجموعة األوىل املطبقة لنظام اإلدارة باألهداف عىل 

املجموعة الثانية غري املطبقة لإلدارة باألهداف، وقد أوصت 

رتبويني لنموذج اإلدارة الالدراسة برضورة إتباع املرشفني 

 باألهداف عند ممارستهم لعملية األرشاف الرتبوي.
 

 السابقة:التعليق عىل الدراسات 

أوضحت جمموعة من خالل استعراض الدراسات السابقة 

  :إجيازها فيام ييلهامة من املؤرشات التي يمكن 

يتضح أن موضوع الدراسة من املوضوعات احلديثة  -1

 احثني والدارسني.التي حظيت باهتامم الب

يالحظ أن الدراسات السابقة تراوحت يف املدة  -2

 .م(2010-1994) الزمنية بني األعوام

تشاهبت أغلب الدراسات يف حتديد اهلدف العام  -3

 وهو التعرف عىل واقع تطبيق اإلدارة باألهداف.

اتفقت مجيع الدراسات عىل استخدام االستبيان  -4

 لدراسات السابقة.جلمع البيانات، واستخدامها ملنهجية ا

اختلفت العينة يف الدراسات حيث اشتملت عىل  -5

معلمني أو مرشيف وإداري املدارس، والكليات واجلامعات، 

 واألندية الرياضية، ورؤساء وأعضاء االحتادات الرياضية. 

فاعلية وإمكانية أكدت الدراسات املرتبطة عىل  -6

 .تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف

الستخدام األثر اإلجيايب  أظهرت معظم الدراسات -7

 .أسلوب اإلدارة باألهداف وأمهيته يف تطوير الرياضة بشكل عام
 

 الدراسة:إجراءات 

  :الدراسةمنهج         

ملالءمته مع طبيعة هذه الدراسة ستخدم املنهج الوصفي تم ا

 وحتقيق أهدافها.

 :الدراسةجمتمع 

اب احتادات رياضية لأللع (10) الدراسة من جمتمع تكون

الفردية ومتثلت يف االحتادات التالية: )العاب القوى، 

التكوندو، اجلودو، الدراجات، كامل األجسام، رفع األثقال، 

املبارزة، تنس الطاولة، املالكمة، تنس امليدان، حيث يبلغ 

 ، عضوًا.   (110) أمجايل جمتمع البحث

 

 :الدراسةعينة 

ضية التي متثل االحتادات الريامن الدراسة ختيار عينة إتم 

 ( 5) بواقع ،عضواً  (50) األلعاب الفردية، حيث بلغ عددهم

 ( 40) رؤساء احتادات، و (10) كالتايل موزعنيمن كل احتاد، 

 من جمتمع الدراسة. %(45) عضوًا، يمثلون ما نسبته

 

 أدوات الدراسة:

استخدم الباحث املقابلة الشخصية وحتليل الوثائق 

وات للدراسة، حيث قام الباحث والسجالت واالستبيان كأد

 (63) بتصميم االستبيان يف صورته األولية والذي اشتمل عىل

 عبارة.

 

 :أداة الدراسةإجراءات تصميم 

االطالع عىل البحوث واملراجع والدراسات  -1

 املشاهبة هبدف حتديد املحاور الرئيسية. 

عرض املحاور عىل السادة اخلرباء للتعرف عىل مدى  -2

املقرتحة، حيث كان إمجايل عدد املحاور  مناسبة املحاور

 ( حماور. كام يوضحها اجلدول التايل:4)

 

 .(5ن=)   النسبة املئوية آلراء اخلرباء يف حماور االستبيان     . (1)جدول 

 % ك املحور م

 %100 5 حتديد ومناقشة أهداف االحتادات الرياضية. 1

 %100 5 ضية.حتديد املشكالت التي تواجه االحتادات الريا 2

 %80 4 املتبعة لتحقيق اإلدارة باألهداف يف االحتادات. اتاإلجراء 3

 %80 4 التقويم ومراجعة أهداف االحتادات الرياضية. 4

 %(.80تقل عن ) علاًم بأن النسبة التي ارتضاها الباحث ال
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النسب املئوية ملوافقة اخلرباء عىل حماور  (1) يتضح من جدول

حماور، وتم املوافقة عىل مجيع  (4) اشتمل عىلاالستبيان حيث 

 املحاور.

 االستبيان حماور من حمور بكل اخلاصة العبارات حتديد 

 .عبارة (63) العبارات عدد إمجايل بلغ حيث

عىل كل فقرة من فقرات  تفريغ وحتليل تقديرات اخلرباءتم  

 االستبيان.

حصلت عىل نسبة أقل  العبارات التي استبعادتم كام  

 .(2)جدول ، كام يوضحها %(80) من

 

 .عدد عبارات املحاور قبل وبعد العرض عىل السادة اخلرباء . (2) جدول

 اوراملح م
 العباراتعدد 

 يف الصورة األولية
 املستبعدة العباراتأرقام 

 بعد العباراتعدد 

 العرض عىل اخلرباء

(، 15(، )13(، )12(، )11(، )7) 17 املحور األول 1
(16) 

11 

 10 (9(، )5(، )4(، )3(، )1) 15 املحور الثاين 2

 11 (14(، )11(، )9(، )7(، )2) 16 املحور الثالث 3

 11 (15(، )12(، )9(، )2) 15 املحور الرابع 4

 43 20 63 اإلمجايل 

 

  :الدراسة االستطالعية

قام الباحث بتطبيق استامرة االستبيان عىل عينة من جمتمع 

، عضوًا من أعضاء االحتادات الرياضية (30) البحث قوامها

 ومن خارج عينة البحث األساسية.

 

 

 :املعامالت العلمية لالستامرة

بعد إجراء التعديالت أستخدم الباحث صدق االتساق 

الداخيل حلساب معامل الصدق الستامرة االستبيان عن طريق 

وجمموع حمورها، وكذلك  العبارةحساب معامل االرتباط بني 

حلساب ثبات  كرونباختخدام معامل الثبات إلفا تم اس

 التايل:  وضحه اجلدولياالستبيان وهذا ما 

 :االتساق الداخيل صدق أوال

 (30 )ن=   حساب صدق االتساق الداخيل الستجابات العينة االستطالعية (. 3) جدول

 لةالدال "ر" الفقرات                                                      م

 حتديد أهداف االحتادات الرياضية: املحور األول

 دال  *0.413 .كام ونوعا بوقت زمني حمدد يلتزم به االحتاد األهدافيرتبط حتقيق  1

 دال **0.840 .مناسبة تقرارااختاذ من أجل التوصل إىل يسبق التخطيط باالحتاد دراسة وتنبؤ  2

 دال **0.535 .قابلية لتنفيذ ووضع اخلططحتديد األهداف داخل االحتاد جتعل هناك  3

 دال **0.731 .حتديد وقت زمني لكل عمل داخل االحتاد يتم اعتامدا عىل التجارب السابقة 4

 دال  *0.368  اإلداري.ال تكفي الدورة التدريبية الستيعاب جدوى استخدام النظم اإلدارية احلديثة عىل مستوى التنفيذ  5

 دال **0.648 .يعمل التواصل بني أعضاء االحتاد عىل حتفيز ودفع األفراد إىل ما هو مطلوب إنجازه 6

 دالغري   0.2120 .استخدام النظم واملعلومات احلديثة يؤدي إىل زيادة القدرة عىل التخطيط اجليد 7

 دال **0.486 .احلديثة اإلداريةتوجد دورات تدريبية لتأهيل الكوادر عىل استخدام النظم  8

 دال **0.773 .يعمل التدريب والتأهيل عىل تنمية املهارات الالزمة لشغل الوظائف القيادية 9

 دال **0.716 .مشاركة مجيع األعضاء يف اختاذ القرار وصوال حللول أكثر فعاليةيتم  10

 غري دال **0.269 .آرائهم ومقرتحاهتم الختاذ القرارأنفرد باختاذ القرار النهائي بعد إعألن املرؤوسني كجامعة باملشكلة بعد أخذ  11
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    (. 3) جدولتابع 

 الداللة "ر" الفقرات                                                      م

 حتديد املشكالت التي تواجه االحتادات الرياضيةاملحور الثاين: 

 دال **0.511 .حتقيق األهداف يف الوقت املطلوب إىلبه يساعد التوجيه عىل رسم اخلطط السليمة التي تؤدي  12

 دال **0.786 .تؤثر احلالة املادية لالحتاد عىل أدائي يف اختاذ القرار 13

  **0.578 .تؤدي اخلالفات والرصاعات بني أعضاء االحتاد إىل تشتيت انتباهي أثناء اختاذ القرار 14

 دال **0.756 .حتاد لضامن حيادية وموضوعية القرار الذي سيتم إنجازهأعضاء االفيام بني  الفاتاخل يتم تسوية 15

 دال **0.555 .يف تسوية خالفاهتم لضامن حيادية وموضوعية القرار الذي سيتم إنجازه اإلدارةأساعد أعضاء جملس  16

 دالغري  **0.191 .أفوض لبعض املرؤوسني جزء من صالحيايت وسلطايت يف اختاذ القرار 17

 دال **0.398 .ثل املشكالت التنظيمية املحيطة باالحتاد قيدا عىل حريتي وقدرايت عىل اختاذ القرارمت 18

 دال  *0.385 .خربيت الشخصية وجتاريب السابقة عاملني أساسيني الختاذ القرار 19

 دال **0.551 .قد تؤدي إىل جدل أجتنب حتمل مسؤولية اختاذ قرارات 20

 دالغري   0.266 .الفرعية قبل إجياد حل للمشكالت الرئيسية موضوع  القرارأهتم بحل املشكالت  21

            املتبعة لتحقيق اإلدارة باألهداف يف االحتادات اتاإلجراء: الثالث املحور

 دال **0.675 أهدافه.جيدد التنظيم داخل االحتاد أوجه نشاط االحتاد لتحقيق  22

 دال **0.596 .لالحتاد األهدافتصاد يف اجلهد وحتقيق توزيع املهام يدعو إىل االق 23

 دال **0.416 .حديد املسؤوليات والسلطات للمناصب اإلداريةتيقوم التنظيم باالحتاد ب 24

 دال **0.474 .يسهل التنظيم داخل االحتاد تفويض السلطة وممارستها يف احلدود املرسومة 25

 دال **0.672 .واصل إلجياد حلول منطقية ملشكالت العملاحلايل إىل الت اإلدارييؤدي النظام  26

 دال **0.556 .لوائح تنظم العالقة بني الالعب ونادية واالحتاد تضمن احلقوق والواجبات لكل طرف توجد 27

 دالغري   0.098 .الروتينية من أهم معوقا االستثامر يف جمال االحرتاف الريايض اإلجراءات 28

 دال **0.566 .لتحقيق أهداف االحتاد األفرادوالفني والعالقات ما بني  اإلداريالعمل  توجد لوائح تنظم 29

 غري دال  0.192 األهداف.املوازنة املعتمدة لالحتاد كافيه وواقعية لتحقيق   30

 دال **0.475 .العامة لالحتاد األهدافحتقق  املناقشة أثنا عقد اجتامعات جملس اإلدارة  31

 دال **0.638 .ان الفرعية التي يشكلها االحتاد بتنظيم الدراسات املتخصصة والبحوث  العلمية التي أنشئت ألجلهااللج ومتق 32

                                  التقويم ومراجعة أهداف االحتادات الرياضية املحور الرابع: 

 دال **0.593 .للقواعد واألصول العلمية ملجال التخصص وفقاً عىل أكمل وجه  تساعد رقابة االحتاد عىل التأكد من أن األعامل واملهام تنفذ 33

 دال **0.663 .من التعرف عىل املميزات وقدرات العاملني اإلدارةمتكن الرقابة داخل االحتاد  34

  **0.396 .يؤثر ارتفاع تكاليف استخدام وسائل التقويم عىل موضوعية وحيادية التقويم 35

 دال  *0.377 .الوقت املتاح لعملية التقويم سلبيا عىل تقويم كفاءيت يف اختاذ القراريؤثر ضيق  36

 دالغري   0.195 .يلجئ القائم بعملية التقويم خلربته الشخصية وجتاربه السابقة يف تقويم كفاءيت عىل اختاذ القرار 37

 دال **0.793 .املوضوعة األهدافيقوم جملس إدارة االحتاد بمتابعة حتقيق  38

 دال **0.798 .يتم التقويم عن طريق املتخصصني واخلرباء 39

 دال **0.491 .زيادة القدرة عىل التخطيط إىليؤدي استخدام أساليب النظم الرقابية احلديثة  40

 دال **0.637 .اختيار املساعدين ذوي اآلراء واالجتاهات املتباينة جو مناسب لألفكار املبدعةحيقق  41

 دالغري   0.156 .واملرؤوسني للبدائل يف عملية اختاذ القرار عىل رأي العضو الواحد األعضاءأراء  أفضل 42

 دال **0.505 .أو املرؤوسني عىل القرار األعضاءشرتط موافقة أغلبية ي 43

  0.05* دال عند مستوي  ،0.01** دال عند مستوي 
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 ما ييل: (3) جدول يتضح من

 من املحور األول(، 11(، )7) متم استبعاد العبارات رق

حور، وبذلك يصبح العدد املوذلك لعدم ارتباطهام بمجموع 

تم استبعاد ، كام عبارات (9) النهائي لعبارات املحور األول

وذلك لعدم  من املحور الثاين (،21) ( ،17رقم ) العبارات

حور، وبذلك يصبح العدد النهائي املارتباطهام بمجموع 

 العباراتتم استبعاد عبارات، بينام ( 8لثاين )املحور ا لعبارات

وذلك لعدم ارتباطهام  من املحور الثالث (،30( ،)28رقم )

 لعباراتحور،  وبذلك يصبح العدد النهائي املبمجموع 

رقم  العباراتتم استبعاد عبارات، فيام ( 9املحور الثالث )

وذلك لعدم ارتباطهام  من املحور الرابع (،42) ( ،37)

املحور  لعباراتحور، وبذلك يصبح العدد النهائي املع بمجمو

عبارات، وبذلك يصبح أمجايل عدد عبارات ( 9) الرابع

 ( عبارة.35االستبيان النهائي )

 

 ثبات األداة:ثانيًا: 

 كرونباخمعامل ألفا (.  4) جدول

 كرونباخقيمة ألفا  املحاور  م

  0.747 األول 1

 0.710 الثاين 2

 0.715 الثالث 3

 0.716 الرابع 4

 0.779 الـمـجـمـوع الـكــيل

 

 ما ييل: (4) جدول يتضح من

، فيام جاءت يف (0.747)  يف املحور األول ألفابلغت قيمة  

 ، وبلغت يف املحور الثالث (0.710) املحور الثاين

، فيام جاء (0.716) ، وجاءت يف املحور الرابع(0.715)

، وهذه الدرجات (0.779) ثبات املجموع الكيل لالستبيان

تدل عىل الثبات اجليد ألداة البحث وكافية ألغراض البحث 

 العلمي.

 
 سلم االستجابة:

تكون سلم االستجابة عىل فقرات االستبيان من ثالث 

 درجات وعىل النحو التايل:

( موافق بدرجة متوسطة)درجات،  "3"( وحدد له موافق)

 درجة. "1" ه( وحدد لغري موافق)درجتان،  (2) وحدد له

 

   :مةاملستخد ةاإلحصائي األساليب

 كرونباخ،معامل ألفا بريسون،  معامل االرتباط 

 .التكرارات والنسب املئوية، األمهية النسبية  

 .املعياري ، االنحرافاملتوسط احلسايب 

 
 عرض ومناقشة النتائج وتفسريها:  

ومناقشتها وتفسريها:  تساؤل األولالنتائج عرض : أوال

 ينص عىل ما ييل:والذي 

 ما واقع أهداف االحتادات الرياضية لأللعاب الفردية؟ 

لإلجابة عىل هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسبة 

املتوسط احلسايب واالنحراف  املئوية لكل عبارة، وتم حساب

 األمهية النسبية، وهذا ما يوضحه اجلدول اآليت:و املعياري
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         (أهداف االحتادات الرياضية) املحور األول  لعباراتاملعيارية واألمهية النسبية  واالنحرافاتب املئوية واملتوسطات احلسابية التكرارات والنس(. 5) جدول

 .   (50 ن=)

 م

 غري موافق موافق بدرجة متوسطة موافق

 ع س
جمموع 
 الدرجة

األمهية 
 النسبية

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

1 23 46 22 44 5 10 2.36 0.663 118  78.67 8 

2 33 66 13 26 4 8 2.58 0.642 129 86 3 

3 28 56 19 38 3 6 2.50 0.614 125 83.33 4 

4 26 52 18 36 6 12 2.40 0.699 120 80 6 

5 25 50 19 38 6 12 2.38 0.697 119 79.33 7 

6 42 84 7 14 1 2 2.82 0.438 141 94 1 

7 20 40 21 42 9 18 2.22 0.737 111 74 9 

8 31 62 11 22 8 16 2.46 0.762 123 82 5 

9 39 78 10 20 1 2 2.76 0.476 138 92 2 

   

 

  ما ييل: (5) يتضح من جدول

التواصل بني  "التي تنص عىل أن  (6) حصلت العبارة رقم

أعضاء االحتاد يعمل عىل حتفيز ودفع األفراد إىل ما هو مطلوب 

 (141) بمجموع درجات، عىل الرتتيب األول "إنجازه

، (2,36) ومتوسط حسايب ،%(94) درجة، ونسبة مئوية

 (7) جاءت العبارة رقم، بينام (0,663) وانحراف معياري

توجد دورات تدريبية لتأهيل الكوادر "والتي تنص عىل أنه 

يف املرتبة األخرية،  "عىل استخدام النظم اإلدارية احلديثة

، %(74) مئويةدرجة، ونسبة  (111) بمجموع درجات

، (0,737) ، وانحراف معياري(2,22) ومتوسط حسايب

حيث تراوحت األمهية النسبية وفقًا آلراء عينة البحث ما بني 

وتعترب هذه النسبة مؤرش إجيايب يدل عىل أن  ،%(74-94%)

أعضاء االحتادات الرياضية يعملون عىل حتقيق األهداف من 

شاركة اجلميع يف اختاذ خالل التواصل اإلجيايب فيام بينهم، وم

القرار وصوالً حللول أكثر فاعلية ، ويرجع ذلك إىل التخطيط 

العلمي املدروس الذي يسبق غالبًا اختاذ القرار، ومما سبق 

يتضح لنا وبام ال يدع جماالً لشك أنه يتم حتديد األهداف داخل 

االحتادات الرياضية والتي جتعل هناك قابلية لتنفيذ ووضع 

، حيث م(2005) "نارص" دراسةفق ذلك مع اخلطط، ويت

اإلدارة باألهداف تعمل عىل إكساب توصلت الدراسة إىل أن 

الطلبة قدرًا كافيا من قوانني األلعاب الرياضية، وإكساب 

املعلومات واملعارف الرياضية، وإتاحة الفرصة للطالب 

املتميزين يف األنشطة الرياضية لتمثيل مدرستهم يف املنافسات 

، التي مVincent  (1994)  ضية، وتتفق أيضا مع دراسةالريا

توصلت إىل أن تطبيق اإلدارة باألهداف يف الكلية أسفر عنه 

الكشف عن املوظفني املبدعني، ومن هنا تظهر أمهية اإلدارة 

باألهداف والتي تعمل عىل تطوير األداء اإلداري يف االحتادات 

 الرياضية.



 جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                136

ين ومناقشتها وتفسريها: والذي الثاتساؤل النتائج عرض : ثانيا

 ينص عىل ما ييل:

ما واقع املشكالت التي تواجه تطبيق اإلدارة باألهداف يف  

 االحتادات الرياضية لأللعاب الفردية؟

لإلجابة عىل هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسبة 

املتوسط احلسايب واالنحراف  املئوية لكل عبارة، وتم حساب

 :النسبية، وهذا ما يوضحه اجلدول اآليت األمهيةو املعياري

 

 

املشكالت التي تواجه تطبيق اإلدارة )الثاين املحور  لعباراتاملعيارية واألمهية النسبية  واالنحرافاتالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية (. 6) جدول

 . (50 )ن=        (باألهداف يف االحتادات الرياضية

 م

 موافق
درجة موافق ب

 متوسطة
 غري موافق

 ع س
جمموع 
 الدرجة

األمهية 
 النسبية

 الرتتيب
 % ك % ك % ك

1 31 62 15 30 4 8 2.54 0.646 127 84.67 4 

2 35 70 11 22 4 8 2.62 0.635 131 87.33 1 

3 31 62 17 34 2 4 2.58 0.575 129 86.00 3 

4 32 64 12 24 6 12 2.52 0.706 126 84.00 6 

5 35 70 10 20 5 10 2.60 0.670 130 86.67 2 

6 32 64 13 26  5 10 2.54 0.676 127 84.67 4 

7 31 62 11 22 8 16 2.46 0.762 123 82.00 7 

8 22 44 14 28 14 28 2.16 0.842 108 72.00 8 

 

 ما ييل: (6) يتضح من جدول

احلالة املادية  "التي تنص عىل أن  (2) حصلت العبارة رقم

، عىل الرتتيب األول "عىل أداء االحتاد يف اختاذ القرار تؤثر 

 ،%(87.33) درجة، ونسبة مئوية (131) بمجموع درجات

 ،(0،635) ، وانحراف معياري(2.62) ومتوسط حسايب

جتنب حتمل "والتي تنص عىل  (8) وجاءت العبارة رقم

يف املرتبة األخرية،  "مسؤولية اختاذ قرارات قد تؤدي إىل جدل 

، %(72) درجة، ونسبة مئوية (108) وع درجاتبمجم

، (0,842) ، وانحراف معياري(2,16) ومتوسط حسايب

 تراوحت األمهية النسبية وفقًا آلراء عينة البحث ما بنيبينام 

تشري هذه النسبة إىل وجود بعض  ، حيث%(72-87.33%)

املشكالت التي تواجه تطبيق اإلدارة باألهداف وتتمثل يف 

لة املادية وعدم كفايتها بام يناسب مع مواكبة حمدودية احلا

التطور الذي تسعى إيل حتقيقه االحتادات الرياضية، حيث 

تساعد اإلدارة باألهداف يف تسوية اخلالفات فيام بني أعضاء 

جملس اإلدارة لضامن حيادية وموضوعية اختاذ القرار، ويف 

ل بعض املواقف يتم اختاذ قرارات غري موفقة نظرًا لعدم ح

الرصاع واخلالفات بني أعضاء جملس اإلدارة، ، ويتفق ذلك 

توصل الباحث إىل حيث ، م(2008) "الصادق  "دراسة  مع

أن أفراد عينة الدراسة يرون أن هناك معيقات بدرجة كبرية و 

بدرجة متوسطة تواجه تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف، 

االحتادات وتربز هنا املشكالت التنظيمية واملادية املحيطة ب

ومتثل قيدًا عىل اختاذ القرار السليم، وما جيب أن يتم القيام به 

هو التوجيه العلمي واملدروس حتى يساعد عىل رسم اخلطط 

  السليمة التي تؤدي إىل حتقيق األهداف يف الوقت املناسب.
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 الثالث: والذي ينص عىل ما ييل:تساؤل النتائج عرض : ثالثاً 

لتحقيق اإلدارة باألهداف يف تبعة ما واقع اإلجراءات امل 

 الرياضية لأللعاب الفردية؟ االحتادات

لإلجابة عىل هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسبة 

املتوسط احلسايب واالنحراف  املئوية لكل عبارة، وتم حساب

 :األمهية النسبية، وهذا ما يوضحه اجلدول اآليتاملعياري و

 

لتحقيق اإلدارة اإلجراءات املتبعة )الثالث املحور  لعبارات املعيارية واألمهية النسبية واالنحرافاتب املئوية واملتوسطات احلسابية التكرارات والنس   (.7) جدول

 (50 ن=الرياضية(         ) باألهداف يف االحتادات

 م

 غري موافق موافق بدرجة متوسطة موافق

 ع س
جمموع 
 الدرجة

األمهية 
 النسبية

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

1 29 58 16 32 5 10 2.48 0.677 124 82.67 4 

2 37 74 11 22 2 4 2.70 0.544 135 90.00 1 

3 30 60 18 36 2 4 2.56 0.577 128 85.33 3 

4 33 66 17 34 - - 2.66 0.479 133 88.67 2 

5 15 31 22 44 13 26 2.04 0.755 102 68.00 9 

6 26 52 13 26 11 22 2.30 0.814 115 76.67 5 

7 18 37 21 42 11 22 2.14 0.756 107 71.33 7 

8 19 38 23 46 8 16 2.22 0.708 111 74.00 6 

9 17 34 20 40 13 26 2.08 0.778 104 69.33 8 

     

 

 ما ييل: ( 7)يتضح من جدول 

توزيع املهام  "التي تنص عىل أن  (2) حصلت العبارة رقم

، "لالحتاد  األهدافهد وحتقيق يدعو إىل االقتصاد يف اجل

درجة،  (135) عىل الرتتيب األول بمجموع درجات

، (2,70) ومتوسط حسايب ،%(90) ونسبة مئوية

 (5) وجاءت العبارة رقم ،(0,544) وانحراف معياري

احلايل يعمل عىل  اإلداريالنظام  "والتي تنص عىل أن

رتبة يف امل "التواصل إلجياد حلول منطقية ملشكالت العمل 

 درجة، ونسبة مئوية (102) األخرية، بمجموع درجات

 ، وانحراف معياري(2,04) ومتوسط حسايب ،%(68)

حيث تراوحت األمهية النسبية وفقاً آلراء عينة ، (0,755)

مما يدل عىل أن من ابرز  ،%(90-%68) البحث ما بني

اإلجراءات املتبعة لتحقيق اإلدارة باألهداف توزيع املهام 

دورة يدعو إىل االقتصاد يف اجلهد وحتقيق والذي ب

األهداف، والعمل عىل تنظيم األداء اإلداري داخل االحتاد 

مما يسهل ألعضاء جملس اإلدارة ممارسة مهامهم يف احلدود 

املرسومة، نظرًا للقيام بالتنظيم وحتديد املسؤوليات 

والسلطات للمناصب اإلدارية، ويتفق ذلك مع دراسة 

، حيث كان من أهم النتائج التي م(2002) "السيد "

اإلدارة باألهداف من األساليب التطبيقية  نتوصل إليها أ

، و تساهم يف حتقيق أهداف النادي نالعملية حيث يمكنها أ

يتضح لنا مدى أمهية التنظيم وإتباع اإلجراءات داخل 
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االحتادات حيث يعمل عىل جتديد وحرص أوجه النشاط 

  .  وحتقيق اإلدارة باألهداف

 الرابع: والذي ينص عىل ما ييل:تساؤل النتائج عرض : رابعاً 

 إلدارة باألهداف يف االحتاداتلالتقويم املناسب ما واقع  

 الرياضية لأللعاب الفردية؟

لإلجابة عىل هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسبة 

املتوسط احلسايب واالنحراف  املئوية لكل عبارة، وتم حساب

 :ألمهية النسبية، وهذا ما يوضحه اجلدول اآليتااملعياري و

 

 الرابعاملحور  لعبارات املعيارية واألمهية النسبية واالنحرافاتالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية   (. 8) جدول

 (50ن=)         (الرياضية إلدارة باألهداف يف االحتاداتالتقويم املناسب ل)                        

 م

 موافق
موافق بدرجة 

 متوسطة
 غري موافق

 ع س
جمموع 
 الدرجة

األمهية 
 النسبية

 الرتتيب

 % ك % ك % ك

1 23 46 23 46 4 8 2.38 0.635 119 79.33 5 

2 28 56 19 38 3 6 2.50 0.614 125 83.33 3 

3 26 52 12 24 12 24 2.28 0.834 114 76.00 7 

4 26 52 16 32 8 16 2.36 0.749 118 78.67 6 

5 18 36 28 56 4 8 2.28 0.607 114 76.00 7 

6 22 44 18 36 10 20 2.24 0.771 112 74.67 9 

7 33 66 16 32 1 2 2.64 0.525 132 88.00 1 

8 32 64 11 22 7 14 2.50 0.735 125 83.33 3 

9 35 70 12 24 3 6 2.64 0.598 132 88.00 1 

 

 ما ييل: (8) يتضح من جدول

 "التي تنص عىل أن  ( 9( ، )7)حصلت العبارات رقم 

زيادة القدرة  إىلاستخدام أساليب النظم الرقابية احلديثة يؤدي 

اشرتاط موافقة  "تنص عىل  (9) ، والعبارة رقم"عىل التخطيط

عىل الرتتيب األول  "أو املرؤوسني عىل القرار األعضاءأغلبية 

 ،%(88) ةدرجة، ونسبة مئوي (132) بمجموع درجات

 ،(0,132) ، وانحراف معياري(2,64)ومتوسط حسايب 

يتم التقويم عن  "( والتي تنص عىل أنه6وجاءت العبارة رقم )

يف املرتبة األخرية، بمجموع  "طريق املتخصصني واخلرباء 

ومتوسط  ،%(74,67) درجة، ونسبة مئوية (112) درجات

حيث  ،(0,771) ، وانحراف معياري(2,24) حسايب

 حت األمهية النسبية وفقًا آلراء عينة البحث ما بنيتراو

مما يدل عىل أمهية القيام بعملية التقويم  ،%(88-74,67%)

واملراجعة من خالل استخدام النظم الرقابية احلديثة التي 

تعمل عىل زيادة القدرة عىل التخطيط، مع مراعاة موافقة 

امة أغلبية أعضاء جملس اإلدارة عىل اختاذ القرارات اهل

واملصريية من أجل التوصل إىل تقويم مثايل، واالستعانة 

باخلرباء وذوي اآلراء واالجتاهات املتباينة حتى يمكن خلق 

جو مناسب لألفكار املبدعة، مع تفعيل دور الرقابة داخل 

االحتادات الرياضية حتى يتم التعرف عىل املميزات والعيوب 



   139                               واقع تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف يف االحتادات الرياضية لأللعاب الفردية باجلمهورية اليمنية 

 

 الً من عقيالتوقدرات العاملني، ويتفق ذلك مع دراسة ك

عىل  ،م(2010) الغويرين،  م(2009) ، الرحييلم(2002)

وما يتم حتقيقه من  تطبيق اإلدارة باألهداف بدرجة كبرية،

انجازات يف األلعاب الفردية عىل املستوى املحيل واخلارجي 

يعترب مقياس علمي يتم من خالله القيام بعملية التقويم 

  ياضية.ومراجعة األهداف يف االحتادات الر

 

 :االستنتاجات والتوصيات

يف ضوء مشكلة وتساؤالت البحث ويف إطار اإلجراءات      

واملعاجلات اإلحصائية قام الباحث بوضع النتائج التي توصل 

إليها من عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها يف صورة 

عدد من االستنتاجات حتقق األهداف التي سعى الباحث 

عدد من التوصيات بناءًا عىل  وضعتم لتحقيقها، كام 

 .االستنتاجات التي تم توصل إليها

 

  :االستنتاجات -1

، ونتائج البحث التي تم املعاجلة اإلحصائيةيف ضوء      

تم  املستخدم،ويف ضوء العينة املختارة واملنهج  إليها،التوصل 

 االستنتاجات التالية:التوصل إىل 

حتقيق األهداف من يعمل أعضاء االحتادات الرياضية عىل  

خالل التواصل اإلجيايب فيام بينهم، ومشاركة اجلميع يف 

اختاذ القرار وصوالً حللول أكثر فاعلية، ويرجع ذلك إىل 

 .التخطيط العلمي املدروس الذي يسبق غالبًا اختاذ القرار

وجود بعض املشكالت التي تواجه تطبيق اإلدارة  

ادية وعدم كفايتها باألهداف وتتمثل يف حمدودية احلالة امل

بام يناسب مع مواكبة التطور الذي تسعى إىل حتقيقه 

االحتادات الرياضية لأللعاب الفردية، حيث تساعد 

اإلدارة باألهداف يف تسوية اخلالفات فيام بني أعضاء 

 .جملس اإلدارة لضامن حيادية وموضوعية اختاذ القرار

داف من أهم اإلجراءات املتبعة لتحقيق اإلدارة باأله 

توزيع املهام والذي بدورة يدعو إىل االقتصاد يف اجلهد 

وحتقيق األهداف، والعمل عىل تنظيم األداء اإلداري 

داخل االحتاد مما يسهل ألعضاء جملس اإلدارة ممارسة 

مهامهم يف احلدود املرسومة، نظرًا للقيام بالتنظيم وحتديد 

 املسؤوليات والسلطات للمناصب اإلدارية.

ال يدع جماالً لشك أنه من خالل استخدام  أتضح وبام 

النظم الرقابية احلديثة التي تعمل عىل زيادة القدرة عىل 

التخطيط، جيب مراعاة موافقة أغلبية أعضاء جملس اإلدارة 

عىل اختاذ القرارات اهلامة واملصريية من أجل التوصل إىل 

تقويم مثايل، واالستعانة باخلرباء وذوي اآلراء 

املتباينة حتى يمكن خلق جو مناسب لألفكار واالجتاهات 

املبدعة، مع تفعيل دور الرقابة داخل االحتادات الرياضية 

حتى يتم التعرف عىل املميزات والعيوب وقدرات 

 العاملني.

 
 :التوصيات 

من خالل نتائج البحث، يويص الباحث باملقرتحات      

 كام ييل: وهيوالتوصيات التي يمكن االستفادة منها، 

 ةرضورة أن تتبنى وزارة الشباب والرياضة اسرتاتيجي 

واضحة وحمددة لتفعيل وتطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف 

 يف مجيع االحتادات الرياضية باجلمهورية اليمنية.

لإلدارة باألهداف من خالل التدريب  تنمية الوعي 

 وورش العمل. والتأهيل وإقامة الدورات التدريبية

وادر اإلدارية املؤهلة يف االحتادات االهتامم بزيادة الك 

 الرياضية.

العمل عىل بث ونرش روح التعاون واالعتامد عىل الذات  

أعضاء جملس اإلدارة يف مجيع االحتادات يف نفوس 

  .الرياضية
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