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

العربية واإلنجليزية.
الرؤيـــة:

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

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

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

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

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

للمراسلة:
جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية

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

٠٠٩٦٦١٨٠٦٣٣٧٤
JSSPE@ksu.edu.sa بريد الكرتوين 

https://csspa.ksu.edu.sa/ar/jsspe   :موقع الكرتوين
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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:
علوم  جماالت  يف  العلمي  إنتاجهم  لنرش  والباحثني  التدريس  هيئة  أعضاء  لكافة  الفرصة  إتاحة  إىل  املجلة  هتدف 
الرياضة والرتبية البدنية، والذي جيب أن تتوافر فيه األصالة واجلودة واملنهجية العلمية. وتقبل املجلة نرش الفئات 

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

-  البحوث االستعراضية
- ملخصات البحوث.

- املراسالت العلمية القصرية.
إرشادات الباحثني:

A٤ الصفحة  مقاس  من  التالية  اهلوامش  ترتك  املقاس  يف   •

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

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

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

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.



ز

وهي: واالنجليزية  العربية  باللغتني  التالية  البحث  بيانات  تكتب   •

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

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

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

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

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

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

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

.



 ©  ٢٠١٩ (١٤٤٠هـ) جامعة الملك سعود 
جميع حقوق النشر محفوظة. ال يسمح بإعادة نشر أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل 
وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتســـجيل أو اإلدخال 
في أي نظام حفظ معلومات أو اســـتعادتها دون الحصــول على موافقة كتابيـــــة من 

دار جامعة الملك سعود للنشر 



كلمة هيئة التحريركلمة هيئة التحرير

بسم اهللا الرحمن الرحيم

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

يسر هيئة تحرير مجلة «علوم الرياضة والتربية البدنية» أن تضع بين أيدي قرائها الكرام العدد 
الخامس من المجلة (شهر يناير من عام ٢٠١٩م الموافق شهر جمادى األولى من عام ١٤٤٠هـ)، 
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

.
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 أمهية ممارسة املسؤولني اإلداريني للوظائف اإلدارية يف مكتب الشباب والرياضة واألندية الرياضية 

 )*( بمحافظة ذمار باليمن

     

 أ.عزيز حممد عايض العيزري

 ،والنشاط البدين  كلية علوم الرياضةطالب دراسات عليا، 

  بجامعة امللك سعود  

 

     

 البابطني عبد القادر عبد الوهابد. 

أستاذ مشارك يف قسم اإلدارة الرياضية والرتوحيية بكلية علوم 

 الرياضة والنشاط البدين جامعة امللك سعود

 

 (م1/1/2018؛   وقبل للنرش يف   م23/5/2017)قدم للنرش يف  
 

 .الرياضية األندية والرياضة، الشباب اإلدارة، وظائف: الكلامت املفتاحية

 نظر وجهة من اإلدارية الوظائف ممارسة أمهية درجة عىل التعرف إىل احلالية ارسةالد هدفت البحث: ملخص

 إىل وأيضا   اليمن، بدولة ذمار بمحافظة الرياضية واألندية والرياضة الشباب مكتب يف اإلداريني املسؤولني

 جهة( ملتغريات وفقا   اإلدارية للوظائف ممارساهتم أمهية درجة يف الدراسة عينة بني الفروق عىل التعرف

 عىل معتمدا  . املسحي باألسلوب الوصفي املنهج الباحثان استخدم(. العلمي املؤهل اخلربة، العمل،

 صياغة متت امليدانية، املعلومات جتمع أداة بوصفها وثباهتا صدقها من والتأكد حتكيمها بعد اإلستبانة،

 وكل االتصال، املتابعة، التنظيم، التخطيط، القيادة،: هي حماور مخسة عىل وزعت عبارة( 50) يف عباراهتا

 إداري، مسؤول( 200) من املكونة الدراسة عينة أفراد عىل اإلستبانة توزيع وتم عبارات،10 يشمل حمور

 تابع إداري مسؤول( 105)و والرياضة الشباب ملكتب تابعا   إداريا   مسؤوال  ( 95) عىل الدراسة عينة وتتمثل

 ممارسة درجة أن احلالية الدراسة نتائج أهم ومتثلت. والرياضة الشباب ملكتب التابعة الرياضية لألندية

 " كانت( االتصال املتابعة، التنظيم، التخطيط، القيادة،) املحاور كافة يف للوظائف اإلداريني املسؤولني

 ذات فروق وجود وإىل. اخلاميس ليكرت مقياس وفق " كبرية بدرجة " القيادة حمور عدا ما " متوسطة بدرجة

 كانت اخلربة متغري يف بينام فأقل، 0.05 داللة مستوى عند فأعىل البكالوريوس محلة لصالح إحصائية داللة

 أوىص النتائج هذه ضوء ويف. فأقل 0.05 داللة مستوى عند فأكثر سنوات 10 من خربة لدهيم من لصالح

 تتضمنها التي اإلدارية الوظائف جماالت مجيع تشمل تأهيلية دورات إعداد: أمهها من توصيات عدة الباحثان

( فأعىل بكالوريوس) الريايض املجال يف املتخصصة العلمية املؤهالت أصحاب تعيني. عام بشكل الدراسة

 .اإلدارية األَعامل ممارسة يف عالية خربة يملكون ومن

 

_______________ 

 ط البدين وعامدة البحث العلمي )*(  تم دعم هذا البحث من مركز بحوث كلية علوم الرياضة والنشا

 امللك سعود.بجامعة           

 

 (ـه1440/م2018، جامعة امللك سعود، الرياض )21 -3، ص ص 1ع، 3م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The current study aimed to identify the importance of practicing administrative functions 
from the point of view of the responsible administrators of youth office and sports clubs in Thamar 
province of Yemen, and to find out the differences between the sample in the degree of importance of 
their practices for administrative functions according to the study variables (job location, experience, 
and academic qualification). The researchers used the descriptive approach in the survey method 
based on the questionnaire, after judging it and verifying its validity and reliability as a tool for 
gathering field data which were formulated in (50) statements that distributed on five dimensions: 
leadership, planning, organization, follow-up, communication, each dimension includes 10 items. The 
questionnaire was distributed to the study samples consisting of (200) administrators, distributed to 
(95) administrators of the youth and sports office and (105) to administrators of the sports clubs. The 
results of the study showed that the degree of practice was "moderate" in all dimensions except the 
"leadership" which showed a high degree of practicing according to five-point Likert scale. Also, the 
results indicate that there were statistically significant differences toward favored bachelor's degree 
and higher at the level of significance of 0.05 and less, while in the experience variable, it was for 
those with experience of 10 years or more at the level of significance of 0.05 and less. On the light of 
these results, the researcher recommended several recommendations, the most important of which are: 
the preparation of training courses covering all areas of administrative functions, in general; 
appointing of the specialized and qualified sport certificate (Bachelor and above) holders who have 
high practical experience in the sport field for the administrative jobs. 
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 مقدمة الدراسة

تب الشباب والرياضة بمحافظة ذمار أحد يعد مك

الفروع التابعة لوزارة الشباب والرياضة باليمن ويعمل عىل 

ربط قنوات االتصال بني وزارة الشباب والرياضة واألندية 

الرياضية يف املحافظة وذلك خالل تنظيم التظاهرات 

املنتخبات  تقدمهاالرياضية  واالرشاف عىل األنشطة التي 

يف تأهيل العاملني وتطوير قدراهتم عمل عىل واألندية وال

يشكلون الركيزة األساسية يف لكوهنم جمال اإلدارة الرياضية 

رسم اخلطط  االسرتاتيجية، واختاذ القرارات الصائبة، 

واالتصال الفعال مع العاملني، والقيادة الفاعلة املؤثرة بام 

عد ينعكس بشكل إجيايب عىل خمرجات الرياضة اليمنية. كام ي

مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ذمار مؤسسة من أهم 

املؤسسات التي تعنى بالشباب وحترص عىل تقديم اخلدمات 

والتسهيالت لتنفيذ األعامل واألنشطة الرياضية املختلفة 

وتبذل ما بوسعها لتوفري كل الظروف واإلمكانات التي 

ة تساعد عىل توجيه تطور الشباب اليمني يف اجلوانب الثقافي

أحد  منالوظائف اإلدارية  تعتربواالجتامعية والبدنية.و

اإلدارية، فبمقتضاها تتم تعبئة املكونات األساسية للعملية 

اإلمكانات املادية والبرشية وتنسيقها وتوجيهها لتحقيق 

 أهداف املؤسسة بكفاءة وفاعلية. 

فإنجاز الوظائف اإلدارية من قبل املسؤول اإلداري 

ود الفقري للمؤسسات. ومن أجل إنجاز بفعالية يمثل العم

توافر قدر ، ال بد من عالية وجدوىبفعالية  ىالوظائف اإلداري

وافر إال بوجود تتبجودة معينة، وهذه اجلودة ال  من املعلومات

نظام معلومات تعتمد عليها اإلدارة عند إنجازها للوظائف 

لقرار( ااإلدارية )كالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واختاذ 

 (.2001)آل عيل؛ املوسوي  "

من أهم فئات  عداملسؤول اإلداري يف العملية اإلدارية ي  و

جمتمعاتنا املعارصة، فعىل درجة كفاءته وإعداده وتأهيله 

ووضوح رؤيته وتكاملها يتوقف تقدم هذه املجتمعات 

وتطورها بصفه عامة ويف جمال الرياضة بصفه خاصة. لذا فإن 

إلداري لوظائفه األساسية تتطلب منه أن ممارسة املسؤول ا

يكون عىل علم بوظائف دوره ومتطلباته وأبعاده وأن حيسن يف 

الوقت نفسه تبرص منطلقاته الفلسفية ومدى تكامل مفاهيم 

النظرية التي يعتمدها يف ممارسة عملية االختيار بني البدائل 

 شحاته،واحتامالت املواقف التي يقابلها ويتعامل معها. )

 ( 2001 ،سنح

فاإلدارة اليوم هي ركيزة أساسية من ركائز الدول  

حد الرشوط واخلطوات األساسية يف إصالح أاملتقدمة و

اهليئات واملؤسسات احلكومية واخلاصة وحتسني نوعيتها، 

وتوجيه مسرياهتا املستقبلية نحو حتقيق األهداف القريبة 

دارية والبعيدة املرسومة هلا باستخدام كافة وظائفها اإل

. (2004أبو حليمة،  2001؛ البدري 2000)إبراهيم،

والتطور احلاصل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مل 

يكن وليد الصدفة والعشوائية وإنام كان نتيجة إدارة واعية 

أدركت معنى بناء االسرتاتيجيات واخلطط وممارسة 

، الوظائف اإلدارية بشكل حقق هلا كل هذا التقدم واإلنجاز

ويمكن أن يسمى هذا العرص بعرص اإلدارة حيث حتتل 

ة كبرية يف تارخينا املعارص )البدري، ـــاإلدارة مكان

2001  .) 

وتأيت أمهية اإلدارة ووظائفها يف املجال الريايض من كوهنا 

سمة من سامت العرص احلديث يف كافة املجاالت املتعلقة 

صل يف املحافل باإلنسان، وتتجىل صورة التطور الريايض احلا

الدولية، حيث تعد جتسيدا حيا لقدرات اإلنسان، فضال عن 

أهنا تعكس بصورة جلية مدى اهتامم الدول بالرياضة؛ لتحقيق 

املراكز املتقدمة يف تلك املحافل واللقاءات الدولية 

 (.Amelia A. & Edwin A. 1991 2004)القريويت،

رين يف ضوء ما سبق توضيحه واستكامال  جلهود اآلخ

عىل وصف للواقع  جاءت هذه الدراسة والتي مل تقترص

املوجود بل جاءت لتحديد أمهية ممارسة املسؤولني اإلداريني 

للوظائف اإلدارية يف مكتب الشباب والرياضة واألندية 

الرياضية بمحافظة ذمار باليمن واقرتاح سبل لتفعيلها وهلذا 

 كان موضوع الدراسة هو موضع اهتامم الباحث.
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  شكلة الدراسةم

بوصفة أحد املهنية  خربة أحدمهامن خالل الباحثان الحظ 

-املوظفني التابعني ملكتب الشباب والرياضة بمحافظة ذمار

اليمن. وكذلك من خالل التقارير املعدة من مكتب الشباب 

والرياضة واملرفوعة إىل وزارة الشباب والرياضة أن هناك 

عوام املاضية واملتمثلة يف يف املجال الريايض خالل األ ا  ركود

انخفاض عدد األندية الرياضية وعدد املشاركني يف خمتلف 

الرياضات عىل املستويني املحيل واإلقليمي. وقد يعود سبب 

هذا الرتاجع، حسب رأي الباحث، إىل ضعف يف إعداد 

وتأهيل املسؤولني اإلداريني يف مكتب الشباب والرياضة 

له  ملامرسة الوظائف اإلدارية املختلفة واألندية الرياضية التابعة 

 )القيادة والتخطيط والتنظيم واالتصال واملتابعة(. 

إجراء دراسة للتعرف عىل الباحثان ومن هذا املنطلق رأى 

أمهية ممارسة املسؤولني اإلداريني للوظائف اإلدارية يف مكتب 

الشباب والرياضة واألندية الرياضية بمحافظة ذمار باليمن 

للتوجهات والدراسات احلديثة يف جمال اإلدارة وكذلك  وفقا  

للتعرف عىل مدى تأثري املؤهل العلمي واخلربة املهنية 

ووجهات العمل يف تنفيذ املهام اإلدارية وذلك للوقوف عىل 

أهم جوانب القوة يف العمل اإلداري وتعزيزها وعالج أوجه 

لوصول النقص والضعف فيها وحماولة تالفيها أو احلد منها ل

 بالرياضة إىل مستوى أفضل.  

 

  أمهية الدراسة

 تكمن أمهية الدراسة يف التايل:

 التي-الباحثان حدود علم  يف-قلة الدراسات والبحوث 

نتائج وتوصيات ، حيث أن هلا عالقة بموضوع الدراسة

الدراسة قد تساعد املسؤولني اإلداريني العاملني يف مكتب 

رياضية التابعة له بمحافظة ذمار الشباب والرياضة واألندية ال

بدولة اليمن عىل حتديد جوانب القصور أثناء القيام بمهامهم 

 .وأعامهلم اإلدارية وبالتايل العمل عىل تالفيها أو احلد منها

 

  أهداف الدراسة

 يت: آلهتدف الدراسة إىل التعرف عىل ا  

ممارسة املسؤولني درجة  امكانيةمدى التعرف عىل -1

للوظائف اإلدارية يف مكتب الشباب والرياضة  اإلداريني

 واألندية الرياضية بمحافظة ذمار بدولة اليمن.

 عينة ألفراد إحصائية داللة ذات فروق توجد هل-2

 للوظائف اإلداريني املسؤولني ممارسة أمهية ملدى الدراسة

 الرياضية واألندية والرياضة الشباب مكتب يف اإلدارية

العمل واخلربة  وجهة ملتغري وفقا   باليمن ذمار بمحافظة

 العلمي؟ واملؤهل

 

  تساؤالت الدراسة

 األسئلة التالية: عنحاولت هذه الدراسة االجابة 

ممارسة املسؤولني اإلداريني  درجة امكانيةما مدى -1

للوظائف اإلدارية يف مكتب الشباب والرياضة واألندية 

 الرياضية بمحافظة ذمار بدولة اليمن؟

حصائية ألفراد عينة إ ذات داللة فروقهل توجد -2

أمهية ممارسة املسؤولني اإلداريني درجة ى حول مد الدراسة

للوظائف اإلدارية يف مكتب الشباب والرياضة واألندية 

الرياضية بمحافظة ذمار باليمن حسب متغريات املؤهل 

   العلمي واخلربة وجهة العمل؟

 

  حدود الدراسة

  املكاين املجال

 يف اإلداريني املسؤولني عىل الدراسة احلالية راءتم إج    

 ذمار بمحافظة الرياضية واألندية والرياضة الشباب مكتب

 .باليمن

  البرشي املجال

 يف اإلداريني املسؤولني الدراسة احلالية عىل اقترصت    

 ذمار بمحافظة الرياضية واألندية والرياضة الشباب مكتب

 .باليمن

  الزماين املجال

 بني ما الواقعة الفرتة الدراسة احلالية يف جريتأ   

 هـ8/3/1437هـ و8/11/1436
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 منهجية الدراسة وعينتها

 منهجية الدراسة

املسحي  الوصفي باألسلوب املنهجالباحثان  ستخدما

ة، جابات عينة الدراسإالذي يصف الواقع عن طريق 

هداف مستخدما  االستبانة أداة  رئيسية يف الدراسة وملالئمتها أل

 الدراسة احلالية. 

 
 الدراسة جمتمع وعينة 

 مجيع أفراد جمتمع الدراسة الدراسة احلالية تتضمن عينة 

من املسؤولني  مسؤول (200(  البالغ عددهم بالطريقة العمدية،

والرياضة واألندية الرياضية التابعة  الشباب اإلداريني يف مكتب

 (95و اآليت: )عىل النح نووزعيت ،له  بمحافظة ذمار باليمن

( 105مكتب الشباب والرياضة، و) يتبعون اإداري مسؤوال  

األندية الرياضية التابعة  إدارات جمالس يتبعون إداري مسؤول

 .باليمنملكتب الشباب والرياضية بمحافظة ذمار 

 

  توصيف أفراد عينة الدراسة

 يتكون أفراد عينة الدراسة احلالية من الفئات التالية:

 

  ةسنوات اخلرب -1

 

 .توزيع أفراد العينة وفقًا لسنوات اخلربة. (1) جدول

 

 

%( من املسؤولني 51( بأن )1) جدول يتضح من

اإلداريني يف مكتب الشباب والرياضة واألندية الرياضية 

التابعة له  لدهيم خربة أقل من مخس سنوات. وبلغت نسبة 

واألندية الرياضية ممن العاملني يف مكتب الشباب والرياضة 

بلغت بينام  .%(36.5ات )لدهيم اخلربة من مخس إىل عرش سنو

الرياضية  مكتب الشباب والرياضة واألنديةنسبة العاملني يف 

 %(.12.5)عرش سنوات خربة من  أكثرهم ملن 

 

  املؤهل العلمي-2

 

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمؤهل العلمي. (2) جدول

 املتغريات

مكتب الشباب 

 والرياضة
 املجموع االندية الرياضية

 % ك % ك % ك

 60 120 71.43 75 47.36 45 ثانوية 

 12.5 25 0 0 26.32 25 دبلوم

بكالوريوس 

 فأعىل
25 26.32 30 25.57 55 27.5 

املجموع 

 الكيل
95 100 105 100 200 100 

 

الثانوية  أصحاب مؤهالت( أن 2) يتضح من جدول

نسبة  ت%(. وبلغ60)بنسبة كلية العامة يف املرتبة األوىل 

من املسؤولني يف مكتب الشباب والرياضة من  العاملني

والعاملني يف االندية  %(47.36الثانوية نسبة ) مؤهالت

 وجاء%( 71.43الرياضية نسبة )

البكالوريوس فأعىل املرتبة الثانية حاملني مؤهالت من  

نسبة العاملني يف مكتب  ت%( وبلغ27.5)بنسبة كلية 

ندية الرياضية %( ومن اال26.32الشباب والرياضة نسبة )

املرتبة يف الدبلوم  من حاملني مؤهالت وجاء%(. 25.57)

نسبة العاملني يف  ت%( وبلغ12.5)بنسبة كلية األخرية 

%( والعاملني يف االندية 26.32مكتب الشباب والرياضة )

 .( نسبة)صفر%بالرياضية 

سنوات 

 اخلربة

مكتب الشباب 

 والرياضة
 املجموع االندية الرياضية

 % ك % ك % ك

أقل من 

 سنوات5
33 34.73 69 65.71 102 51 

5—10 

 سنوات
43 45.26 30 28.57 73 36.5 

أكثر من 

10 

 سنوات

19 20.00 6 5.71 25 12.5 

 100 200 100 105 100 95 املجموع
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  أداة الدراسة  

البيانات الالزمة لتحقيق هدف استبانة جلمع تم تصميم 

تساؤالهتا وذلك من خالل عدة مراحل  عن ةإلجابالدراسة وا

 :يأيتوهي كام 

 ملحاور األساسية لالستبانة من خاللاحتديد  -1

الدراسات النظرية املرتبطة واملراجع املتاحة  االطالع عىل

لتشمل النواحي املرتبطة بعملية استخدام درجة املامرسة 

 ة واألنديةللمسؤولني اإلداريني يف مكتب الشباب والرياض

 :يأيتبمحافظة ذمار باليمن كام  الرياضية

 .املحور األول: حمور القيادة -

 .املحور الثاين: حمور التخطيط -

 .املحور الثالث: حمور التنظيم -

 .حمور الرابع: حمور املتابعة -

 .املحور اخلامس: حمور االتصال -

( likert-scaleوضع ميزان التقدير اخلاميس ليكرت) -2

-درجة متوسطة-درجة قليلة-ليلة جدا  ويتكون من )درجة ق

-2-1درجة كبرية جدا ( وفقا للدرجات التالية )-كبريةدرجة 

3-4-5.) 
 

  اإلداة صدق

 اخلرباء من عدد عىل عرضت فقد اإلداة صدق من للتأكد

 بكلية التدريس هيئة أعضاء من( سبعة خرباء) عددهم بلغ

 ملكةبامل سعود امللك جامعة البدين والنشاط الرياضة علوم

 للمحاور العبارات مناسبة مدى لبيان السعودية العربية

 وحذف اللغوية الناحية من صياغتها يف الرأي وإبداء املختلفة،

 التي الفقرات تعديل وتم مناسبة، يروهنا فقرة أي إٍضافة أو

 هلا اللغوية الصياغة وإعادة تعديلها عىل املحكمني معظم أمجع

 .هائيةالن بصورهتا االستبانة لتخرج

  ثبات اإلداه

)االستبانة( استخدم  لقياس مدى ثبات أداة الدراسة

حيث ( (Cronbach's Alphaكرونباخ( الفا  )معاملالباحثان 

( وهو مؤرش يدل عىل درجة ثبات مقبول 0.80بلغ الثبات )

( يوضح معامالت 3) واجلدول  .ألغراض تطبيق الدراسة

 ثبات أداة الدراسة.

 .االستبانة ملحاور كرو نباخثبات الفا  معامالت. (3) جدول 

 ألفا عدد الفقرات املحاور

 0.78 10 القيادة

 0.82 10 التخطيط

 0.81 10 التنظيم

 0.81 10 املتابعة

 0.78 10 االتصال

 0.80 50 الكيل

 
 

أن مجيع معامالت ثبات  (3) "جدول"يتضح من خالل 

يدل عىل ( وهذا 0.80-0.78األداة تراوحت ما بني )حماور 

 ثبات أداة الدراسة وصالحيتها للتطبيق.

 

  مصطلحات الدراسة

   وناإلداري وناملسؤول-اوالً 

أن ممارسة سلوكيات املسؤولني اإلداريني الباحثان يرى 

يف العرص احلايل ملا هلا من دور فعال جتاه تطوير  رضوري   أمرَ 

د احلكومية. فاملسؤول رقيب وموجه لألفرا آتاملنظامت واملنش

يف سلوكهم ومواقفهم نحو أهداف معينة يسعون إىل حتقيقها. 

فهو املسؤول األول عن التعامل مع ما يعرتض املؤسسة أو 

املنظمة من صعوبات، وهو الذي يعمل عىل إجياد بيئة العمل 

املناسبة، وهو املرشف املقيم الذي يتابع سري العمل اإلداري، 

اإلنسانية وتقبلها،  باإلضافة لذلك فإنه املعني بفهم الذات

وبناء أجواء ودية بني أفراد املؤسسة احلكومية وغريها 

 (2003ة،)الرصاير

   وظائف اإلدارة-ثانياً 

متثل الوظائف اإلدارية األنشطة الرئيسية التي تتم يف       

كل املنظامت برصف النظر عن اختالف جمال نشاطها )صناعي 

ا كل يقوم هب (. كامخدمي – ريايض – جتاري –

تويات اإلدارية ــــواملسؤولني يف مجيع املسرين ــــــــاملدي

 .(2004)القريويت،
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  أوالً: اإلطار النظري

  أوالً: املسؤولية اإلدارية 

ال شك أن املسؤولية اإلدارية ال تأيت بالتنصيب أو "

ة االعتبارات اخلاصة وال باملال أيضا ، بل هي قدرات خاص

سؤول اإلداري أو املدير اإلداري ومواهب يعتمد عليها امل

وتضفي عليها التجارب وقوة التفكري وسعة األفق ورحابة 

الصدر ومهارات رائعة جتعله يمسك بزمام األمور بثقة 

 واقتدار بل البد أن يتوىل املسؤول القيادي أو اإلداري مهام

أساسية يف املنظمة التي يديرها حتى يصلح أن يكون يف هذا 

 (.   168، ص1995اض،)الفي "املقام

هناك الكثري من الذين تطرقوا إىل تعريف املسؤولية "

كانوا علامء أم قادة ظهروا يف التاريخ، لكن أاإلدارية سواء 

املسؤولية مل تكن يف كل هذه التعاريف موضوعا  قابال  للجدل 

بقدر ما كانت موضوعا  يستدعي الرصد املستمر والدراسة 

 (. 112، ص1997،كاللدةال) "واملناقشة

القدرة عىل  بأهناوهناك من يرى أن املسؤولية اإلدارية 

زمالء  مكانوا مرؤوسني يف العمل أأالتأثري يف األخرين، سواء 

غري رسمي  تنظيام   ممجاعة أ معاديني أ مموظفني أ مأعضاء أ مأ

 (.1997)ماهر، 

وتعرف املسؤولية اإلدارية بأهنا: النشاط الذي يامرسه 

داري أو املدير اإلداري أو القائد اإلداري يف جمال املسؤول اإل

رشاف اإلداري عىل إلإصدار واختاذ القرار واألوامر وا

 ريخرين باستخدام السلطة الرسمية عن طريق التأثآلا

واالستاملة بقصد حتقيق هدف معني، فاملسؤولية اإلدارية جتمع 

رين. خآلسلوك ا يفبني استخدام السلطة الرسمية وبني التأثري 

 (.2001واستاملتهم للتعاون لتحقيق اهلدف )عليوة، 

عملية  "( تعني2005كنعان، واملسؤولية اإلدارية عند )

التأثري التي يقوم هبا املدير يف مرؤوسيه إلقناعهم وحثهم عىل 

من . "املسامهة الفعالة بجهودهم يف إداء النشاط التعاوين

إلدارية يظهر خالل التعريفات السابقة ملفهوم املسؤولية ا

 للباحث أن املسؤولية اإلدارية:

هلا هدف أو جمموعة من األهداف تسعى املسؤولية -1

 اإلدارية إىل حتقيقها.

عبارة عن نشاط يقوم به املسؤول اإلداري جتاه -2

 املرؤوسني العاملني يف املنظمة.

أن املسؤولية اإلدارية بصفة عامة هي الباحثان ويرى -3

مية يف تطبيق وممارسة تلك الوظائف روح اإلدارة التنظي

اإلدارية املمثلة يف القيادة والتخطيط والتنظيم واملتابعة 

واالتصال والتوجيه. ومن خالل ذلك فاملسؤول اإلداري هو 

أحد العنارص احليوية القادرة عىل قيادة مكتب الشباب 

 وتوجيهات العاملني.

 

  ثانيًا: املسؤول اإلداري

لتنظيم يف املنظمة هي جوهر العملية إن عملية القيادة وا"

اإلدارية وقلبها النابض، فاملسؤول اإلداري هو الذي يقود 

التنظيم وحيقق فيها التنسيق بني وحداته وأعضائه. فاملسؤول 

اإلداري الناجح أو املدير هو الذي جيعل إدارته أكثر ديناميكية 

ثر وتربز أمهية املسؤول اإلداري يف أن العبء األك .وحركية

، 2006الداوود،). "املنظمةيقع عليه يف حتقيق أهداف 

 .(131ص

بشكل عام تعني القدرات واإلمكانات  فاملسؤولية 

االستثنائية املتوفرة يف الشخص املوجود يف موقع املسؤولية 

والتأثري فيهم  هاإلدارية والتي من خالهلا يستطيع توجيه تابعي

 (.2006)الداوود،  .ابتغاء حتقيق اهلدف

يف منظمة مسؤول عن  ا  املسؤول اإلداري فرد دويع       

والغرض حتقيق أهداف املنظمة من  ،جمموعة من املرؤوسني

وصنع واختاذ  وتنظيم ختطيط –خالل ما يقوم به من وظائف 

قرارات وقيادة ورقابة؛ وذلك لالستخدام األمثل للمواد 

 .(2011البرشية واملالية واملعلوماتية. )العضايلة،

 

  الثًا: اختيار املسؤول اإلداريث

تفشل الكثري من املؤسسات واملنظامت احلكومية وغري 

 اختياراحلكومية يف الوصول إىل صورة حمددة وواضحة يف 

اخللل يف اإلجراءات التي  وترشيحه بسبب مسؤول إداري

تتخذها املنظمة يف عملية الرتشيح لذلك املركز، فأحيانا  ما 

طأ واحد، يف حني يصل بخ املدونيؤخذ أشخاص 
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املحظوظون متوسطو الكفاءة إىل املراكز العالية، فعملية اختيار 

من الدقة وتتطلب عناية كثري املسؤولني اإلداريني حتتاج إىل 

 (.2001فائقة )عليوة، 

 

 اإلداريةاملبحث الثاين: الوظائف 

  الوظائف اإلدارية

تتم يف كل متثل الوظائف اإلدارية األنشطة الرئيسة التي     

 –املنظامت برصف النظر عن اختالف جمال نشاطها )صناعي 

خدمي(. كام يقوم هبا كل املديرين -ريايض–جتاري 

إدارة  –واملسؤولني من خمتلف املستويات اإلدارية )إدارة عليا 

إدارة دنيا(. ويطلق عىل ذلك مبدأ عملية اإلدارة أو –وسطى 

اإلدارية العنارص وتشمل الوظائف  عمومية وظائف اإلدارة.

 التالية:

 

  والً: القيادةأ

ظهرت تعريفات متعددة للقيادة، فقد دونيل     

أن القيادة هي  (2015نقال  عن العيل )  Donnely Jamesمزجي

عملية التأثري التي تتناول أنشطة جمموعة برشية منظمة تسعى  "

 ."إىل وضع أهداف أو حتقيق أهداف

عملية عىل جمموعة يف موقف "ا كام تعرف القيادة بأهن     

معني ويف وقت حمدد وضمن جمموعة من الظروف املعينة 

تعمل هذه املجموعة راغبة يف بذل املجهودات لتحقيق 

ألن القيادة متلك اخلربة التي تساعد عىل  "األهداف التنظيمية 

 .(2015)العيل، هبا. حتقيق األهداف املقتنعني 

 

  القيادة واإلدارة

بني القيادة واإلدارة؛ فالقيادة كام يقول  هناك عالقة

وآخرون هي مفتاح اإلدارة  Marshall Edwardمارشال ادوارد 

القيود التي تفرضها األوامر القانونية أو سياسة تكن ومهام 

التمويل أو األفراد ومهام كانت الصعوبة التي تنطوي عليها 

قيمة أعامل معينة، فإن نوع القيادة القائمة هو الذي يشكل 

ديان إىل الفاعلية التنظيم ويلهم أفراد العمل برغبة ومحاسة تؤَ 

يف القيادة. تؤثر يف الدوافع واإلشارة وهتيئ األساس للتفويض 

وما يوازنه  من التنسيق، فالقيادة متثل أحد العنارص األساسية 

الالزمة لنجاح املدير فاملدير الناجح جيب أن يكون قائدا فعاال  

 (.2015)العيل،  نفسه يف الوقت

 

  ثانيًا: الدراسات املرتبطة

بعض الدراسات العربية واألجنبية الباحثان يستعرض 

التي تشري إىل أمهية ممارسة املسؤولني للوظائف اإلدارية ومدى 

تنفيذ العملية اإلدارية بصفة عامة ويف  يفتأثري هذه الوظائف 

 املجال الريايض بصفة خاصة. ومن خالل املسح املرجعي

أهنا ركزت عىل ممارسة الباحثان للدراسات العلمية الحظ 

الوظائف اإلدارية بشكل مستمر ويومي مما قد يساعد يف نجاح 

 أداء الوظائف بشكل ممتاز. 

املصباح الذي أنار نزلة الدراسات السابقة بم ت عدكام 

الطريق للباحث بعد اطالعه عىل أكرب عدد ممكن من 

ر موضوع الدراسة، الذي متحور الدارسات مما سهل له اختيا

حول أمهية ممارسة الوظائف اإلدارية يف املجال الريايض 

 ودورها يف حتسني العملية اإلدارية )الوظائف اإلدارية(.

 

  الدراسات العربية واألجنبية

( دراسة هدفت إىل التعرف عىل 2003أجرى املومني )

رجة الكفايات اإلدارية الالزمة ملرشيف مراكز الشباب ود

ممارستها من وجهة نظر املرشفني أنفسهم، حيث تألف جمتمع 

الدراسة من مجيع مرشيف مراكز الشباب يف إقليم الشامل 

( مرشفا ومرشفة، تم اختيارهم بطريقة 65والبالغ عددهم )

املنهج الوصفي املسحي الباحثان احلرص الشامل. استخدم 

ن القدرة عىل ملالءمته طبيعة الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة أ

ممارسة مرشيف مراكز الشباب للكفايات اإلدارية ودرجة 

أن هناك فروقا دالة إحصائيا ملتغري وأمهيتها جاءت متباينة، 

الباحثان املؤهل العلمي لصالح محلة البكالوريوس. وأوىص 

عىل أيدي وتأهيلهم برضورة تدريب مرشيف مراكز الشباب 

 متخصصني.

( دراسة هدفت 2003)وأجرت غدير سمر ديل جريس 

إىل حتديد الكفايات اإلرشافية املستخدمة والكفايات اإلرشافية 
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الالزمة ملرشيف الرتبية البدنية من وجهة نظر معلمي الرتبية 

البدنية للصفوف من السابع إىل العارش، واستخدمت الباحثة 

داة للدراسة، وتكونت عينة أاملنهج الوصفي واالستبانة 

( معلمة، حيث تم اختيارهم 50علام  و)( م44الدراسة من )

بالطريقة العشوائية. وتوصلت الدراسة إىل أن كفايات 

العالقات اإلنسانية جاءت باملرتبة األوىل، وجاءت كفايات 

تقنيات اإلرشاف يف املرتبة األخرية، وأن هناك عالقة إجيابية 

الكفايات نحوطردية بني درجات تقديرات أفراد العينة 

وإىل أنه  ملستخدمة والكفايات اإلرشافية املرغوبة، اإلرشافية ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية سواء يف الكفايات 

 ملتغري اجلنس. الالزمة. تعزى أماإلرشافية املستخدمة 

لتعرف عىل إىل ا( دراسة هدفت 2001وأجرت الرتك )

الكفايات اإلدارية ألعضاء االحتادات الرياضية ودراسة أثر 

 يفالصفة واجلنس وسنوات اخلربة ونوع الرياضة متغريات 

درجة املامرسة. وتكونت عينة الدراسة من اجلهاز الفني 

 يللفريق والالعبني وأعضاء اإلعالم الريايض وإداري

( فردا . استخدمت الباحثة 160) فبلغت االحتادات واألندية

جلمع البيانات. وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن  االستبانة أداة

كفايات اإلدارية ألعضاء األندية الرياضية كانت بدرجة ال

متوسطة، وأن هناك فروقا  ذات داللة إحصائية يف درجة 

ممارسة كفايات االتصال والتفاعل والتخطيط واإلرشاف 

والتنظيم والتنفيذ والتقويم ألعضاء االحتادات الرياضية تبعا 

وق ذات وجود فرإىل األندية، و يملتغري الصفة ولصالح إداري

داللة إحصائية يف درجة ممارسة كفايات االتصال والتفاعل 

رشاف والتقويم ألعضاء االحتادات الرياضية إلوالتخطيط وا

تبعا ملتغري اجلنس ولصالح الذكور. وأوصت الدراسة بتزويد 

وزارة الشباب والرياضة بنتائج الدراسة وإقامة دورات 

بدرجة قليلة تدريبية لرفع مستوى الكفايات التي متارس 

 ومتوسطة عند بعض األعضاء. 

( Glaister & Falshow ,1999رت وفالشو )جليسدراسة 

إىل التعرف عىل كيفية ممارسة الرشكات الربيطانية  هدفت

ملفهوم وتقنيات التخطيط االسرتاتيجي، والتعرف عىل 

اجتاهات مديري الرشكات نحو التخطيط. وقد بلغت عينة 

تم اختيارها بشكل عشوائي،  ةكبري( رشكة 113الدراسة )

 تأداة جلمع البيانات، حيث اشتمل هوتم استخدام االستبيان

حماور وهي )صفات ومميزات الرشكة، وأطول مدة  هعىل أربع

، جماالت االسرتاتيجيةبالنشاطات  لوضع خطة، مدى االلتزام

التخطيط(. وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: 

بمستوى أكرب  االسرتاتيجيةبإعداد وصياغة تلتزم الرشكات 

بتنفيذها وتقييمها، ووجود اجتاهات إجيابية وقوية  االلتزاممن 

بني الرشكات عىل  وظهور أمجاعنحو التخطيط الرسمي، 

 التخطيط الرسمي يساهم يف حتقيق أداء مايل جيد.

( Belew., Deborah. 1998كام قام بيلو نكوست ودبرو)

امل أريزونا يف الواليات األمريكية املتحدة بدراسة يف جامعة ش

حول اجتاهات املدرسني نحو اإلدارة املدرسية الفعالة. هدفت 

الدراسة إىل التعرف عىل كفايات املديرين وميزاهتم اإلدارية، 

وهل هناك حاجة ملديرين أكفاء. وذوي فعاليات نشطة من 

ة أجل حتسني التشخيص اإلداري وتفعيله والقيام باملامرس

اإلدارية الناجحة. وأظهرت نتائج الدراسة أن القادة اإلداريني 

جيب أن يتميزوا بالصفات القيادية التي متيزهم عن غريهم من 

حيث الكفاية اإلدارية والفاعلية، وأن يتمتعوا بصفات 

شخصية بارعة مثل: القدرة عىل االتصال، وبعد النظر، 

نسانية ناجحة مع والقدرة عىل اختاذ القرار، ووجود عالقات إ

 زمالئهم يف العمل

(. Nancy1997، kuykeudoll)كويكندول وأجرت نانيس 

دراسة هدفت إىل حتديد الكفايات اجلوهرية الالزمة لفاعلية 

القائمني باإلرشاف عىل املعلم الطالب الدارس للرتبية البدنية 

والتحديد للكفايات التي يتعني توفرها للمعلم القائم 

الطلبة الدارسني للرتبية البدنية وحتديد باإلرشاف عىل 

الكفايات اجلوهرية اهلامة للمرشفني وكذلك لتحديد 

املنهج الباحثان الكفايات غري اهلامة للمرشف. واعتمد 

أداة للدراسة، وتم تطبيقها عىل  الوصفي مستخدما  االستبانة

داخل الواليات األمريكية.  مرشفا  ( 125عينة مكونة من )

تائج التي توصلت إليها الباحثة أنه  ال تعد الدرجة ومن أهم الن

يف العلمية واجلنس واخلربة عوامل مؤثرة بشكل جوهري 

كيفية إدراك الكفايات من جانب املرشفني وأن هناك كفايات 
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مهمة حمددة يتم إدراكها من جانب املرشفني باعتبارها 

  الطالب الدارسني للرتبية البدنية.ملعلمي لإلرشاف الفعال 

 

  ملخص الدراسات السابقة

ما الباحثان دراسات السابقة يستنتج  ه منمما سبق عرض

 ييل:

اشتملت عينة الدراسة احلالية عىل قادة، ومسؤولني -1

ومن تلك الدراسات تتمثل يف دراسة  ،إداراتاء إداريني، مدر

( 2001)والرتك (2003غدير سمر ديل )( و2003املومني)

( 1998ودبرو ) ستوو نكبيلو( 1999سرت وفالشو)جل

 (.1979كويكن دول ) ونانيس

جاءت بعض الدراسات خمتلفة يف أهدافها وعناوينها -2

إال أنه  يوجد اتفاق حول هدف واحد يف كل الدراسات وهو 

 ةمدى ممارسة املسؤولني اإلداريني للوظائف اإلدارية وماهي

 املعوقات.  

 

 .االستبانة رملحاو كرو نباخمعامالت ثبات الفا . (4) جدول

 ألفا عدد الفقرات املحاور

 0.78 10 القيادة

 0.82 10 التخطيط

 0.81 10 التنظيم

 0.81 10 املتابعة

 0.78 10 االتصال

 0.80 50 الكيل

 

  التحليل االحصائي

باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة عن الباحثان قام 

ية ( واألساليب اإلحصائspssطريق استخدام برنامج )

 هي: ،املستخدمة

 عينة الدراسة تم استخدام:إجابات أفراد لوصف  -1

 التكرار  -

 النسبة املئوية -

 املتوسطات احلسابية -

 االنحرافات املعيارية -

 معامل الفا االستبانة تم استخدام ثبات لقياس مدى -2

ثبات للتحقق من  Alpha Cronbach Coefficient كرونباخ

 األداة. 

داللة الفروق بني لتوضيح  T-test "ت"اختبار  -3

 وفق متغري جهة العمل. الدراسةأفراد عينة إجابات 

 "One-Way ANOVA"حتليل التباين األحادي -4

تغريات التي املوفقا الختالف  للتعرف عىل داللة الفروق

 .املؤهل العلمي، اخلربة()فئتني تنقسم إىل أكثر من 

استخدام اختبار شيفيه للتحقق من صالح الفروق  -5

 One Way "حتليل التباين األحادي "اختبار  التي أوجدها

ANOVA"" 
النسبية األمهية  ملعرفة "Chi-Square "استخدام اختبار-6

بني فقرات كل حمور من جلودة التوفيق وحسن املطابقة 

 الدراسة.

 

 عرض النتائج

  عرض نتائج السؤال األول

ا السؤال عىل )مدى أمهية ممارسة املسؤولني نص هذ

اإلداريني للوظائف اإلدارية يف مكتب الشباب والرياضة 

 واألندية الرياضية بمحافظة ذمار باليمن.

باستخدام الباحثان هذا السؤال قام  عنلإلجابة 

( يبني 2) املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية واجلدول

 نازليا .ترتيب املجاالت ترتيبا ت
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 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة عىل جماالت الدراسة ترتيبا تنازلياً . (5) جدول

 درجة التقدير االنحراف املعياري املتوسط احلسايب املجال الرتبة

 كبرية 1.27 3.43 جمال القيادة 1

 متوسطة 1.13 3.32 املتابعة جمال 2

 متوسطة 1.45 3.30 ل التخطيطجما 3

 متوسطة 1.14 3.29 جمال التنظيم 4

 متوسطة 1.14 3.24 جمال االتصال 5

 متوسطة 1.22 3.31 املتوسط الكيل

 

( أن جمال القيادة قد جاء يف املرتبة 5) يتضح من اجلدول

( 1.27( وانحراف معياري)3.43األوىل بمتوسط حسايب )

( وانحراف 3.32نية بمتوسط)ابة الثيف املرت املتابعةوجاء جمال 

(، بينام جاء جمال االتصال يف املرتبة األخرية 1.45معياري )

( 1.13( وانحراف معياري )3.24بمتوسط حسايب)

 وبتقدير درجة متوسطة.

 

  عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين

هل هناك فروق دالة إحصائية يف  "نص هذا السؤال عىل

 الدراسة لدرجة ممارستهم للوظائف تقديرات أفراد عينة 

اإلدارية يف مكتب الشباب والرياضة واألندية الرياضية 

بمحافظة ذمار باليمن تعزي متغري )جهة العمل، اخلربة، 

 املؤهل العلمي(؟

 

  النتائج املتعلقة بمتغريات جهة العمل

السؤال الثاين فيام يتعلق بمتغري جهة العمل تم عن لإلجابة 

ار)ت( إلجياد الفروقات يف أمهية ممارسة استخدام اختب

الوظائف اإلدارية للمسؤولني اإلداريني يف مكتب الشباب 

 بمحافظة ذمار باليمن.له  والرياضة واالندية الرياضية التابعة 

 

 

 .نتائج اختبار )ت( للمجموعات املستقلة وعىل مجيع جماالت الدراسة تبعًا جلهة العمل . (6) جدول

 حماور الدراسة

 مكتب الشباب والرياضة

 95ن =  

 االندية الرياضية 

 مستوى الداللة قيمة )ت( 105ن= 

 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط

 غري دالة 0.40 0.87 0.34 3.36 0.27 3.48 جمال القيادة

 غري دالة 0.72 0.36 0.28 3.36 0.16 3.32 جمال التخطيط

 غري دالة 0.95 0.55 0.17 3.28 0.15 3.28 جمال التنظيم

 غري دالة 0.51 0.65 0.24 3.31 0.28 3.38 جمال املتابعة

 غري دالة 0.97 0.31 0.26 3.26 0.14 3.25 جمال االتصال

  

ذات داللة ( عدم وجود فروق 6) يتضح من جدول

( عىل مجيع حماور االستبانة تبعا  0.05عند مستوى ) احصائية

ىل أن وجهة نظر إه النتيجة ملتغري جهة العمل، حيث تشري هذ

داريني املوظفني يف مكتب الشباب والرياضة املسؤولني اإل

بمحافظة ذمار باليمن نحو درجة أمهية  الرياضية واألندية

وال توجد أي فروق . ممارستهم للوظائف اإلدارية متساوية

 بينهم يف درجة املامرسة للوظائف اإلدارية.
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  ال الثاين وفقا ملتغري اخلربةالنتائج املتعلقة بنتائج السؤ

لإلجابة عن السؤال الثاين املتعلق بمتغري اخلربة تم 

 .ذلك( يوضح 7) وجدول "حتليل التباين"اختبار استخدام 

 

 

 ( ملامرسة الوظائف اإلدارية تبعًا ملتغري اخلربة.ANOVAنتائج اختبار حتليل التباين األحادي ). (7) جدول

جماالت 

 الدراسة

مستوى  (فقيمة ) متوسط املربعات جمموع املربعات درجة احلرية باينمصدر الت

 الداللة*

 

 جمال القيادة

 5.729 94.873 198.746 2 املجموعات بني

 

0.004* 

 16.559 3262.129 197 املجموعات داخل 

 3451.875 199 الكيل 

 

 جمال التخطيط

 2.446 37.548 75.095 2 املجموعات بني

 

0.089 

 15.349 3023.780 197 املجموعات داخل 

 3098.875 199 الكيل 

 

 جمال التنظيم

 4.130 63.510 127.021 2 املجموعات بني

 

0.018* 

 15.379 3029.599 197 املجموعات داخل 

 3156.620 199 الكيل 

 

 جمال املتابعة

 1.496 27.035 54.071 2 املجموعات بني

 

0.227 

 18.076 3560.884 197 ملجموعاتا داخل 

 3614.955 199 الكيل 

 

 جمال االتصال

 0.630 10.950 21.900 2 املجموعات بني

 

0.534 

 17.391 3426.080 197 املجموعات داخل 

 3447.980 199 الكيل 

 . (0.05*داله عند مستوى )
 

املوضحة أعاله ( 8) جدول خالل النتائج يف يتضح من

 (0.05عند مستوى ) ذات داللة إحصائيةم وجود فروق عد

درجة ممارسة املسؤولني اإلداريني يف مكتب ب فيام يتعلق فأقل

الشباب والرياضة واألندية الرياضية التابعة له  للوظائف 

ال تأثري  التخطيط، املتابعة، االتصال( بحيث)يف حماور  اإلدارية

الذي حصل  القيادة للخربة يف مجيع املجاالت باستثناء جمال

وجمال  فأقل (0.05عىل داللة إحصائية عند مستوى داللة )

حصل عىل داللة إحصائية عند مستوى داللة  الذي التنظيم

باختالف متغري اخلربة، ولتحديد صالح . فأقل (0.05)

الفروق بني فئات متغري اخلربة حول االجتاه نحو هذه املحاور 

 وجاءت النتائج كالتايل: " شيفيه "اختبار الباحثان استخدم 

 

 .للفروق بني فئات متغري اخلربة "شيفيه"نتائج اختبار . (8) جدول

 سنوات 5أقل من  املتوسط ن املؤهل العلمي املحاور
اىل اقل  5من

 سنوات10
 فأكثر 10من 

 

 القيادة

 **   33.82 102 سنوات 5أقل من 

    34.03 73 سنوات10اىل اقل  5من

   ** 36.84 25 فأكثر 10من 
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 .  (8) جدولتابع 

 سنوات 5أقل من  املتوسط ن املؤهل العلمي املحاور
اىل اقل  5من

 سنوات10
 فأكثر 10من 

 التنظيم   

 *   32.67 102 سنوات 5أقل من 

    32.44 73 سنوات10اىل اقل  5من

   * 34.96 25 فأكثر سنوات 10من 

 (0.05دالة عند مستوى ) * *      (0.05* دالة عند مستوى )  

 

( 9) يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله يف جدول

فأقل  0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 5بني إجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغري اخلربة )أقل من 

سنوات  10سنوات، من  10إىل أقل من  5سنوات، من 

وظائف اإلدارية بمكتب فأكثر( فيام بتعلق بدرجة ممارستهم لل

القيادة، )الشباب والرياضة واألندية الرياضية يف حماور 

 5) والتنظيم،( وكانت الفروق فقط ملن لدهيم خربة من

سنوات فأكثر(  10سنوات( و) 10 من  اقلإىلسنوات 

سنوات  10م خربة من لدهين ملولصالح أفراد عينة الدراسة 

رة الكافية عىل إٍتقان ، يعزى السبب إىل أن لدهيم القدفأكثر

العمل بالشكل السليم واملطلوب الذي يتوافق مع حتقيق 

األهداف ومعرفتهم للظروف واإلمكانات املتاحة داخل 

 مكتب الشباب والرياضة واألندية الرياضية.

  

املؤهل السؤال الثاين وفقا ملتغري بالنتائج املتعلقة عرض 

 العلمي

تم  املؤهل العلميبمتغري  لإلجابة عن السؤال الثاين املتعلق

 ذلك.( يوضح 8) وجدول "حتليل التباين"اختبار استخدام 

 

 

 ( ملامرسة الوظائف اإلدارية تبعًا ملتغري املؤهل العلمي.ANOVAنتائج اختبار حتليل التباين األحادي ). (9) جدول

مستوى  مة )ف(قي متوسط املربعات جمموع املربعات درجة احلرية مصدر التباين الدراسة حماور

  الداللة*

 القيادة

  133.743 267.487 2 بني املجموعات

 

8.274 

 

 

0.000* 

  3184.388 197 داخل املجموعات

 3451.875 199 الكيل 16.164

 

 التخطيط

  73.995 147.990 2 بني املجموعات

4.940 

 

 

0.008* 

 

  2950.885 197 داخل املجموعات

 3098.875 199 الكيل 14.979

 

 التنظيم

 49.774 99.548 2 بني املجموعات
 

3.207 

 

0.43* 
 15.518 3057.072 197 داخل املجموعات

 3156.620 199 الكيل 

 

 املتابعة

 32.91 64.182 2 بني املجموعات
 

1.780 

 

0.171 
 18.24 355.773 197 داخل املجموعات

 3614.955 199 الكيل 

 

 االتصال

  63.274 126.548 2 ني املجموعاتب

3.753 

 

 

0.025* 
 3321.432 197 داخل املجموعات

16.860 
 3447.980 199 الكيل

 .فأقل    0.05فروق دالة عند مستوى  *
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املوضحة أعاله ( 8) جدول خالل النتائج يف يتضح من

 (0.05عند مستوى ) ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق 

درجة ممارسة املسؤولني اإلداريني يف مكتب ب تعلقفيام ي فأقل

الشباب والرياضة واألندية الرياضية التابعة له  للوظائف 

ى السبب إىل عدم متابعة أداء عزي يف حمور)املتابعة(، اإلدارية

موظفي اجلهة اإلدارية من كون املسؤول ينفذ سري العمل وفق 

املوضوعة لذلك، األنظمة أو اللوائح التنفيذية أو التنظيمية 

وحسب اإلجراءات املعمول هبا داخل املؤسسة. وعدم إجياد 

الدعم الكايف من املكافآت والرواتب وجوانب التحفيز 

فساد إداري(، مما أدى اىل ضعف )للمسؤولني اإلداريني 

مستوى اإلنجاز وحتقيق األهداف بصوره متكاملة من قبل 

دية الرياضية العاملني داخل مكتب الشباب والرياضة واألن

 بمحافظة ذمار باليمن.

وجود فروق خالل النتائج املوضحة أعاله  يتضح منبينام  

 فيام يتعلق فأقل (0.05عند مستوى ) ذات داللة إحصائية

درجة ممارسة املسؤولني اإلداريني يف مكتب الشباب ب

 والرياضة واألندية الرياضية التابعة له  للوظائف اإلدارية

، التخطيط، التنظيم، االتصال( باختالف متغري القيادة)ملحاور 

 املؤهل العلمي. 

 

 

 .للفروق بني فئات متغري املؤهل العلمي "شيفيه"نتائج اختبار . ( 10) جدول

 بكالوريوس فأعىل دبلوم ثانوية املتوسط ن املؤهل العلمي املحاور

 

 القيادة

 **   33.38 120 ثانوية

    34.28 25 دبلوم

   ** 36.02 55 فأعىل بكالوريوس

 التخطيط   

 **   32.35 120 ثانوية

    33.48 25 دبلوم

   ** 34.29 55 بكالوريوس فأعىل

 

 التنظيم

 *   32.32 120 ثانوية

    33.32 25 دبلوم

 * 33.91 55 بكالوريوس فأعىل
 

 
 

 .فأقل 0.05فروق دالة عند مستوى      *

 . فأقل0.01فروق دالة عند مستوى  ** 

 

( 10) يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله يف جدول

فأقل  0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بني إجابات أفراد عينة الدراسة وفق املؤهل العلمي )ثانوية، 

دبلوم، بكالوريوس فأعىل( فيام يتعلق بدرجة ممارستهم 

دية للوظائف اإلدارية بمكتب الشباب والرياضة واألن

الرياضية يف حماور)القيادة، والتخطيط، والتنظيم، واالتصال( 

لصالح أفراد عينة الدراسة من محلة مؤهل البكالوريوس 

فأعىل، يعزى السبب يف ذلك إىل أهنم يامرسون وظائفهم 

بصورة غري تقليدية بحيث اكتسبوا األسس النظرية املهنية 

ب علمية واجلوانب التطبيقية بشكل موسع وابتكار أسالي

حديثة مما ينعكس ذلك عىل طريقة إدارهتم للعمل بصورة 

 إجيابية.

 

  مناقشة النتائج

درجة حول أشارت النتائج التي تتعلق بالسؤال األول 

ممارسة للمسؤولني اإلداريني للوظائف اإلدارية يف مكتب 

الشباب والرياضة واألندية الرياضية بمحافظة ذمار باليمن، يف 

دراسة إىل أن درجة املامرسة كانت بدرجة ال جماالتكافة 
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 ا  إىل أن هناك قصوريف ذلك السبب الباحثان متوسطة، ويرى 

عض االجتاهات ب دووجويف تطبيق وظائف اإلدارة احلديثة، 

يف مكتب الشباب والرياضة  ورستعامل التي مألايف  السلبية

عتاد املوظف إكانت عبارة عن أفعال والتي  واألندية الرياضية 

عىل القيام هبا دون أن خيضع إىل قوانني اإلدارة احلديثة، 

 م مناقشة نتائج هذه الدراسةتتوهلذا س وتطبيقها بشكل علمي.

 كل جمال عىل حدة. يف

جماالت الدراسة من النتائج، بكل جمال  وسيتم مناقشة

مرتبة ترتيبا  تنازليا  وذلك حسب وجهات نظرات أفراد عينة 

 قيم املتوسطات احلسابية.الدراسة اعتامدا  عىل 

وتروحت املتوسطات احلسابية لفقرات جمال القيادة ما بني 

(4.43-3.19.) 

قصور لدى ال بعض وقد يعزي السبب يف ذلك أن هناك

نحو امتالك اخلربات والنظريات املهنة املتعلقة  املوظفني

واألندية  والرياضة بالوظائف اإلدارية داخل مكتب الشباب

 األهداف التي وضعت يف مكتب الشباب، وأن الرياضية

وهذا ما مل تطبق عىل أكمل وجه، الرياضية  والرياضة واألندية

يف  ، كام يعزي السبباملجالدلت علية النتائج املتعلقة هبذا 

 –مرشفني  –إىل عدم إيامن بعض العاملني من )مدراء  ذلك

احتياجات رؤساء اندية( يف مكتب الشباب والرياضة بأمهية 

عىل سلبيا  مما ينعكس  ظفني اثنا القيام بمهامهم اإلدارية. املو

 .احلركة الرياضية والشبابية عدم تطوير

احلالية يف حمور القيادة  الذي نتائج الدراسة وأظهرت 

حصل عىل املرتبة األوىل من بني املحاور اخلمسة بمتوسط 

من وجهة  "كبرية"( وهي مستخدمة بدرجة 3.43حسايب )

نة الدراسة، يعني هذا أن اخلربات واملهارات التي نظر أفراد عي

يمتلكها املسؤول اإلداري تؤثر إجيابيا  يف تنفيذ إداء املهام 

اإلدارية بيرس وفعالية عند املرؤوسني دون التكليف ببذل مزيد 

من اجلهد واستثامر املسؤول اإلداري جوانب القوة لدية مما 

سني اثناء اإلداء املهني، يعود علية بالنفع والفائدة له  وللمرؤو

فمن هذا املنطلق حصلت درجة املامرسة  إىل القدر الكايف من 

األمهية لدى أفراد عينة الدراسة، وتتفق نتيجة الدراسة احلالية 

م( التي أشارت إىل 2001) مع ما توصلت إليه دراسة الرتك

بتحمل املسؤولية الرتبية الرياضية لدهيم اهتامم  أن العاملني يف

كبرية من  "إداء املهام القيادية داخل املؤسسة بدرجة  يف

املامرسة، وأبرزت الدراسة احلالية إىل اتفاق املسؤولني حول 

قدرهتم يف حالة النجاح أو الفشل نحو تطبيق املهام القيادية 

ومقدرهتم عىل امتالك اخلربات التي متكنهم من اختاذ القرار 

 لية.املناسب يف الوقت املناسب بيرس وفاع

أما ما يتعلق بمجال التخطيط، حصل عىل املرتبة الثانية، 

أظهرت نتائج الدراسة أن مجيع فقرات هذا املجال حيث 

حصلت عىل درجة متوسطة من املامرسة للوظائف اإلدارية يف 

املقياس، حيث بلغ املتوسط احلسايب لفقرات هذا املجال يف 

، تروحت ( وهذا يقابل بدرجة متوسطة3.30صورهتا جممعة)

 (.3.02-3.60املتوسطات احلسابية لفقراته ما بني )

يف السبب يف ذلك إىل أن هناك ضعفا  الباحثان يعزو 

ستخدام املعايري املوضحة لتخطيط األداء، وأنه  يوجد قصور ا

 يف إجياد ختطيط دوري للخطط العامة يف املجال الريايض

لية من حتقيق لألهداف، وأن عم واملجال املهني للتأكد

التخطيط حتتاج إىل عاملني مؤهلني علميا  ومتخصصني يف 

 املجال الريايض للوقوف عىل مدى حتقيق األهداف

تشري النتائج الواردة يف هذه فيتعلق بمجال التنظيم  أما ماو

الدراسة يف هذا املجال حصل عىل املرتبة الثالثة، أظهرت نتائج 

درجة  الدراسة أن مجيع فقرات هذا املجال حصلت عىل

متوسطة، كام تراوحت املتوسطات لفقرات هذا املجال ما بني 

الباحثان  و(، ويعز3.09 – 3.58أعىل قيمة وأقل قيمة )

السبب يف ذلك إىل أن عالقة مكتب الشباب والرياضة 

يف واألندية الرياضية بالتنظيم بصبغة علمية وإدارية تتمثل 

والعمليات  طار الذي حيكم األنشطةإلاهليكل التنظيمي أو ا

 فإنبمعنى أوضح  ، والتي من شأهنا حتقيق األهداف املحددة

طار بمحتوياته وعنارصه يمثل البيئة الداخلية إلاهليكل أو ا

للعملية اإلدارية الذي يامرس يف مكتب الشباب والرياضة 

واألندية أنشطته، وهذا ينعكس عىل باقي الوظائف اإلدارية 

 توسطة.والتي جاءت أيضا بدرجة تقدير م

السبب يف ذلك إىل أن التنظيم ال هيتم الباحثان  وكام يعز

باالعتبارات والدوافع التي قد ختص األفراد، كام أنه  يعكس 
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العالقات املتداخلة بني املوظفني يف مكتب الشباب والرياضة 

  واألندية الرياضية.

أن هذا املجال يشري إىل  الذي أما ما يتعلق بمجال املتابعة و

أظهرت مجيع فقرات هذا املجال إذ عىل املرتبة الربعة،  هلوحص

عىل درجة ممارسة متوسطة وبلغ املتوسط احلسايب بصورة 

( وهذا يدل عىل تقدير بدرجة متوسطة، كام 3.32جممعة )

تراوحت املتوسطات احلسابية للفقرات يف هذا املجال ما 

من األولوية أنه  البد الباحثان (، ويرى 3.12 -3.44بني)

أن يكون املسؤول اإلداري ملام  باملعلومات املطلوبة التي متكنه 

من تطبيق اإلداء املهني املرتفع عىل أكمل وجهه، وهذا يعني أن 

توفر املعلومات لدى املسؤول اإلداري قد تسهل عملية متابعة 

الوظائف اإلدارية بني املسؤول اإلداري واملرؤوسني وحتد من 

وجدت، وتتفق نتائج الدراسة  حدوث اإلخطاء وتالفيها أن

( يف درجة 2003احلالية مع ما توصلت إليه دراسة سمرديل )

املامرسة لدى اإلداريني ألدنى متوسطات اإلداء بدرجة 

 وقدرة املسؤول عىل متابعة العمل اإلداري. "متوسطة"

املتابعة اإلدارية يف الوظائف اإلدارية من أهم النشاطات و

التي  تعلق بكيفية إمتام األعامل اإلداريةاإلدارية، وذلك ألنه  ي

إىل حتقيق األهداف املقررة، إال أن هذا املجال جاء  تصبو 

السبب يف ذلك إىل الباحثان  وبدرجة ممارسة متوسطة، يعز

غموض يف عملية املتابعة وأن الثقة بني الرئيس واملرؤوسني 

واضح و سهل وهادف ومفهوم، كام ليس  والتخاطب بينهام 

يف درجة ممارستها للوظائف  ت نتائج هذه الدراسة اتفق

( التي 2003دراسة املومني) مع"بدرجة متوسطة  "اإلدارية 

درجة  مرشيف مكتب الشباب والرياضة جاءت  إىل أن تشري 

، كام اتفقت نتائج هذا املجال  "متوسطة "ممارستهم للوظائف 

شارت نتائجها إىل أن أ( التي 2001مع دراسة الرتك)

 فايات اإلدارية جاءت بدرجة متوسطة.الك

 واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة بيلودبرو

(Bdow&Deboreh1998 التي تشري أهم نتائجها إىل أن )

اإلداريني جيب أن يتمتعوا بالكفايات اإلدارية املسؤولني 

ما ما يتعلق بمجال وأ  الفعالة والعالقات اإلنسانية الناجحة.

جاء يف املرتبة اخلامسة، حيث جاءت مجيع قد  هاالتصال فأن  

يف املامرسة بدرجة متوسطة، وبلغ املتوسط فقرات هذا  فقراته

(، بينام بلغت املتوسطات احلسابية بني 3.34املجال جممعة)

( وهذا 3.00 – 3.20فقراته بني أعىل قيمة وأقل قيمة )

يقابل التقدير بشكل عام بدرجة متوسطة. كام اتفقت نتائج 

( التي 1998) نانيس كويكندولهذه الدراسة مع دراسة حمور 

ىص وتوصلت نتائجها إىل وجود ضعف يف حمور االتصال. وأ

رضورة النظر يف إهداف الرتبية الرياضية يف املدرسة، الباحثة ب

واالهتامم بوسائل االتصال بني إدارة املدرسة، وتشجيع 

عنوية العاملني لبذل اجلهد من خالل احلوافز املادية وامل

ورضورة وجود وسائل تقويم أخرى غري الزيارات امليدانية 

احلالية التي مارسة  للموجهني. واتفقت نتائج الدراسة 

مع بام يتوافق  "متوسطة "الوظائف اإلدارية فيها بدرجة 

ممارسة مرشيف مراكز الشباب  يف أن  ( 2003مني )ودراسة امل

مع دراسة ، كام اتفقت املامرسة من حيث متوسطة جاءت 

شارة نتائجها إىل أن الكفايات اإلدارية أ( التي 2001الرتك )

جاءت بدرجة متوسطة. كام اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع 

 عىل املسؤولني أن  يف. Below,Debereh( 1998دبرو) بيلو

اإلداريني أن يتمتعوا بالكفايات اإلدارية الفعالة والعالقة 

يف اختالف نتائج هذه ثان الباحو اإلنسانية الناجحة. ويعز

مكان تطبيق هذه الدراسة وعدم توفري  إىل اختالفالدراسة 

 واالتصاالت اهلاتفية -وسائل االتصال احلديثة كالكمبيوترات

بعض املكاتب اإلدارية وخاصة يف  يف اإلنرتنت توفري عدم

األندية الرياضية التابعة ملكتب الشباب والرياضة وهذا ما قلل 

املجال الريايض عند املسؤولني اإلداريني خالل من عدم تفوق 

ضعف كبري يف  ووجودت ممارستهم لوظائفهم اإلدارية افرت

عملية االتصال بني املسؤولني اإلداريني يف مستوى اإلنجاز 

عدم اهتامم الدولة واهليئة  وكل ذلك مرتتب عىلالريايض 

العامة للشباب والرياضة يف تقديم خدمات االتصال وغريها 

 ن املنشأة الرياضية.م

املتعلق بجهة ما ما يتعلق بمناقشة نتائج السؤال الثاين أ

( عدم وجود 6) جدول يففقد أظهرت النتائج املوضحة العمل 

( عىل مجيع 0.05عند مستوى ) ذات داللة احصائيةفروق 

حماور االستبانة تبعا  ملتغري جهة العمل، حيث تشري هذه النتيجة 
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داريني املوظفني يف مكتب سؤولني اإلىل أن وجهة نظر املإ

بمحافظة ذمار باليمن نحو  الرياضية الشباب والرياضة واألندية

وال توجد أي . درجة أمهية ممارستهم للوظائف اإلدارية متساوية

 فروق بينهم يف درجة املامرسة للوظائف اإلدارية.

حتليل التباين "اختبار تعلق بمتغري اخلربة تم وما ي

املوضحة ( 7) جدول خالل النتائج يف ضح منيت "األحادي

عند مستوى  ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق أعاله 

درجة ممارسة املسؤولني اإلداريني ب فيام يتعلق فأقل (0.05)

يف مكتب الشباب والرياضة واألندية الرياضية التابعة له  

التخطيط، املتابعة، االتصال( )يف حماور  للوظائف اإلدارية

 القيادةال تأثري للخربة يف مجيع املجاالت باستثناء جمال  بحيث

 (0.05الذي حصل عىل داللة إحصائية عند مستوى داللة )

حصل عىل داللة إحصائية عند  الذي وجمال التنظيم فأقل

باختالف متغري اخلربة، . فأقل (0.05مستوى داللة )

 ولتحديد صالح الفروق بني فئات متغري اخلربة حول االجتاه

اختبار شيفيه ملعرفة الباحثان نحو هذه املحاور استخدم 

(  وجود فروق ذات 8) الفروق التي أوضحت يف اجلدول

فأقل بني إجابات أفراد  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

سنوات،  5عينة الدراسة وفق متغري اخلربة للفئات )أقل من 

سنوات فأكثر( فيام  10سنوات، من  10إىل أقل من  5من 

تعلق بدرجة ممارستهم للوظائف اإلدارية بمكتب الشباب ي

القيادة، والتنظيم،( )والرياضة واألندية الرياضية يف حمورين 

)أقل  وكانت الفروق فقط ملن لدهيم خربه  يف حمور القيادة من

عند مستوى داللة  سنوات فأكثر( 10)إىل سنوات(  5من

م خربة لدهين ملولصالح أفراد عينة الدراسة  ( فأقل؛0.01)

، بينام يف حمور التنظيم أظهرت النتائج أن سنوات فأكثر 10من 

هناك فروق بني إجابات عينة أفراد الدراسة ملن لدهيم خربة 

عند مستوى  سنوات فأكثر( 10)إىل سنوات(  5من)أقل من

م لدهين ملولصالح أفراد عينة الدراسة  ( فأقل؛0.05داللة )

السبب إىل أن لدهيم القدرة  ، يعزىسنوات فأكثر 10خربة من 

الكافية عىل إٍتقان العمل بالشكل السليم واملطلوب الذي 

يتوافق مع حتقيق األهداف ومعرفتهم بالظروف واإلمكانيات 

 املتاحة داخل مكتب الشباب والرياضة واألندية الرياضية.    

حتليل التباين "اختبار تم وما يتعلق بمتغري املؤهل العلمي 

املوضحة  (8) جدول خالل النتائج يف تضح مني "األحادي

عند مستوى  ذات داللة إحصائيةعدم وجود فروق أعاله 

درجة ممارسة املسؤولني اإلداريني ب فيام يتعلق فأقل (0.05)

للوظائف اإلدارية يف مكتب الشباب والرياضة واألندية 

ى السبب إىل عدم عزي ملحور)املتابعة(، الرياضية التابعة له  

ة أداء موظفي اجلهة اإلدارية من املسؤول نحو تنفذ سري متابع

العمل وفق األنظمة أو اللوائح التنفيذية أو التنظيمية 

املوضوعة لذلك، وكذلك حسب اإلجراءات املعمول هبا 

داخل املؤسسة. وعدم إجياد الدعم الكايف من املكافآت 

 والرواتب وجوانب التحفيز للمسؤولني اإلداريني، مما أدى اىل

ضعف مستوى اإلنجاز وحتقيق األهداف بصوره متكاملة من 

قبل العاملني داخل مكتب الشباب والرياضة واألندية 

 الرياضية بمحافظة ذمار باليمن.

وجود فروق خالل النتائج املوضحة أعاله  يتضح منبينام  

 فيام يتعلق فأقل (0.05عند مستوى ) ذات داللة إحصائية

اإلداريني يف مكتب الشباب درجة ممارسة املسؤولني ب

 والرياضة واألندية الرياضية التابعة له  للوظائف اإلدارية

القيادة، التخطيط، التنظيم، االتصال( باختالف متغري )ملحاور 

املؤهل العلمي، ولتحديد صالح الفروق بني فئات املؤهل 

الباحثان العلمي حول االجتاه نحو هذه املحاور استخدم 

( يوضح إىل أن وجود فروق 9) واجلدول "شيفيه  "اختبار 

فأقل بني إجابات  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

أفراد عينة الدراسة وفق املؤهل العلمي )ثانوية، دبلوم، 

بكالوريوس فأعىل( فيام يتعلق بدرجة ممارستهم للوظائف 

اإلدارية بمكتب الشباب والرياضة واألندية الرياضية يف 

والتخطيط، والتنظيم، واالتصال( لصالح أفراد حماور)القيادة، 

عينة الدراسة من محلة مؤهل البكالوريوس فأعىل، يعزى 

السبب يف ذلك إىل أهنم يامرسون وظائفهم بصورة غري تقليدية 

بحيث اكتسبوا األسس النظرية املهنية واجلوانب التطبيقية 

بشكل موسع وابتكار أساليب علمية حديثة مما ينعكس ذلك 

 طريقة إدارهتم للعمل بصورة إجيابية. عىل
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  االستنتاجات

 :إىل ما ييليف ضوء نتائج البحث تم. التوصل  

امتالك املسؤولني اإلداريني داخل مكتب الشباب  إن-1

والرياضة واألندية الرياضية للوظائف اإلدارية بدرجة 

يف فهم طبيعة  يوجد خلل أن همن املامرسة، يعني  متوسطة

ري املبني عىل أساس علمي مما يتوجب وقفة من العمل اإلدا

 قبل املعنيني ملعاجلة هذا األمر.

هناك فجوة من خالل نتائج هذه الدراسة إن   يظهر-2

عن نقص املسؤولني اإلداريني  ةمتسعة يف العمل اإلداري ناجت

أصحاب املؤهالت العلمية من حاملني شهادات 

ؤثر سلبيا  عىل البكالوريوس والدراسات العليا، مما قد ي

مستوى اإلنجاز بشكل عام يف  ا  يفتدنيسبب العملية اإلدارية و

 املجال الريايض.

من خالل نتائج البحث أن املسؤولني اإلداريني  يظهر-3

يامرسون وظائفهم اإلدارية بشكل تقليدي مع عدم مراعاة املعايري 

 بمستوى إىل تدنٍ  ىارسة لتك الوظائف، مما إداالعلمية خالل مم

 اإلنجاز الريايض يف مكتب الشباب واألندية التابعة له.

 

  التوصيات

فإنه يوىص بام  من نتائجالباحثان توصل إلية يف ضوء ما 

 ييل:

مكتب الشباب والرياضة واألندية التنسيق بني  -1

سهام يف عمليات واإلتفعيل الوظائف اإلدارية نحو الرياضية 

 .ارينيتطوير برامج العمل اخلاص للمسؤولني اإلد

القيام بإعداد دورات تأهيلية للمسؤولني اإلداريني  -2

بمكتب الشباب والرياضة تشمل مجيع جمالت الوظائف 

اإلدارية التي تتضمنها الدراسة بشكل عام، ال سيام أهنم 

مما يتطلب  ،يامرسون الوظائف اإلدارية بدرجة متوسطة

 االرتقاء والعمل عىل تطويرها لدهيم.

حاب الكفاءات واخلربة العمل عىل تعيني أص -3

متخصصة يف املجال  علمية مؤهالتالذين حيملون 

عايل )بكالوريوس، ماجستري، الستوى امل الريايض من ذوي

وهذا ما دلت علية نتائج الدراسة احلالية يف ( اهدكتور

مما قد يسهم يف االرتقاء والتطوير لربامج املؤهل العلمي، 

 والرياضة لشبابالعملية اإلدارية املوجودة يف مكتب ا

 واألندية الرياضية.
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 احلكومية املدارس يف  الطالب ترصفات عىل وانعكاسه الرياضية الرتبية معلمي سلوك أثر

 من وجهة نظر زمالئهم املعلمني

  

 حممود موسى سامل الشديفات

 جامعة ال البيت - حمارض غري متفرغ

 

 (م1/1/2018؛   وقبل للنرش يف   م5/7/2017)قدم للنرش يف   

 

 .معلم الرتبية الرياضية - سلوك الطالب -وك املعلمسل: الكلامت املفتاحية

 مراحل يف للطالب كقدوة الرياضية الرتبية معلم سلوك اثر معرفة إىل الدراسة هدفت البحث: ملخص

 هذه المست فقد الطالب عىل تأثري ذو ليسوا املعلمني بعض والن الترصفات كافة يف اإللزامية الدراسة

 من الطالب عىل الرياضية الرتبية معلم سلوك تأثري مدى ملعرفة الدراسة هبذه ليقوم الباحث تفكري املشكلة

 املسحي املنهج استخدام وتم الطالب سلوك يف املعلم سلوك اثر يف يبحث الذي الدراسة تساؤل خالل

 نم معلام مخسون هي الدراسة عينة وكانت الغاية هلذه بناءه تم استبيان خالل من الدراسة لطبيعة ملالئمته

 إىل اإلحصائي التحليل خالل من الدراسة خلصت حيث املفرق قصبة لواء يف الرياضية الرتبية معلم زمالء

 واستنتج ، املعلم سلوك قاس الذي االجتامعي للمحور 0,05 ≥ مستوى  عند إحصائية داللة ذو اثر وجود

  الدراسة وأوصت  باالستبيان دةالوار النواحي كافة من عليه  احلكم من التمكن الزمالء قدرة بعدم الباحث

 وكسب لطالبه قدوة ليكون األكاديمي التأهيل إىل إضافة واجتامعيا تربويا الرياضية الرتبية معلم بتأهيل

 حوافز وتوفري سلوكهم يف التأثري من ليتمكن التدريس وطرق أساليب تنويع خالل من ودافعيتهم وَدهم

 .ختصصهم ختدم التي العمل وورش التدريبية الدورات يف ةاملشارك خالل من أنفسهم لتطوير للمعلمني

 

  

 (هـ1440/م2018، جامعة امللك سعود، الرياض )34 -23، ص ص 1ع، 3م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Keywords: Teacher Behavior - Student Behavior - Physical Education Teacher. 

Abstract: The study aimed to know the effect of the teacher of physical education behavior as a 
models for the students in the compulsory study stages in all their behaviors, so because of some 
teachers have no effect on the students’ behavior, this touched researcher thinking to conduct this 
study to see the effect of teacher of physical education behavior on students behavior. The study used 
the survey methodology based on the questionnaire. The study sample was 50 teachers from the 
district of Kasbah Al Mafraq where the study showed by statistical analysis that there is a significant 
effect at the level of 0,05 of the social dimension, which measured the behavior of the teacher, the 
researcher concluded that the inability of colleagues to be able to judge the teacher of physical 
education. The study recommended requalifying the teacher educationally and socially as well as 
academically to serve as model for students to improve their likeness and motivation through the 
diversification of teaching styles and methods, and provide incentives for teachers to develop 
themselves through workshops that serve their specialization courses.  
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  مقدمة 

لقد تطور العامل يف كافة جماالت احلياة بفضل ما توصل إليه 

مجيعها خلدمة  العلم من ابتكارات وأساليب حياة كرست

 هاإلنسان واحرتام إنسانيته من خالل اخلدمات التي تقدم إلي

إىل التعليم من وجهة نظر الباحث يف ذلك  الفضلويعود 

الرتبية الصحيحة التي  تهوأساليبه املتبعة يف إعداد النشء وتربي

 . تؤهله إىل أن يكون إنسانا ناجحا يفيد نفسه وشعبه ووطنه

ن املعلم ركن اسايس يف العملية الرتبوية ويتمتع وبام أ

بدور فَعال يف بناء االجيال وتوجيهها وتقديم اخلربات 

. الالزمة هلا فأن سلوكه البد من ان يؤثر يف سلوك الطالب

 (2017)العون، 

املعلم أهم عنرص يف املدرسة ولشخصيته تأثري كبري  ويعترب

الطالب حيث ال يمكن حتقيق مواقف تعليمية جيدة  يف سلوك

 اجلامعية للمدرسة دور بالغ األمهية ودوره يف القيادة ، من دونه

فهو أكثر األفراد اتصاال  بالطالب وذلك لوجوده معهم وقتا 

شخصياهتم  تأثرطوياًل  وتفاعله املستمر معهم فال بد أن ت

وقيمهم وسلوكهم بخصائصه الشخصية وأسلوبه يف التعامل 

 (2012عبد الوهاب، . (داخل الصف وخارجه

الذي يتمتع بخصائص شخصية مرغوبة من  فاملعلم

كام  تغريات يف سلوكهم طالبه يكون أكثر قدرة عىل إحداث

 يكون أكثر قدرة عىل إثارة اهتاممهم وتوجيههم الوجهة

 (2015)احلاللشة،  رغوبة.الصحيحة امل

وطلبته الفرصة  وتتيح العالقات اإلجيابية القائمة بني املعلم 

 يف أن يتعلموا كيف يقودون ويوجهون أنفسهم اقتداء بمعلميهم

إذ أن اخلصائص التي يتمتع هبا املعلم واملفضلة عندهم بام فيها 

سؤولية وهندامه التي هيتم فيهام وهدوئه واتزانه وشعوره بامل أناقته

إذ أهنم يف هذه املرحلة العمرية جيتازون فرتة  جتعلهم يقتدون به

ذاهتم ويسعون إىل تقليد النامذج السلوكية  انتقالية يؤكدون فيها

 .(2015)طعمة، . للكبار الذين تأثروا هبم

شخصية املعلم وطريقة معاملته لطالبه يف حتديد  وتؤثر

سة واحلياة العملية يف معلميهم ونحو املدر اجتاهاهتم كثريا نحو

ومطلوب من معلم الرتبية الرياضية بشكل خاص ان ال  املستقيل

قيام يتهاون يف عمله وان يتصف باألمانة واملوضوعية عند ال

  (2015لسطري، بعمله. )ا

أن تكون يف شخصية املعلم حسن  من السامت التي جيب

بينهم وتشجيعهم  معاملته اإلنسانية لطالبه وعدم التمييز

واالبتعاد عن التأنيب والتحقري ليكون قدوة هلم يقتدون به يف 

  (2015. )احلاللشة، حياهتم

إنساين نبيل فهو الذي ينري الدرب  فاملعلم يقوم بواجب

األعداد الصحيح  أمام األجيال فيبدد الظلمة عنهم ويعدهم

لذلك عليه أن يعطي الصورة املثىل لشخصه  للمستقبل

صف األول يراقبون معلميهم وينقلون وابتداء من ال فالطالب

الذي يرتدونه  الزَى ابتداء من  كل ترصفاهتم إىل ذوهيم

وتبقى  والترصف داخل الصف وخارجه وهم يقتدون به

 (2012 ،) عبد الوهاب.  صورته وشخصيته يف الذاكرة

تنبع ترصفات وسلوكيات معلم الرتبية الرياضية من 

سها ومتكنه منها وكذلك خالل معرفته اجليدة بامدته التي يدر

من خالل حياته الشخصية وظروفه االجتامعية والنفسية 

واالقتصادية ويعترب املعلم الفعال نموذجًا حيتذى من طالبه 

 (2013ومثله أيضا املعلم املهمل. )أبو عرة، 

والن حصة الرتبية البدنية تعَد الفرد اعدادًا متكاماًل بدنيًا 

له وانفعاالته فقد اجته منظري ومهاريًا وانفعاليًا حسب ميو

املناهج من خمتلف الدول اىل تطوير نظم الرتبية وإعادة النظر 

ملا هلا من دور يف بناء  ريف مناهجها الدراسية بني احلني واآلخ

 (2016شخصية الفرد. )العون، 

إذا املعلم الفعال الذي حيتذى هو املطلوب كنموذج 

لرضورة بمكان أن للطالب الذين يعلمهم وعليه فانه من ا

يتصف بسامت شخصية كاالتزان االنفعايل والدفء واملودة 

وهي مقومات مهمة يف شخصية املعلم ستؤثر يف سلوك 

 الطالب ألتحصييل وغري ألتحصييل أيضا.

كام أن املعلم الفعال يمتاز بالتسامح جتاه سلوك طالبه 

 ودوافعهم ويشعرهم بالود والتعاطف واملحبة.

وبشكل اجيايب  وجود صلة قوية بني الدراسات  تظهر

محاس املعلم ومستوى طالبه وان الطلبة يستجيبون للمعلم 
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 املتحمس  والذي جيعل احلصة أكثر إثارة وفعالية وإنسانية.

 (2013)أبو عرة، 

تعترب الصبغة اإلنسانية التي يتصف هبا املعلم سواًء كان 

التواصل فعاالً أو غري فعال هي من الصفات التي تساعد عىل 

مع الطالب وإظهار التعاطف والود واحلامس واملرح 

 والديمقراطية وقبوله للنقد وتقبله لآلخرين.

أن  إالورغم صعوبة امتالك املعلم مجيع هذه الصفات 

 الطلبة يتقبلون ذلك رغم عدم ارتباطه أحيانا بفعالية التعليم.

 يعترب الطالب الصغار كاملرآة تعكس حالة املعلم املزاجية

واستعداداته االنفعالية فإذا اظهر املرح والرسور انعكس ذلك 

عىل طالبه والعكس أيضا صحيح فاملعلم املضطرب نفسيًا 

وانفعاالته غري سليمة سيخرج طالبًا مضطربني انفعاليًا 

 (2015)احلاللشه،  ومزاجيًا.

تؤثر خيارات املعلم االجيايب التدريسية عىل حياة طالبه  

ابية نحو التحديات التي تواجهه ليصبح ذو وردود فعله االجي

 انجاز عال.

وهذا االختيار يعترب أول االسرتاتيجيات التي جيب عىل 

املعلم تعلمها الن بيده جتهيز مستقبل املجتمع كذلك ال ننسى 

اإلسرتاتيجية التي تتعلق بثقة املعلم بقدراته الشخصية وثقته 

وب وذلك من خالل بنفسه بأنه قادر عىل إحداث التغيري املطل

قدرته عىل استخراج أو إظهار أفضل قدرات طالبه وجيب أن 

ن كل أن يكون عىل ثقة بأجود من اجلهم ويقنع نفسه بأنه مو

طالب يستطيع أن يتعلم وان كل معلم لديه القدرة عىل تعليم 

 (2015)طعمة،  كل طالب.
 

 

  مشكلة الدراسة

اركته للطالب يعترب معلم الرتبية الرياضية بشخصيته ومش 

خارج الغرفة الصفية وممارسة األلعاب الرياضية من أكثر 

املعلمني تأثريا عىل الطالب يف املدارس حيث يقضون أمجل 

أوقاهتم يف حصة الرتبية الرياضية وعليه فان استغالل هذه 

املادة الدراسية للتأثري االجيايب عليهم تستدعي وجود  معلم 

املطلوب وفق أسلوب علمي واع قادر عىل إحداث التغيري 

وتربوي يسمح بإكساب أو تغيري سلوك الطالب نحو التعلم 

والتحيل بالصفات والقيم النبيلة واملشاركة الفاعلة يف املدرسة 

 واملنزل واملجتمع.

ولشعور الباحث بأمهية دور معلم الرتبية الرياضية ولكون 

بعضهم ال يعمل بالشكل الالزم إلحداث هذا التغري من 

نمط  السلوكي أو تعديل األنامط غري املناسبة عند الطالب ال

ذلك. ـوذلك لعدم امتالك العديد منهم املقومات الالزمة ل

 (2010)أبو مّحور، 

هذه الدراسة ملعرفة مقدار ما يقدمه املعلم  لذلك جاءت

 من تشجيع لطالبه للتعلم واملشاركة الفاعلة يف املجتمع.

 

  أمهية الدراسة

أن دور معلم الرتبية الرياضية يتطلب فعالية  يعلم اجلميع

تفوق ما يتمتع به معلمي املواد الدراسية األخرى من حيث 

الشخصية والتأثري االجيايب  واملشاركة يف النشاط العميل يف 

امللعب مما ينعكس اجيابيًا عىل سلوك الطالب وترصفاهتم 

 الذي داخل احلصة الدراسية واملدرسة واملنزل واملجتمع املحيل

 يعيش فيه.

ولتأكيد أمهية ذلك فانه ينبغي عىل وزارة الرتبية والتعليم 

كمسئول مبارش عن العملية التعليمية بكافة جوانبها بام فيها 

معلم الرتبية الرياضية ،فاملطلوب منها االهتامم بمعلم الرتبية 

الرياضية وتطوير قدراته لينعكس ذلك عىل الطالب بالشكل 

 األمثل.

 

  لدراسةهدف ا

هتدف الدراسة إىل التعرف إىل اثر سلوك معلم الرتبية 

 الرياضية وانعكاسه عىل سلوك الطالب.

 

  تساؤل الدراسة

هل يوجد اثر ذو داللة إحصائية لسلوك معلم الرتبية 

 الرياضية عىل سلوك الطالب.

 

  منهج الدراسة

 استخدم الباحث املنهج املسحي ملناسبته لطبيعة الدراسة.
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  الدراسة جمتمع

 176معلمي املدارس احلكومية يف قصبة املفرق وعددهم 

 معلام ومعلمة حسب ما جاء من مديرية تربية قصبة املفرق.

 

  عينة الدراسة

معلمي عدد من مدارس القصبة ملحافظة املفرق وعددهم 

 معلام تم اختيارهم بالطريقة العمدية. 50

 

  جماالت الدراسة

احلكومية يف قصبة حمافظة املفرق : املدارس  املجال املكاين

 يف اململكة األردنية اهلاشمية.

 م.20/4/2016 م ولغاية 15/4/2016:  لزماينااملجال 

: معلمي املدارس احلكومية يف قصبة  املجال البرشي

 معلاًم. (50حمافظة املفرق/األردن وعددهم )

 

  مصطلحات الدراسة

لفظي او  كل ما يصدر عن املعلم من سلوك سلوك املعلم:

 حركي او فعل.

 التاثري الناتج عن تقليد. االنعكاس:

هو كل ما يصدر عن الطالب من ترصفات  سلوك الطالب:

 تقليدًا ملا يصدر عن املعلم.

 

  الدراسات السابقة واملشاهبة

التي هدفت إىل التعرف عىل  ( 2006)عبابنه  دراسة-1

لثالثة مدى تنفيذ حمتوى منهاج الرتبية الرياضية للصفوف ا

األوىل من وجهة نظر معلمي ومعلامت هذه املرحلة يف اربد 

والكفايات التدريسية الواجب توافرها يف معلمي ومعلامت 

الرتبية الرياضية هلذه املرحلة واحللول املقرتحة وأظهرت 

الدراسة أن من أهم الكفايات التدريسية ملعلمي هذه املرحلة 

 للتالميذ(، وأوصت هو تركيزهم عىل النمو العقيل)املعريف

الدراسة بتوفري القاعات الرياضية املؤهلة واملعلم الكفء 

القادر عىل تدريس الرتبية الرياضية ويفضل أن يكون معلم 

 الرتبية الرياضية هو الذي يدرس املادة لتالميذ هذه املرحلة. 

( والتي هدفت إىل معرفة مدى 2013)عرة  أبو دراسة-2 

ائم عىل احلركات اإلصالحية العاملية فاعلية برنامج تدريبي ق

يف الرتبية العلمية يف فهم تنمية فهم طبيعة العلم والسلوك 

التعليمي لدى معلمي العلوم خمتلفي الدافعية فقد خلصت إىل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية للربنامج التدريبي يف حتسني 

وأوصت   السلوك التعليمي لدى املعلمني مقارنة مع زمالئهم

اإلفادة من الربنامج التدريبي وتبنيه يف ضوء حتسن فاعليته يف ب

حتسني طبيعة املعلم وحتسني السلوك ألتعلمي لدى معلمي 

 العلوم.

 

( وهدفت اىل التعرف 2009دراسة حسن وخلف ) -3

عىل تأثري درس الرتبية الرياضية عىل السلوك االجتامعي 

الباحثان املنهج املدريس لفئة بطئي التعلم واألسوياء واستخدم 

( تلميذًا 62الوصفي املسحي حيث اشتملت عينة البحث عىل)

( تم اختيارهم عشوائيًا من التالميذ بطئي 31وتلميذة منهم )

التعلم من املدارس املشمولة  بالرتبية اخلاصة يف منطقة بعقوبة 

( من االسوياء من نفس املدارس ملقارنة تأثري 31فضاًل عن )

 عىل مقياس السلوك االجتامعي املدريس.الرتبية الرياضية 

توصل الباحثان اىل ان املنهج املدريس احلايل املطبق مع 

التالميذ بطئي التعلم مل يكن له أثر ملموس عىل تنمية وحتسني 

سلوكهم االجتامعي املدريس مما ادى اىل عزوف التالميذ عن 

االشرتاك يف االنشطة املختلفة التي تسهم يف تعزيز ثقتهم 

أنفسهم لعدم توفر احلوافز التشجيعية وإلمهال انتاجهم فضالً ب

عن وجود فروق ذات داللة معنوية بني التالميذ بطئي التعلم 

واألسوياء لصالح التالميذ االسوياء عىل مقياس السلوك 

االجتامعي املدريس اضافة اىل وجود قصور يف فهم معلمي 
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اهتم الرتبية الرياضية للتالميذ بطئي التعلم وحاج

وخصوصيتهم يف العملية التعليمية ادى اىل عدم ظهور هتيئة 

 مناخ مناسب إلبراز طاقاهتم وتوجيهها اىل املسار الصحيح.

 

  التعليق عىل الدراسات السابقة

ن االطالع عىل الدراسات السابقة افاد الباحث بإتباع إ

املنهجية التي استخدمها الباحثون وقرهبا من العينات 

 دراساهتم اضافًة اىل االدوات حيث استخدم املستخدمة يف

هذه اتفقت مجيع الباحثون املقابالت الشخصية واالستبيان و

الدراسات عىل اثر سلوك املعلم عىل الطالب وانه القدوة التي 

يمكن هلا التأثري االجيايب واحلقيقي عىل الطالب وتشجيعهم 

جيايب عىل عىل ممارسة األنشطة الرياضية إضافة إىل التأثري اال

سلوكهم من خالل اختاذ معلميهم كقدوة يتعلمون منها الكثري 

من السلوكيات االجيابية وغري االجيابية وان الطالب لديه 

القدرة عىل التقييم ومعرفة السلوك اإلنساين ولن تفوته أدق 

 التفاصيل يف املعلم وسيقلدها عىل األغلب.

واد الدراسية ومتيزت هذه الدراسة بتناوهلا رأى معلمي امل

األخرى يف املدرسة وإبداء وجهة نظرهم بمدرس الرتبية 

 الرياضية واثر سلوكه عىل سلوك طالب املدرسة.

 

  وأدواهتا الدراسة إجراءات

استخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات املتعلقة 

بعد االطالع عىل بمتغريات الدراسة والتي قام الباحث ببنائها 

دراسة )الربيعي،   مثلهبة واإلفادة منها بعض الدراسات املشا

 (،2011، (،  ودراسة)عبد الباقي، وآخرون 2010 وآخرون،

( 38حيث اشتمل االستبيان عىل) (1999 ) محدان، ودراسة

( واعتمد عىل 2( حماور واملشار اليها يف امللحق )4فقرة متثل )

إىل  سلم )ليكارت( اخلاميس ووصل معامل الثبات للعينة ككل

( وهو مستوى عال ويفي بإغراض ألدراسة 0,928)

 ( يبني ذلك .1) واجلدول 

 املحكمني  مندد ـعلى ع من عرضهاوللتأكد من صدقها 

ملحق  من أساتذة كلية الرتبية الرياضية يف اجلامعة األردنية

 ( وابدوا بعض املالحظات والتعديالت حيث تم مراعاهتا1)

 ل املطلوب.ومتت املوافقة عليها بعد إجراء التعدي

قام الباحث بمراجعة مديرية الرتبية والتعليم لقصبة حمافظة 

املفرق حيث تم احلصول عىل املوافقة بمراجعة املدارس لتوزيع 

االستبيان عىل املعلمني يف املدارس حيث قام الباحث بمراجعة 

املدارس مبارشًة ومتت تعبئة االستبيان من املعلمني حسب 

 نها تم عمل االحصاء املناسب هلا.االصول وبعد االنتهاء م

 

  املعاجلات االحصائية

من اجل االجابة عىل سؤال الدراسة استخدم الباحث 

( وذلك spssبرنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتامعية )

 باستخدام املعاجلات االحصائية اآلتية:

 اجياد مستوى الثبات من خالل اختبار )كرومباخ الفا(.

ية واالنحراف املعياري للمحاور املتوسطات احلساب

 والفقرات.

( بأسلوب التدرج tاالنحدار اخلطي املتعدد واختبار ) 

 لتحديد اثر سلوك معلم الرتبية الرياضية عىل سلوك الطالب.

 

  النتائج

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل اثر سلوك معلم الرتبية 

   .الرياضية عىل سلوك الطالب يف املدارس احلكومية

تبني بأن حماور سلوك معلم  (1)  اجلدول من خالل

الرتبية الرياضية من وجهة نظر زمالئه تتمتع بقيم اتساق 

 الدرجة الكلية للمحاورداخيل بدرجة عالية حيث بلغت 

 (0,876) كام بلغت قيمة )كرونباخ  ألفا ( (0,928)

 للمحور الرتبوي (0,803) وبلغت للمحور التعليمي

 كام بلغت محور االجتامعيلل (0,830) وبلغت

وتعد مجيع هذه القيم مناسبة  لسلوك الطالب   (0,914)

وكافية ألغراض مثل هذه الدراسة وتشري إىل قيم ثبات 

كام أهنا  (،0,60)  مناسبة حيث كانت مجيعها اكرب من

قريبة بدرجة كبرية من أعىل قيمة قد يصلها هذا النوع من 

 الثبات وهي الواحد صحيح. 
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من وجهة  سلوك معلم الرتبية الرياضية حماور نتائج ثبات  (.1)  جدول

 .الفا كرونباخ ((  نظر زمالئه

 حماور  الرقم
عدد 

 الفقرات

الفا قيمة 

 كرونباخ 

 0,876 8 املحور التعليمي 1

 0,803 7 املحور الرتبوي 2

 0,830 8 املحور االجتامعي 3

 0,928 23 الكيل 4

 0,914 15 سلوك الطالب 

 

ن املتوسط احلسايب للمحور أب( 4)و( 2) يبني اجلدول

)الرتبوي( بالنسبة لسلوك املعلم قد حصل عىل متوسط  الثاين

 (0,60) وبانحراف معياري مقداره (4,26) حسايب كيل بلغ

وهو مرتفع وحل باملرتبة  ( 85,20) وبأمهية نسبية مقدارها

 األوىل من خالل وجهة نظر املعلمني.

 

 

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور سلوك معلم الرتبية الرياضية من وجهة نظر زمالئه مرتبة ترتيبا تنازليًا. (.2)  جدول

 الرتبة املستوى األمهية النسبية االنحراف املعياري املتوسط احلسايب املحاور  الرقم

 1 مرتفع 85,20 0,60 4,26 املحور الرتبوي 2

 2 مرتفع 82,60 0,72 4,13 ياملحور التعليم 1

 3 مرتفع 81,80 0,58 4,09 املحور االجتامعي 3

  مرتفع 83,20 0,57 4,16 الكيل 

 

أن سلوك معلم الرتبية الرياضية  (2)  يالحظ من اجلدول

 من وجهة نظر زمالئه كان مرتفعا إذ بلغ املتوسط احلسايب

 ، وجاء مستوى املحاور (83,20)بأمهية نسبية  (4,26)

-4,09) مرتفعا ، إذ تراوحت املتوسطات احلسابية بني

بمتوسط  املحور الرتبويوجاء يف الرتبة األوىل  ، (4,26

، ويف املرتبة األخرية (85,20) وأمهية نسبية  (4,26) حسايب

 بأمهية نسبية (4,09) بمتوسط حسايب املحور االجتامعيجاء 

(81,80). 

 

 نحرافات املعيارية لفقرات املحور التعليمي مرتبة ترتيبًا تنازلياً املتوسطات احلسابية واال (.3)  جدول

 املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
االنحراف 

 املعياري

األمهية 

 النسبية
 الرتبة املستوى

 1 مرتفع 87,80 0,79 4,39 يلم باملعارف الالزمة لتخصصه 1

 2 مرتفع 86,60 0,88 4,33 يراعي الفروق الفردية بني التالميذ 7

 3  مرتفع 85,40 1,04 4,27 يعمل عىل تنمية شخصية الطالب وتطوير تفكريه 6

 4 مرتفع 85,40 1,02 4,27 يعمل عىل تطوير نفسه مهنيًا ومهارياً  8

 5 مرتفع 81,60 0,86 4,08 يستخدم مهارات االتصال اللفظية يف عملية التعليم 3

5 
املهارات  يرشك التالميذ يف العملية التعليمية باستخدامه

 واالسرتاتيجيات التي تساعد عىل إثارة انتباههم ودافعيتهم
 6 مرتفع 80,80 1,08 4,04

 7 مرتفع 77,60 1,03 3,88 خيطط لدروسه بطريقة علمية 2

 8 مرتفع 75,20 1,11 3,76 يستخدم مهارات االتصال العملية)النموذج( يف عملية التعليم 4

  مرتفع 82,60 0,72 4,13 املحور التعليمي 
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يتبني انه سلوك املعلم ذو اثر  (3)  ومن خالل اجلدول

مرتفع عىل سلوك الطالب وبمتوسط حسايب جلميع حماور 

وذلك من خالل وجهة نظر  ( 4,16) سلوك املعلم بمقدار

بانحراف  ( 83,20) زمالئه املعلمني وبأمهية نسبية بلغت

 (.0,57) معياري مقداره

تناول املحور التعليمي اخلاص الذي  (3)  ويبني اجلدول

 باملعلم بحصول املحور عىل متوسط حسايب لفقراته بلغ

وأمهية نسبية  (0,72) وبانحراف معياري مقداره (4,13)

وهو مؤرش مرتفع وكانت الفقرة األوىل من  (82,60) بلغت

 ( 4,39) املحور هي األعىل يف املتوسط  احلسايب وهو

 وأمهية نسبية مقدارها  (0,79)وبانحراف معياري مقداره 

وهو بمستوى مرتفع يف حني كانت الفقرة الرابعة  ( 87,80)

 ( 75,20) بأمهية نسبية (3,76) هي األقل وبمتوسط حسايب

 مرتفع.  وهو أيضاً 
 

 

 .املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الرتبوي مرتبة ترتيبًا تنازلياً  (.4)  جدول

 قرةالف الرقم
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

األمهية 

 النسبية
 الرتبة املستوى

 1 مرتفع 88,20 0,73 4,41 يظهر الود والعاطفة بتعامله مع زمالئه وطالبه واملجتمع 3

 2 مرتفع 86,20 0,82 4,31 صادق يف تعامله مع طالبه 2

 2 مرتفع 86,20 0,82 4,31 املواديعزز دافعية الطالب لالجتهاد يف حتصيلهم الدرايس جلميع  4

 4 مرتفع 85,80 0,71 4,29 خملص يف أداءه لواجباته التعليمية 1

 5 مرتفع 84,00 0,89 4,20 يعتني بمظهره الريايض بارتداء الزي الريايض الالئق 7

6 
يبتعد عن املامرسات السيئة وغري الرياضية كالتدخني وغرية أمام 

 الطلبة والزمالء واملجتمع
 6 مرتفع 83,60 1,09 4,18

 7 مرتفع 82,40 1,07 4,12 يراعي عدم استخدام  األلفاظ غري الالئقة أمام  الطالب   5

  مرتفع 85,20 0,60 4,26 املحور الرتبوي 
 

 ( 4)  أما بالنسبة لفقرات املحور الرتبوي  فيبني اجلدول

 عىل أعىل متوسط حسايب وبمقدار( 3) حصول الفقرة

وبأمهية نسبية  (0,73)حراف معياري مقداره وان (4,41)

  ( 5) وهي مرتفعة، يف حني كانت الفقرة (88,00) وصلت

 وبانحراف معياري مقداره (4,12) بمتوسط حسايب مقداره

ة ــوهي مرتفع( 82,40) وبأمهية نسبية مقدارها (1,07)

رغم حلوهلا باملرتبة األخرية للمحور حسب رأي زمالئه 

 املعلمني.

فيبينان بان املحور الثالث ( 5( و )2) جلدولأما ا 

)االجتامعي( قد حل أخريا وبمتوسط حسايب كيل لفقراته 

 ( 0,58) وبانحراف معياري مقداره (4,09) مقداره

 .وهو مرتفع أيضاً  (81,80) وبأمهية نسبية بلغت

 

 .عي مرتبة ترتيبًا تنازلياً املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور االجتام  .(5)  جدول

 املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
االنحراف 

 املعياري
 الرتبة املستوى األمهية النسبية

 1 مرتفع 87,00 0,72 4,35 يسهم باجيابية يف األنشطة التي تنفذها املدرسة 1

 2 مرتفع 85,40 0,73  4,27 يتعاون مع العاملني يف املدرسة من إدارة 4

6 
املدرسة نحو املجتمع املحيل ويراعي  يربز دور

 مبادئه وخصائصه وظروفه
 3 مرتفع 81,60 0,98 4,08
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    .(5)  جدولتابع 

 املتوسط احلسايب الفقرة الرقم
االنحراف 

 املعياري
 الرتبة املستوى األمهية النسبية

 4 مرتفع 81,20 0,75 4,06 يساهم يف إقامة أنشطة للطلبة بمشاركة املجتمع املحيل 2

 4 مرتفع 81,20 0,92 4,06 يساعد ويشجع الطلبة عىل تقديم خدمات تطوعية للمجتمع 7

 4 مرتفع 81,20 0,85 4,06 يشارك مع الطلبة يف األعامل التطوعية 8

 7 مرتفع 78,40 0,86 3,92 يقوم بدور اجتامعي فاعل مع املجتمع املحيل 3

 8 مرتفع 78,00 1,05 3,9 ء بروح الفريقيتواصل مع أولياء أمور الطلبة واملدرسة والزمال 5

  مرتفع 81,80 0,58 4,09 املحور االجتامعي 

     

 أن مستوى املحور االجتامعي (5)  يالحظ من اجلدول

 بأمهية نسبية (4,09) كان مرتفعا ، إذ بلغ املتوسط احلسايب

وجاء مستوى فقرات املحور مرتفعا ، إذ تراوحت  (81,80)

وجاءت يف الرتبة   (3,90-4,35) بية بنياملتوسطات احلسا

يسهم باجيابية يف األنشطة التي  "وهي  (1)  األوىل الفقرة

 وبأمهية نسبية (35,4) بمتوسط حسايب " تنفذها املدرسة

وهي  (5رقم) وجاءت يف الرتبة األخرية الفقرة (87,0)

 ( 3,90) بمتوسط حسايب " يتواصل مع أولياء أمور الطلبة"

 .(0,78)ة بأمهية نسبي

يوضح ( 5)  أما بالنسبة لفقرات املحور فان اجلدول

 (4,35) عىل متوسط حسايب مقداره (1)  حصول الفقرة

 وبأمهية نسبية وصلت إىل (0,72) وبانحراف معياري بلغ

وهي مرتفعة وحصلت الفقرة اخلامسة عىل املرتبة  (87,00)

 ( 3,9) األخرية يف املحور وبمتوسط حسايب مقداره

  وأمهية نسبية وصلت (1,05) حراف معياري وصل إىلوبان

 . وهي مرتفعة أيضاً  (78) إىل

 

 

 .املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات حمور سلوك الطالب مرتبة ترتيبًا تنازلياً  (. 6)  جدول

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

األمهية 

 النسبية
 الرتبة املستوى

 1 مرتفع 88,20 0,61 4,41 تزداد دافعيتهم للمشاركة يف املنافسات الرياضية 8

 2 مرتفع 87,40 0,64 4,37 يشعرون بقيمتهم وأمهية العمل الذي يقومون به 1

 3 مرتفع 82,80 0,65 4,14 يزداد شعورهم باالنتامء ملجتمعهم وبلدهم 9

 5 
ألنشطة املدرسية حيبون العمل التطوعي واملشاركة الفعالة يف ا

 واملجتمع املحيل
 4 مرتفع 81,60 0,73 4,08

 5 مرتفع 81,20 0,90 4,06 حياولون االرتقاء بمستواهم الريايض 11

 6 مرتفع 80,40 0,99 4,02 يعرفون حقوقهم وواجباهتم جتاه املدرسة بشكل جيد 15

 7 مرتفع 79,60 1,05 3,98 يلتزمون بالنظام وحسن السرية والسلوك مع زمالئهم 14

 8 مرتفع 78,80 0,97 3,94 حيافظون عىل البيئة املدرسية،الصف/ الساحات/املالعب 12

 9 مرتفع 77,60 1,13 3,88 يظهرون حتسن يف املواد الدراسية بشكل عام 3

 10 مرتفع 77,20 0,91 3,86 يتحلون بضبط النفس 2

 11 مرتفع 76,80 0,96 3,84 يلتزمون بالنظام وحسن السرية والسلوك مع معلميهم 13

 12 مرتفع 75,60 0,92 3,78 يظهرون طاعة اكرب ألولياء األمور 7
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   (. 6)  جدولتابع 

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

األمهية 

 النسبية
 الرتبة املستوى

 13 مرتفع 75,20 1,30 3,76 يلتزمون بارتداء املالبس الرياضية 10

 14 متوسط 73,40 1,09 3,67 فهم املستقبلية بشكل أفضليدركون أهدا 4

 14 متوسط 73,40  1,09 3,67 يبتعدون عن بعض السلوكيات السلبية كالكذب 6

  مرتفع 79,20 0,64 3,96 سلوك الطالب 

     

 مستوى حمور سلوك الطالبأن  (6)  يالحظ من اجلدول

ية نسبية بأمه (3,96) ، إذ بلغ املتوسط احلسايبكان مرتفعاً 

وجاء مستوى فقرات املحور بني متوسط و  (79,20)

-4,41)مرتفعا، إذ تراوحت املتوسطات احلسابية بني

تزداد  "وهي  (8) وجاءت يف الرتبة األوىل الفقرة  (3,67

 بمتوسط حسايب " دافعيتهم للمشاركة يف املنافسات الرياضية

خرية وجاءت يف الرتبة األ (88,20)و بأمهية نسبية  (41,4)

يدركون أهدافهم املستقبلية بشكل  "وهي ( 6) و (4) الفقرة

 "يبتعدون عن بعض السلوكيات السلبية كالكذب "و  "أفضل

عىل ( 73,40) بأمهية نسبية  (3,67) بمتوسط حسايب

 التوايل.

 

  مناقشة النتائج

خالل النظر اىل اجلداول ذوات  اظهرت نتائج الدراسة من

( ان سلوك معلم الرتبية الرياضية 6 ، 5، 4، 3، 2، 1) رقاماأل

يف قصبة حمافظة املفرق كان عاليًا حيث وصلت النسبة املئوية 

ويعود السبب يف ذلك اىل ان  (0,928)  ىلإللدرجة الكلية 

الطالب يف قصبة املفرق يتأثرون بسلوك معلم الرتبية الرياضية 

وذلك من خالل النتائج التي ظهرت عىل سلوكهم انعكاسًا 

سلوك معلم الرتبية الرياضية وظهر ذلك من خالل رأى ل

معلمي املواد االخرى يف املدارس التي استجابت لالستبيان 

 وحكمهم عىل زميلهم معلم الرتبية الرياضية.

لإلجابة عىل تساؤل الدراسة وهي هل يوجد اثر ذو و

داللة احصائيه لسلوك معلم الرتبية الرياضية عىل سلوك 

من خالل حتليل االنحدار اخلطي املتعدد يتبني ؟ التالميذ

بأسلوب التدرج لتحديد اثر سلوك املعلم يف سلوك الطالب 

 (:7)  يوضحها اجلدولف

 

 يوضح حتليل االنحدار اخلطي املتعدد بأسلوب التدرج.(.   7) جدول 

 R R2 F Sig f Β T Sig t حماور النموذج

 0,000 4,49 0,600 0,000 20,18 0,300 0,548 املحور االجتامعي املؤثرة

 غري املؤثرة
 0,056 1,95 0,308 املحور التعليمي

 0,468 0,73 0,135 املحور الرتبوي

 .1,511 )*( تشري إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية ، احلد الثابت =

 

تشري نتائج حتليل االنحدار اخلطي املتعدد إىل قبول حمور 

يف نموذج التنبؤ وهي  واحد فقط من أصل ثالثة حماور دخلت

املحور الرتبوي واملحور التعليمي واملحور االجتامعي. وقد 

بلغت قيمة معامل االرتباط بني املحور االجتامعي وسلوك 

وتعترب هذه القيمة دالة إحصائيا وذلك الن  (0,548) الطلبة

كانت دالة إحصائيا  (20,18) املحسوبة والبالغة fقيمة 

وتشري هذه  (0,05) هو اقل منو (0,000) بمستوى داللة

سلوك يف النتيجة إىل تأثري هذا املتغري )املحور االجتامعي( 

 .الطلبة
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مدى تأثري كل متغري مستقل يف قيمة  βوتبني قيم املعامل 

املتغري التابع )سلوك الطلبة( يف نموذج االنحدار الذي تم 

التوصل إليه حيث بلغت قيمة تأثري املحور االجتامعي يف 

بينام بلغت قيمة تأثري املحور  (0,600) ك الطلبةسلو

 (0,135) وبلغت للمحور الرتبوي (0,308) التعليمي

( التي تم βاألمهية اخلطية ملعامالت النموذج ) tتبني قيمة و

التوصل إليه لكل متغري وقد بلغت قيمة مستوى الداللة 

وحيث أن قيم مستوى  (0,000) ملتغري املحور االجتامعي

فان قيمة معامل  (0,05) املحسوبة كانت اقل من الداللة

االنحدار التي تم التوصل إليها تعترب ذات أمهية يف نموذج 

،  وبلغت (0,056) االنحدار كام بلغت للمحور التعليمي

وحيث أن قيم مستوى الداللة  (0,468)للمحور الرتبوي 

ن قيم املعامالت التي إف (0,05) املحسوبة كانت اكرب من

وصل إليها من خالل هذين املحورين ال  تعترب ذات تم الت

 دراسة)أبو عره،وافق  وهذا ما أمهية يف نموذج االنحدار.

 (1999)محدان،  . ( ودراسة2013

( والتي تبني نسبة لتباين R2وتشري قيم معامل التحديد ) 

املتغري التابع املفرس من خالل املتغري املستقل )املحور 

هذه النسبة تبني مدى قدرة هذا و %(30,0) االجتامعي( 

 املحور عىل التنبؤ باملتغري التابع )سلوك الطلبة(.

من هنا يتضح أن لسلوك معلم الرتبية الرياضية اثر ذو 

قيمة كبرية يف سلوك الطالب من خالل مجيع ما يصدر عنه من 

عىل الدراسات  وباإلطالع  أفعال أو أقوال أو حتى حركات

م وإمكاناته التعليمية والرتبوية التي تناولت سلوك املعل

واالجتامعية نجدها تشري إىل أن املعلم قدوة يتأثر هبا الطالب 

   وهذا ما جاء بدراسة كل من يف مراحل الدراسة اإللزامية

( . وهذا يشري ألمهية تطوير الكفايات 2015، )طعمه

التدريسية للمعلم وهو ما وافق ما جاء بدراسة )احلاللشه، 

( 2015)السطري، ( 2006، )العبابنه سةودرا (2015

 وغريهم.

 

 

 

  االستنتاجات

 من خالل النتائج التي أسفرت عنها االختبارات يتبني ما ييل:

يؤثر سلوك معلم الرتبية الرياضية يف سلوك الطالب -1

من خالل اقتدائه باملعلم وخصوصا يف اجلانب االجتامعي 

 لترصفات املعلم.

وك الطالب من خالل مراقبة يؤثر سلوك املعلم يف سل-2

الطالب لترصفات معلمه وتقليده يف احلركات وطريقة اللباس 

 واحلديث واللعب ومشاركة الزمالء يف مجيع األنشطة. 

 

 التوصيات:

 يويص الباحث ب:

تأهيل معلم الرتبية الرياضية تربويا واجتامعيًا إضافة -1

د إىل التأهيل األكاديمي وبشكل جيعله قادر عىل كسب و

الطالب من خالل تنويع أساليب وطرق التدريس ليتمكن من 

 التأثري عىل سلوكهم.

توفري حوافز للمعلمني لتطوير أنفسهم من خالل -2

املشاركة يف الدورات التدريبية وورش العمل التي ختدم 

ختصصهم وقدرهتم عىل اإلبداع وحسن التعامل مع الطالب 

 ليكونوا قدوة حتتذى من الطالب.
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 اجتاهات مديري املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية 

 وعالقتها باجتاهاهتم نحو النشاط الريايض

  

 أ. إنعام بنت محد الريامية

 مديرة مدرسة، وزارة الرتبية والتعليم

 د. كاشف زايد

ستاذ مشارك، قسم الرتبية الرياضية، كلية الرتبية، أ

 جامعة السلطان قابوس

 راهيمد. عيل إب

أستاذ مشارك، قسم علم النفس، كلية الرتبية، 

 جامعة السلطان قابوس

 

 (م1/1/2018؛   وقبل للنرش يف   م25/10/2017)قدم للنرش يف   

 

 .الريايض النشاط املدرسية، الرياضة اجتاهات، املدارس، مديري: الكلامت املفتاحية

 الرياضة نحو عامن بسلطنة املدارس مديري تاجتاها عىل التعرف إىل احلايل البحث هدف البحث: ملخص

 عىل التعرف كذلك، العلمي واملؤهل، التعليمية واملحافظة، االجتامعي النوع ملتغريات وفقا املدرسية

 املدرسية الرياضة نحو اجتاهاهتم بني العالقة تقيص إىل أيضا هدف كام. الريايض النشاط نحو اجتاهاهتم

 حيث، الوصفي املنهج الباحثة استخدمت البحث هذا أهداف ولتحقيق. الريايض النشاط نحو واجتاهاهتم

 من وتألفت املدرسية الرياضة نحو اجتاهاهتم لقياس األوىل(: استبيان) القياس أدوات من أداتني استخدام تم

 نحو واالجتاه، املدرسية الرياضة مادة نحو واالجتاه، املدرسية الرياضة أهداف نحو االجتاه: هي أبعاد ثالث

 تطبيق تم وقد. الريايض النشاط نحو االجتاهات لقياس فهي: الثانية األداة أما، املدرسية الرياضة معلم

 سلطنة بمدارس التعليمية املحافظات بمختلف مدرسة ومديرة مدير( 295) قوامها عينة عىل معا األداتني

 الرياضة نحو اجيابيا كان البحث عينة ادأفر اجتاهات: أبرزها من النتائج من العديد إىل البحث وتوصل .عامن

 املرتبة املدرسية الرياضة مادة نحو االجتاه بعد احتل وقد. الريايض النشاط ونحو الثالثة بأبعادها املدرسية

 معلم نحو االجتاه احتل حني يف، الثانية املرتبة املدرسية الرياضة أهداف نحو االجتاه بعد واحتل، األوىل

 ملتغري تعزى احصائية داللة ذات فروق وجود عن أيضا النتائج وكشفت .الثالثة املرتبة املدرسية الرياضة

 مادة ونحو عام بشكل املدرسية الرياضة نحو املدارس مديري اجتاهات يف اإلناث ولصالح االجتامعي النوع

 داللة ذات فروق وجود عدم عن أيضا كشفت كام. املدرسية الرياضة معلم وكذلك، املدرسية الرياضة

. العلمي واملؤهل التعليمية املحافظة ملتغري تعزى املدرسية الرياضة نحو املدارس مديري الجتاهات احصائية

 نحو املدارس مديري اجتاهات بني اجيابية ارتباطية عالقة وجود إىل البحث توصل ذلك إىل باإلضافة

 من جمموعة تقديم تم، البحث نتائج ضوء ويف .الريايض النشاط نحو واجتاهاهتم املدرسية الرياضة

 .املجال هذا يف جديدة إضافة تكون أن أمل عىل، مستقبلية لدراسات املقرتحات بعض واعطاء التوصيات

 (هـ1440/م2018لك سعود، الريا  )، جامعة امل52 -35، ص ص 1ع، 3م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: This study aimed to identify the attitudes of school principals in the Sultanate of Oman 
towards physical education (PE)  class according to gender, educational governorate, years of 
experience, and academic qualifications variables, as well as to identify their attitudes toward sports 
activity. The study also aimed to identify the relationship between principals’ attitudes towards PE 
and their attitudes towards sport activity. In order to achieve the objectives of this research, the 
researcher used the descriptive approach, where two tools of instruments were used: the first one 
assess their attitudes towards PE and consisted of three dimensions which are: attitudes towards the 
objectives of PE class , attitudes towards physical education subject, and attitudes towards physical 
education teachers. The second tool is to assess attitudes towards sports activity. The two tools were 
applied together to a sample of (295) male and female principals in the various educational 
governorates in the Sultanate of Oman schools. The results of the study revealed that attitudes of 
principals towards PE and sport activity were positive in its three dimensions and towards sports 
activity, attitude towards PE was ranked first, the attitude towards PE objectives ranked second, while 
the attitude towards teacher of physical education ranked third. The results also showed that there 
were gender significant differences among principals’ attitudes towards PE class, PE subject, and 
teacher of PE, female scored higher. It also showed that no attitudes differences were found due to 
teacher qualifications, experience, and education provenance variables. In addition, the study found a 
positive correlation between school principals' attitudes towards PE and their attitudes toward sports 
activity. In the light of the results, the study recommended and presented some suggestions for future 
studies, in the hope that it will be a new addition in this field.  
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  املقدمة

حتتل االجتاهات أمهية كبرية يف علم النفس الريايض ملا هلا 

من دور يف خمتلف املجاالت الرياضية؛ عىل اعتبار أن سلوك 

الفرد ليس وليد الصدفة أو لظروف املوقف الذي يمر به، بل 

هو انعكاس الجتاهاته النفسية التي اكتسبها عرب وسائط 

تصال اإلجتامعي كاألرسة واملدرسة واملجتمع التطبيع واال

 (.2009)عبداحلليم، 

وتعترب االجتاهات نحو الرياضة املدرسية والنشاط 

الريايض بشكل خاص بمثابة دوافع سلوكية توجه وتنظم 

سلوك األفراد جتاه هذا النوع من النشاط، وقد تعددت 

يف تعريفات االجتاه بشكل كبري حيث مل يتفق العلامء عىل تعر

واحد حمدد له، ولكن عىل الرغم من ذلك فقد كان العنرص 

املشرتك بني هذه التعريفات هو االستعداد لالستجابة، فاالجتاه 

هو الذي يقف وراء استجابات الريايض يف املواقف املختلفة 

 (.  2009)الكندري، 

وتتميز االجتاهات يف األدب النظري بعدة خصائص منها 

تقويم، ويمكن التنبؤ هبا من حيث مدى أهنا قابلة للقياس وال

شدهتا وقوهتا سلبا أو اجيابا، كام أن كل فرد حيمل نوعني من 

االجتاهات تربز يف املواقف املختلفة، وهي تعرب عن مشاعر 

ذاتية، اجتاهات اجيابية تظهر ميل الفرد نحو األشياء، واجتاهات 

تعترب  سلبية تظهر نفور الشخص أو رفضه هلا بدرجة معينة، كام

االجتاهات قابلة للقياس والتقويم، ويمكن التنبؤ هبا من حيث 

(. 2009مدى شدهتا وقوهتا سلبا أو اجيابا )أبو نمرة وسعادة، 

كام تتميز ايضا بأهنا أكثر استمرارية وديمومة، وهي تتكون 

نتيجة تفاعل الفرد مع ما يواجهه من موضوعات بيئية، وهي 

 (.2008 تتميز بالثبات النسبي )سعيد،

م 1975يف عام  "Allport"ويعرف عامل النفس أولبورت 

حالة من االستعداد العقيل والعصبي الذي "االجتاه عىل أنه 

تكون من خالل التجربة أو اخلربة والتي تسبب تأثريا اجيابيا 

عىل استجابة الفرد لكل املوضوعات واملواقف التي ترتبط هبذا 

فه أبو نمرة وسعادة (. ويعر2007)الغرباوي،  "االجتاه

( بأنه موقف مكتسب يظهره الشخص من خالل 2009)

ترصف إجيايب أو سلبي نحو ظاهرة أو حدث معني، وهو 

يعكس التقييم الشخيص املرغوب وغري املرغوب لدى الفرد 

 & Gangeنحو حدث معني أو ظاهرة ما. وعرفه جانييه وبرجيز

Briggs"  "  اختيار م بأنه حالة داخلية عىل1976يف عام 

الشخص لفعل معني جتاه موضوع أو شخص أو حدث 

 (.2008)سعيد، 

وتتكون االجتاهات من ثالثة مكونات أساسية تتفاعل مع 

بعضها البعض لتعطي الشكل العام لالجتاه، وهي املكون 

الذي يعرب عن جمموعة  Cognitive Componentالعقيل املعريف 

بموضوع االجتاه  املعارف واملعلومات واخلربات التي تتصل

والتي انتقلت إىل الفرد عن طريق التلقني أو عن طريق املامرسة 

املبارشة، كذلك عن طريق مؤسسات الرتبية والتنشئة التي 

يتعر  من خالهلا الفرد للخربات املبارشة، فالفرد ال يستطيع 

أن يتخذ موقفا معينا سواًء باإلجياب أو بالسلب جتاه موضوع 

(، ويعرب املكون اإلنفعايل 2006)مدين،  ال يعلم عنه شيئا

Emotional Component   الذي يسمى ايضا باملكون الوجداين

أو الشعوري عن درجة ميل الفرد عىل اإلقبال والتحبيذ 

ملوضوع ما فيندفع نحوه ويستجيب له عىل نحو اجيايب، أو 

اإلبتعاد والنفور بالنسبة ملوضوع آخر فينفر منه ويستجيب له 

و سلبي، وهذا املكون هو الذي يضفي عىل االجتاه عىل نح

(. وأخريا املكون 2012طابع التحرك والدفع )العمريي، 

تشري نشوايت املذكورة يف و Behavioral Componentالسلوكي 

( أن هذا املكون يشري إىل نزعة الفرد للسلوك 2012العمريي )

 وفق أنامط حمددة ويف أوضاع معينة، وأن االجتاهات تعمل

كموجهات للسلوك، حيث تدفع الفرد إىل العمل وفق االجتاه 

بالتعبري السلوكي سوآءا الباحثون الذي يوجهه، وتعرفه 

السلوك االجيايب او السلبي نحو الرياضة املدرسية والنشاط 

الريايض فعندما نجد شخصا يامرس الرياضة بانتظام فإننا 

 نستنتج أن لديه اجتاهات اجيابية نحو الرياضة.
 

  البحثمشكلة 

كمساعدة مديرة  - حالياً  -الباحثون من خالل عمل 

كمعلمة رياضة مدرسية يف  -ومن خالل خربهتا -مدرسة 
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حمافظتني تعليميتني، فقد الحظت أن هناك تفاوتًا يف اجتاهات 

مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية؛ سواء كانت ) دروس 

ارجي، معلم الرياضة املدرسية، النشاط الداخيل أو اخل

الرياضة املدرسية، الطالب املشاركني باألنشطة الرياضية (، 

فعىل الرغم من وجود إدارات مدرسية تبدي اهتامما بالرياضة 

وبراجمها وتشجع معلمي الرياضة املدرسية عىل إبراز دورهم 

يف املدرسة من خالل تسهيل إقامة املسابقات الرياضية بني 

اضية، إال أن هنالك إدارات الفصول وتنظيم األيام الري

مدرسية أخرى ال تعري اهتامما يذكر هلا ولرباجمها بل وتعترب أهنا 

جمرد مادة نشاط ليست ذات قيمة مثل بقية املواد الدراسية 

 األخرى. 

تساؤالت حول مدى تأثري الباحثون ولقد أثريت لدى 

اجتاهات مديري املدارس نحو النشاط الريايض يف اجتاهاهتم 

لرياضة املدرسية عىل اعتبار أن األفراد يسعون ألن تكون نحو ا

اجتاهاهتم متسقة ومنسجمة فيام بينها وذلك وفقا لنظرية التنافر 

فستنجر "( التي بناها Cognitive Dissonanceاملعريف )

Festinger"  حيث أن الفرد ينتقل من حالة التنافر املعريف إىل

لة توازن معريف من حالة االتساق املعريف والوصول إىل حا

خالل بناء وتشكيل وتطوير اجتاهات تساعده للوصول إىل 

قرارات منسجمة مع أفكاره وسلوكه الظاهري )قطامي، 

(، فالفرد الذي يدفع الختاذ موقف جتاه مثري معني 2012

سيميل إىل تغيري االجتاه النفيس نحو املثري باجتاه املوقف الذي 

لوكا يف جمال معني سيكِون اختذه، كذلك الفرد الذي يسلك س

اجتاها يطابق السلوك الذي يقوم به، حيث أنه من املتوقع أن 

الشخص الذي يامرس النشاط البدين )سلوك( ولديه اجتاه 

يتعار  مع ذلك السلوك سيعيش حالة رصاع )تنافر( وعدم 

توازن تدفعه إىل تغيري االجتاه النفيس خللق تطابق بني السلوك 

من التنافر )طيفور والنوايسة وعادل  واالجتاه والتخلص

 (. 2011والطالب، 

وال شك بأن تبني مديري املدارس الجتاهات سلبية نحو 

الرياضة بشكل عام ونحو الرياضة املدرسية بشكل خاص 

سيسفر عنه إمهاال هلا وربام التعدي عىل الوقت املخصص هلا 

 لصالح املواد الدراسية األخرى أو جدولة حصصها يف هناية

اليوم الدرايس عىل الرغم من وجود تعميم وزاري من وزارة 

الرتبية والتعليم برضورة جعل حصص الرياضة املدرسية حتى 

احلصة اخلامسة أو السادسة كحد أقىص، األمر الذي من شأنه 

أن يؤدي إىل التقليل من شأهنا وهو أمر قد يلقي بتبعات سلبية 

ى ودرجة عىل اجتاهات الطالب أنفسهم من حيث مستو

 نشاط –املامرسة يف الرياضة املدرسية )حصة الرتبية الرياضية 

( باعتبار أهنم يتخذون من مديري املدارس املدرسية الرياضة

 .نموذجا وقدوة هلم

وأمام ذلك فقد برزت احلاجة لدراسة اجتاهات مديري 

املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية وعالقتها 

ط الريايض األمر الذي قد يتيح الفرصة باجتاهاهتم نحو النشا

ملزيد من الفهم الجتاهات املدراء نحو الرياضة املدرسية 

وبالتايل املساعدة يف وضع احللول التي من شأهنا أن متهد 

لالرتقاء بالرياضة املدرسية عىل مستوى املنهاج والنشاط 

الداخيل واخلارجي، ولتحقيق املتطلبات التعليمية والرتبوية 

فة التعليم يف املجتمع العامين من جهة، ولالرتقاء لفلس

بمستوى أداء اإلدارة املدرسية يف تفعيل الرياضة املدرسية من 

جهة أخرى، مما يتيح الفرصة لتحقيق أهدافها يف حتقيق النمو 

املتكامل للطالب من كافة اجلوانب البدنية والنفسية 

 واالجتامعية والعقلية.

 

  البحثأهداف 

 :إىل التعرف عىل البحثهدف 

اجتاهات مديري املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة  -

 املدرسية. 

التعرف عىل طبيعة الفروق يف اجتاهات مديري  -

املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية تبعا ملتغريات 

 النوع اإلجتامعي واملحافظة التعليمية واملؤهل العلمي. 

دارس بسلطنة تقيص العالقة بني اجتاهات مديري امل -

عامن نحو الرياضة املدرسية واجتاهاهتم نحو النشاط 

 .الريايض
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  البحث تساؤالت

ما اجتاهات مديري املدارس بسلطنة عامن نحو  -1

 الرياضة املدرسية؟

ما اجتاهات مديري املدارس بسلطنة عامن نحو   -2

 النشاط الريايض؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية يف اجتاهات   -3

الرياضة املدرسية تعزى  دارس بسلطنة عامن نحو مديري امل

ملتغريات النوع اإلجتامعي، واملحافظة التعليمية، واملؤهل 

 العلمي؟

هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بني اجتاهات  -4

مديري املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية 

 واجتاهاهتم نحو النشاط الريايض؟ 

 
   البحثحدود 

اجتاهات مديري  ا البحثوضوعية: تناول هذاحلدود امل* 

املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية وعالقتها 

 باجتاهاهتم نحو النشاط الريايض.

عينة من مديري املدارس يف البحث  * احلدود البرشية: شمل

 مدارس الذكور واإلناث.

عىل املحافظات التعليمية البحث  * احلدود املكانية: اقترص

 ة يف مدارس التعليم األسايس احلكومي وهي:بالسلطن

)مسقط / الداخلية / الباطنة شامل / الباطنة جنوب /       

الرشقية شامل / الرشقية جنوب / مسندم / الظاهرة / 

ظفار(، حيث تم مراعاة أن تغطي الدراسة خمتلف البيئات 

 التي متثل جغرافية السلطنة. 

خالل العام الدرايس  البحث* احلدود الزمانية: تم تطبيق 

 م. 2015/  2014

 

  السابقةالدراسات 

من خالل االطالع عىل األدب النظري والدراسات 

السابقة لوحظ أن العديد من الدراسات العربية ركزت عىل 

رضورة دراسة اجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة 

املدرسية ملا هلا من آثار اجيابية يف تطوير الرياضة املدرسية، 

( دراسة هدفت لتعرف اجتاهات 2014ث اجرت هريدي )حي

مديري احللقة الثانية من التعليم األسايس بمدارس حمافظة 

اسيوط نحو الرياضة املدرسية وعالقتها بمستويات مشاركة 

التالميذ وتفعيل دورهم نحوها واجياد العالقة بني اجتاهاهتم 

ملتغري ومستوى مشاركة التالميذ يف الرياضة املدرسية وفقا 

املنهج الوصفي، الباحثون الريف واحلرض، واستخدمت 

وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من مديري ومديرات 

املدارس، واستخدمت االستبيان كأداة جلمع البيانات، 

وخلصت الدراسة إىل أن وجود عالقة ارتباطية اجيابية بني 

اجتاهات مديري املدارس ومستوى مشاركة التالميذ يف 

 -النشاط الداخيل  -ضة املدرسية )درس الرتبية الرياضية الريا

النشاط اخلارجي(، كام ان هناك اجتاهات اجيابية عالية لدى 

مدراء مدارس احلرض نحو الرياضة املدرسية واجتاهات اقرب 

 اىل االجيابية لدى مديري مدارس الريف.

( بدراسة هدفت لتعرف Sathe, 2013وقام ساثي )

دارس العامة واحلكومية يف منطقة غرب اجتاهات مديري امل

دهلي باهلند نحو الرتبية البدنية والرياضة، استخدم الباحث 

املنهج الوصفي، وتم اختيار عينة عشوائية من مدراء املدارس 

( مديرا ومديرة ومساعدهيم، 125ومساعدهيم وعددهم )

واستخدم الباحث االستبانة واملقابلة كأدوات جلمع البيانات، 

ن املقياس من ثالثة أبعاد )االجتاه نحو الرياضة كامدة وتكو

دراسية، واالجتاه نحو أمهية الرتبية البدنية يف نمو الطالب، 

وامليزانية املخصصة للرتبية البدنية ( وتضمن اسئلة مفتوحة 

عن مقرتحات مديري املدارس لتحسني وتطوير الرتبية 

سة كانت البدنية، وتوصل الباحث ان اجتاهات عينة الدرا

 اجيابية نحو الرتبية البدنية والرياضة. 

(  دراسة هدفت Solanki, 2013جرى سوالنكي )أو

لتعرف اجتاهات مديري املدارس الغري حكومية جتاه األلعاب 

والرياضة يف اهلند، تم استخدام املنهج الوصفي، وتم اختيار 

( مدير ومديرة مدرسة، وقام 50عينة عشوائية قوامها )

بناء االستبيان كأداة جلمع البيانات وتم التوصل إىل الباحث ب

أن اجتاهات افراد العينة نحو األلعاب والرياضة كان اجيابيا فيام 

يتعلق بآثار الرياضة عىل احلالة النفسية واللياقة البدنية، 
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واجتاهاهتم سلبية نحو معلم الرتبية البدنية، وتوجت الدراسة 

ن تكون الرياضة املدرسية بمجموعة من التوصيات من أمهها أ

 إلزامية جلميع املراحل الدراسية. 

( بدراسة هدفت (Abed ALhafiz, 2012وقام عبد احلافظ 

لتعرف اجتاهات مديرات املدارس باملدينة املنورة نحو مادة 

الرتبية البدنية وعالقتها بالصحة وفقا ملتغري اخلربة والدرجة 

املرحلة التعليمية، العلمية وحجم املدرسة ومكان املدرسة و

وتم استخدام املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة جلمع 

( مديرة مدرسة، وتم 111قوامها ) عشوائية البيانات عىل عينة

استخدام االنحرافات املعيارية والنسب املئوية والوسط 

احلسايب وأنوفا كأسلوب لتحليل ومعاجلة البيانات، وتم 

لدراسة نحو مادة الرتبية البدنية التوصل إىل أن اجتاهات عينة ا

وعالقتها بالصحة كانت متفاوتة ولكن ليست بدرجة عالية 

وبشكل عام كانت اجيابية ومل تكن هناك فروق ذات داللة 

احصائية تعزى ملتغريات الدراسة، وتوجت الدراسة 

بمجموعة من التوصيات أمهها رضورة جتهيز املدارس 

افق وأدوات التي بقاعات وصاالت رياضية وأجهزة ومر

 تسمح بمامرسة الفتيات للرياضة املدرسية.

( دراسة هدفت إىل تصميم أداة 2012واجرت السيد )

لقياس اجتاهات مديري املدارس نحو برامج الرياضة املدرسية 

يف بعض املدارس احلكومية واخلاصة بمحافظة القاهرة تبعا 

ر، ملتغري نوع املدرسة )حكومية / خاصة ( واجلنس والعم

املنهج الوصفي، وقد اختريت العينة الباحثون استخدمت 

( مديرًا يمثلون 200بالطريقة الطبقية العشوائية وبلغ قوامها )

املدارس احلكومية واخلاصة. وخلص البحث إىل بناء مقياس 

اجتاهات مديري املدارس نحو برامج الرياضة املدرسية يتميز 

جتاهات اجيابية بمعامالت صدق وثبات عالية، كذلك وجود ا

  متساوية لدى كل من مديري ومديرات املدارس احلكومية

 واخلاصة.

كام اجريت عدة دراسات عن االجتاه نحو النشاط الريايض 

( التي هدفت لتعرف Mirsafian, 2014كدراسة مريسافيان )

اجتاهات طلبة اجلامعة اإليرانية الذكور نحو ممارسة النشاط 

ر واملستوى التعليمي والتخصص الريايض تبعا ملتغري العم

الدرايس، استخدم الباحث املنهج الوصفي عىل عينة تم 

( 821( جامعة ايرانية بلغ عددها )12اختيارها عشوائيا من )

طالبا، استخدم الباحث مقياس كينون لقياس اجتاهات الطلبة 

نحو ممارسة النشاط الريايض والذي يتكون من ستة أبعاد 

خربة اجتامعية، والنشاط البدين كخربة وهي)النشاط البدين ك

توتر وخماطرة، والنشاط البدين كخربة مجالية، والنشاط البدين 

خلفض التوتر، والنشاط البدين للصحة واللياقة، والنشاط 

البدين للتفوق الريايض (، وخلصت الدراسة إىل أن اجتاهات 

طلبة اجلامعة اإليرانية الذكور نحو ممارسة النشاط الريايض 

كان اجيابيا حيث حصل بعد الصحة واللياقة عىل املرتبة األوىل، 

وتوجد فروق ذات داللة احصائية لالجتاه نحو ممارسة النشاط 

الريايض من أجل حتسني اللياقة والصحة تعزى ملتغري املستوى 

التعليمي ولصالح طلبة الدكتوراه، كام وجد الباحث فروق 

سة النشاط الريايض ذات داللة احصائية لالجتاه نحو ممار

 تعزى ملتغري العمر ولصالح العمر فوق سن الثالثني.   

( بدراسة Patrícia & Neves, 2014وقام باتريشيا ونيفيس )

مستعرضة هدفت لتعرف اجتاهات كبار السن نحو ممارسة 

النشاط الريايض يف الربتغال تبعا ملتغري العمر واحلالة 

خدم الباحثان املنهج ، استاإلجتامعية واملستوى التعليمي

( شخصا من كبار السن، 113الوصفي عىل عينة بلغ عددها )

تم استخدام االستبانة وتضمنت مخسة ابعاد )االجتامعي، 

الصحي، النفيس، االجتاه نحو االنشطة الرياضية، االجتاه نحو 

املامرسة الفعلية للنشاط الريايض(، واملقابلة كأدوات جلمع 

سة أن اجتاه عينة الدراسة كان اجيابيا البيانات، وخلصت الدرا

نحو النشاط الريايض، وال توجد فروق ذات داللة احصائية 

 الجتاهاهتم نحو النشاط الريايض تعزى ملتغري اجلنس.

 

  اإلجراءات 

استنادا إىل ما ورد يف األدب النظري منهج البحث:  -1

احلايل املنهج الوصفي  البحثوالدراسات السابقة، فقد اعتمد 

 . حتقيق أهدافه يف

من مجيع مديري  البحثتألف جمتمع  :املجتمع -2

( مدير مدرسة، 962املدارس يف سلطنة عامن والبالغ عددهم )
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خمتلف  ىمجيع حمافظات من السلطنة بحيث غط البحث وشمل

البيئات اجلغرافية يف السلطنة، واقترص التطبيق عىل مدارس 

 .التعليم األسايس احلكومي

( مدير 295) البحثأفراد عينة بلغ حجم  :العينة -3

ومديرة مدرسة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجيع 

حمافظات السلطنة ما عدا حمافظتي الوسطى والربيمي بسبب 

عدم استجابة أفراد العينة الذين متت خماطبتهم من هاتني 

 .( يوضح ذلك1)  ، واجلدولاملحافظتني

 

 .البحثبعا ملتغريات ت البحثتوزيع أفراد عينة . (1)  جدول

 النسبة املئوية التكرار الفئة املتغري

 % 39,7 117 ذكر  النوع اإلجتامعي

 % 60,3 178 أنثى

 

 

 

 

املحافظة 

 التعليمية

 % 14,2 42 مسقط

 % 15,9 47 الداخلية 

 % 19,3 57 الباطنة شامل

 % 13,2 39 الباطنة جنوب

 % 7,1 21 الرشقية شامل 

 % 4,7 14 وبالرشقية جن

 % 9,8 29 الظاهرة 

 % 13,9 41 ظفار

 % 1,7 5 مسندم

 

 املؤهل العلمي

 % 15,6 46 دراسات عليا 

 % 73,9 218 بكالوريوس

 % 10,5 31 دبلوم 

 

  البحثدوات أ

هو التعرف عىل اجتاهات ا البحث إن اهلدف من هذ

قتها مديري املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية وعال

الباحثون باجتاهاهتم نحو النشاط الريايض، وبالتايل قامت 

بتصميم أداتني األوىل لقياس اجتاهات مديري املدارس بسلطنة 

عامن نحو الرياضة املدرسية )استبيان(؛ واألداة الثانية لقياس 

اجتاهات مديري املدارس بسلطنة عامن نحو النشاط الريايض 

 ات التالية: )استبيان(، وذلك من خالل اخلطو

 

 16االجتاه نحو أهداف الرياضة املدرسية وتكون من 

 عبارة.

 عبارة. 12االجتاه نحو مادة الرياضة املدرسية وتكون من 

 عبارة.  14االجتاه نحو معلم الرياضة املدرسية وتكون من 

أما فيام خيص اجتاهات مديري املدارس نحو النشاط 

قاييس التي ختص الريايض، فبعد االطالع عىل عدد من امل

االجتاه نحو النشاط الريايض، تم بناء فقرات االستبيان يف 

صورته األولية بحيث تضمن مكونات االجتاهات وهي 

 املكون املعريف واملكون االنفعايل واملكون السلوكي

 ( فقرة.19وبلغ عدد فقرات االستبيان بصورته األولية )

ا االنتهاء من اعداد أدوات البحث بصورهت بعد -1

من خالل هلام التحقق من الصدق الظاهري  األولية تم

( عضوا من اخلرباء 23عرضهام عىل جمموعة مكونة من )

واألساتذة املتخصصني يف قسم الرتبية الرياضية، وقد 

 80تراوحت نسبة اتفاق املحكمني عىل األداتني وفقراهتام بني )

يل ة لألداتني معا، وتعدفقر( 11) إلغاء تم حيث ،%( 100 –

 .صياغة معظم الفقرات

تم حساب صدق االتساق الداخيل للفقرات عن  -2

طريق حساب معامالت االرتباط بني العبارات واملجموع 

، ويتضح أن مجيع ((1) الكيل للبعد الذي تنتمي إليه )امللحق 

( وبالتايل فإن عبارات 0.05القيم دالة عند مستوى داللة)

تسم بالصدق فهي تقيس البعد تقيس البعد الذي تنتمي إليه وت

 ما وضعت لقياسه.

تم حساب معامل ألفا كرونباخ لألداة األوىل   -3

 ( فرد30والثانية عن طريق التطبيق عىل عينة مكونة من )

إختريوا عشوائيًا من املجتمع األصيل وخارج عينة الدراسة 

( 0,91، وقد بلغ معامل الثبات لألداة األوىل ككل )األساسية

ومالئم، أما بالنسبة لألداة الثانية فقد بلغ وهو معامل مرتفع 

( وهو معامل مالئم، 0,81معامل الثبات ألفا كرونباخ )

يف صورهتام النهائية من ثالثة  البحثتكونت أدايت وبالتايل 

 وهي: (( 2) )امللحق أجزاء 

  والبيانات  البحثإرشادات االستجابة عىل أدايت

عىل املتغريات الشخصية ألفراد عينة الدراسة: واشتملت 
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التالية وهي )النوع اإلجتامعي، واملؤهل العلمي، 

 واملحافظة التعليمية(.

  االستبيان األول: استبيان اجتاهات مديري املدارس نحو

( فقرة موزعة عىل 32الرياضة املدرسية واشتمل عىل )

(، وتم استخدام 3ثالثة أبعاد كام هو موضح باجلدول )

للعبارات   Likert تدرج مخايس حسب مقياس ليكرت

(، 3(، حمايد )4(، موافق )5االجيابية وهي موافق متاما )

(، أما العبارات 1(، غري موافق متاما )2غري موافق )

(، 3(، حمايد )2(، موافق )1السلبية فكانت موافق متاما )

 (.5(، غري موافق متاما )4غري موافق )

 نحو  االستبيان الثاين: استبيان اجتاهات مديري املدارس

( 4)  ( فقرة واجلدول18النشاط الريايض واشتمل عىل )

يوضح ذلك، وتم استخدام تدرج مخايس حسب مقياس 

(، 5وهي للعبارات اإلجيابية موافق متاما ) Likertليكرت 

(، غري موافق متاما 2(، غري موافق )3(، حمايد )4موافق )

ق (، مواف1(، أما العبارات السلبية فكانت موافق متاما )1)

 (.5(، غري موافق متاما )4(، غري موافق )3(، حمايد )2)

 

 مناقشة النتائج

من أجل احلكم عىل درجة اجتاهات مديري املدارس 

بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية واجتاهاهتم نحو النشاط 

الريايض، تم استخدام املعيار التايل ) املستند إىل قاعدة التقريب 

للفئات( للحكم عىل نتائج أبعاد  يف احلساب للحدود الفعلية

 ( يوضح هذا املعيار.2)  ، واجلدولالبحث

 

معيار احلكم عىل النتائج وفقا للحدود الفعلية للفئات بناء . ( 2) جدول 

 .عىل التدرج اخلاميس 

 درجة االجتاه مدى الدرجات الدرجة

 اجيايب بدرجة كبرية 5,0  – 4,50 5

 إجيايب  4,49  – 3,50 4

 حمايد 3,49  – 2,50 3

 سلبي 2,49  – 1,50 2

 سلبي بدرجة كبرية 1,49  – 1 1

 

ما  "والذي ينص عىل  للبحثولإلجابة عن السؤال األول 

اجتاهات مديري املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة 

، تم حساب املتوسطات احلسابية واإلنحرافات "املدرسية؟

 البحثد عينة املعيارية والرتب للتعرف عىل استجابات أفرا

عىل استبيان اجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية 

   ككل، ومن ثم فقرات كل بعد من أبعاده الثالثة واجلدول

 ( يوضح ذلك.3)

 

املتوسطات احلسابية واإلنحرافات املعيارية والرتب . (3)  جدول

عىل استبيان اجتاهات مديري  البحثالستجابات أفراد عينة 

 (295نحو الرياضة املدرسية وأبعاده الثالثة ) ن = املدارس 

 الرتب
أبعاد االجتاهات نحو 

 الرياضة املدرسية

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

درجة 

 االجتاه

االجتاه نحو مادة  1

 الرياضة املدرسية

 إجيايب 0,59 4,11

االجتاه نحو أهداف  2

 الرياضة املدرسية

 إجيايب 0,49 4,10

ه نحو معلم االجتا 3

 الرياضة املدرسية

 إجيايب 0,63 3,92

 إجيايب 0,49 4,05 املقياس ككل 

 

( بأن اجتاهات مديري املدارس نحو 3) اجلدول  يتضح من

الرياضة املدرسية كانت اجيابية حيث بلغ املتوسط احلسايب 

(. وتدل هذه النتيجة عىل أن هناك 4,05للمقياس ككل )

يري املدارس بقيمة وأمهية الرياضة قناعة كاملة وإيامن لدى مد

يعتربون من  البحثاملدرسية للطالب، حيث أن أفراد عينة 

الفئات الواعية واملثقفة يف املجتمع، وهذا األمر ممكن أن 

يشكل حجر الزاوية يف اختاذ قرارات تعمل عىل دفع حركة 

الرياضة املدرسية بسلطنة عامن. وتتفق هذه النتيجة مع ما 

؛ 2014دراسات أخرى كدراسة )هريدي، توصلت إليه 

Sathe, 2013 ،2012؛ السيد.) 

كام تراوحت املتوسطات احلسابية ألبعاد استبيان اجتاهات 

 – 4,11مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية بني )

(، وهي درجة اجتاه اجيابية، حيث جاء يف املرتبة األوىل 3,92
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وجاء يف املرتبة الثانية بعد االجتاه نحو مادة الرياضة املدرسية، 

وجاء يف املرتبة ، بعد االجتاه نحو أهداف الرياضة املدرسية

الثالثة بعد االجتاه نحو معلم الرياضة املدرسية. وتشري قيمة 

االنحرافات املعيارية أن هناك اتساقا عاليا بني استجابات أفراد 

 عىل فقرات املقياس املختلفة. البحثعينة 

جتاه نحو مادة الرياضة املدرسية ويعزى جميء بعد اال

باملرتبة األوىل إىل مدى إدراك ووعي مديري املدارس لألمهية 

التطبيقية ملادة الرياضة املدرسية التي يلمسون آثارها االجيابية 

عىل التالميذ، وملا للامدة من بعد مستقبيل لنرش الوعي الثقايف 

املادة أحد الريايض لدى كافة الرشائح يف املجتمع حيث تعترب 

أهم أدوات املنهاج الدرايس يف إحداث الرتبية لألفراد، 

كذلك إدراكهم بأن مادة الرياضة املدرسية كمفردة يف املنهاج 

الدرايس هلا أبعاد تربوية واجتامعية ونفسية للطالب واملجتمع 

فضال عن اجلانب الصحي والرتفيهي، وتتفق هذه النتيجة مع 

( حيث Solanki, 2013كي )ما توصلت إليه دراسة سوالن

حصل هذا البعد عىل املرتبة األوىل، كام يعزى حصول بعد 

االجتاه نحو أهداف الرياضة املدرسية عىل املرتبة الثانية إىل 

مدى إدراك ووعي مديري املدارس بجملة األهداف التي 

حتققها الرياضة املدرسية عقليا وجسميا وصحيا واجتامعيا 

هم حمور العملية التعليمية، كام يعزى بالنسبة للطالب الذين 

حصول بعد االجتاه نحو معلم الرياضة املدرسية عىل املرتبة 

الثالثة واألخرية إىل اخلربة اخلاصة ملديري املدارس يف التعامل 

مع معلمي الرياضة املدرسية كأفراد هلا دور يف التأثري عىل 

ع ما اجتاهاهتم نحو معلم الرياضة املدرسية، وهذا يتفق م

توصلت إليه نتائج دراسات أخرى كدراسة )مرعي وطه، 

 . Solanki, 2013)؛ 1998؛ إبراهيم، 2003؛ اندكون، 2003

ما اجتاهات  "والذي ينص عىل  ولإلجابة عن السؤال الثاين

، فقد "مديري املدارس بسلطنة عامن نحو النشاط الريايض؟ 

ية تم حساب املتوسطات احلسابية واإلنحرافات املعيار

عىل فقرات  البحثوالرتب للتعرف عىل استجابات أفراد عينة 

 ( يوضح ذلك.4)  االستبيان ككل واجلدول

 

 

مديري املدارس نحو النشاط   عىل فقرات استبيان اجتاهات البحثاملتوسطات احلسابية واإلنحرافات املعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة . (4)  جدول

 .(295الريايض ) ن = 

 الفقرات م لرتتيبا
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 درجة االجتاه

إجيايب بدرجة  0,67 4,56 ممارسة النشاط الريايض بانتظام تقلل من فرص اإلصابة بالسمنة. 8 1

 كبرية

 إجيايب 0,75 4,48 احب ممارسة النشاط الريايض ألنه يقلل من فرص اإلصابة باألمرا . 7 2

 إجيايب 0,71 4,46 ة النشاط الريايض يف اكسايب نمط حياة صحي.تسهم ممارس 10 3

 إجيايب 0,72 4,36 ممارسة النشاط الريايض وسيلة من وسائل الرتويح عن النفس واالسرتخاء. 12 4

 إجيايب 0,81 4,34 ممارستي للنشاط الريايض تساعدين عىل التخلص من التوتر. 18 5

 إجيايب 0,76 4,31 مفاهيم وقيم اجتامعية كالتعاون وااللتزام. ممارسة النشاط الريايض تكسبني 6 6

 إجيايب 0,70 4,27 متنحني ممارسة األنشطة الرياضية السعادة. 15 7

 إجيايب 0,79 4,23 تزيد ممارسة النشاط الريايض من ثقتي بنفيس. 17 8

 إجيايب 0,87 4,21 ر ما جيعلني أمارس الرياضة أو أفكر بمامرستها.هدف العناية بالصحة هو أكث 11 9

 إجيايب 0,71 4,19 املشاركة يف النشاط الريايض تعطيني الفرصة للتعرف عىل أصدقاء جدد. 3 10

 إجيايب 0,89 4,05 اشعر أن ممارسة النشاط الريايض تبعدين عن مشاكل احلياة اليومية. 13 11

 إجيايب 1,19 3,99 الرياضية ال تسهم يف اإلرتقاء بصحتي*ممارسة األنشطة  9 12
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 .  (4)  جدولتابع 

 الفقرات م الرتتيب
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 درجة االجتاه

 إجيايب 1,08 3,77 ممارسة األنشطة الرياضية بصورة مستمرة مملة بالنسبة يل. 14 13

 إجيايب 1,08 3,76 رة اآلخرين يل*ممارسة األنشطة الرياضية تقلل من نظ 5 14

 إجيايب 0,96 3,72 أفضل ممارسة األنشطة الرياضية اجلامعية التي يشرتك فيها عدد كبري من األفراد.  1 15

 حمايد 1,10 3,22 ضعف ثقتي يف امتالك القدرات الالزمة تبعدين عن ممارسة النشاط الريايض* 16 16

 حمايد 1,06 3,02 بمفردي* افضل ممارسة األنشطة الرياضية 4 17

 حمايد 1,19 3,00 عدم تشجيع األصدقاء يل عىل ممارسة األنشطة الرياضية يقلل من ممارستي هلا* 2 18

 إجيايب 0,44 3,99 املقياس ككل

 .*عبارة سلبية تم عكس ترميزها لتصبح عبارة اجيابية

 

( بأن أن املتوسط احلسايب الستبيان 4) اجلدول  يتضح من

هات مديري املدارس نحو النشاط الريايض وحسب اجتا

( كان إجيابيا حيث بلغ املتوسط 2) اجلدول  املعيار املعتمد يف

(، وبانحراف معياري بلغ 3,99احلسايب لالستبيان ككل )

(0,44.) 

أن املتوسطات احلسابية  ( أيضاً 4) اجلدول  كام يتضح من 

شاط الريايض لفقرات استبيان اجتاهات مديري املدارس نحو الن

 (، وحسب املعيار املعتمد يف 3,72 – 4,56تراوحت بني )

( 8( تعترب اجتاهات إجيابية بدرجة كبرية للفقرة )2) اجلدول 

، 3، 11، 17، 15، 6، 18، 12، 10، 7وإجيابية للفقرات )

ممارسة النشاط  "(، حيث جاءت فقرة 1، 5، 14، 9، 13

بأعىل  "السمنة الريايض بانتظام تقلل من فرص اإلصابة ب

احب ممارسة النشاط الريايض ألنه  "متوسط حسايب، تلتها فقرة 

بمتوسط حسايب بلغ  "يقلل من فرص اإلصابة باألمرا  

(، ويمكن أن يعزى سبب هذه النتيجة إىل مدى إدراك 4,48)

ووعي مديرو املدارس بأمهية ممارسة النشاط الريايض من أجل 

األمرا  واملحافظة عىل الوزن احلفاظ عىل الصحة والوقاية من 

املناسب للجسم ألسباب مجالية وكذلك من أجل القضاء عىل 

البدانة واملحافظة عىل اللياقة البدنية والقوام املعتدل وذلك 

لتعويض نقص حركة اإلنسان يف هذا العرص نتيجة االعتامد عىل 

اآللة ولعل هذه النتيجة منطقية جدا بسبب االجتاه السائد ملعظم 

لناس حاليا هو احلفاظ عىل الوزن املناسب للجسم والتخلص ا

من السمنة، كام يمكن أن يعزى سبب هذه النتيجة إىل ارتفاع 

مستوى الوعي الصحي لدى مديري املدرسة ومدى إدراكهم 

لآلثار الصحية املرتتبة عىل ممارسة النشاط الريايض يف حتسني 

ما توصلت إليه الصحة العامة للفرد، وتتفق هذه النتيجة مع 

 ,Li, Zayed, Muazzam & Li) دراسة يل وزايد ومعظم ويل

والتي أشارت إىل أن توجهات طالب كلية الرتبية  (2015

العامنيني نحو ممارسة النشاط الريايض من أجل اكتساب الصحة 

كانت أكثر مقارنة مع أقراهنم األمريكيني والباكستانيني مما يدل 

مهية ممارسة الرياضة من أجل الصحة عىل ارتفاع نسبة الوعي بأ

لدى املعلمني العامنيني قبل اخلدمة، كام أهنا تتفق مع ما توصلت 

؛ السعيد 2011دراسات أخرى كدراسات )الذيابات، 

( 2004؛ عيسى وحسني،2009؛ مغايرة، 2009وإبراهيم، 

حيث احتل حمور الصحة واللياقة البدنية املرتبة األوىل، ويبدو أن 

بعد الصحي املرتبة األوىل يف الكثري من الدراسات احتالل ال

التي أجريت يف خمتلف أرجاء العامل التي تناولت االجتاهات نحو 

النشاط الريايض جتعلنا نستنتج أن القيمة الصحية للرياضة يتم 

إدراكها عىل نحو كبري من قبل األفراد الذين ينتمون إىل رشحية 

ف السياق اإلجتامعي ثقافية متقاربة عىل الرغم من اختال

واجلغرايف والعرقي، كام يمكن أن يعزى إىل كثرة احلمالت 

التوعوية التي تقوم هبا خمتلف املؤسسات يف السلطنة عن طريق 

 وسائل اإلعالم عن أمهية النشاط الريايض وأثره عىل الصحة. 

والذي ينص عىل  للبحثولإلجابة عن السؤال الثالث 
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حصائية الجتاهات مديري هل توجد فروق ذات داللة ا"

املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية تعزى ملتغريات 

 "، واملحافظة التعليمية، واملؤهل العلمي؟نوع اإلجتامعيال

، وحتليل التباين (t.testتم استخدام اختبار )ت( )

الباحثون (، وسوف تستعر  One-Way ANOVAاألحادي)

 : كل متغري عىل حدة عىل النحو التايل

: تم حساب املتوسطات احلسابية النوع االجتامعي متغري 

واإلنحرافات املعيارية، وتم استخدام اختبار )ت( ملجموعتني 

( الستجابات أفراد  Independent – Samples t.testمستقلتني)

اجتاهات مديري املدارس بسلطنة عىل استبيان  البحثعينة 

الثة وفقا ملتغري النوع وأبعاده الث عامن نحو الرياضة املدرسية

 ( ذلك.5) اجلدول  االجتامعي)ذكر، أنثى (، ويوضح

 

 

ملجموعتني مستقلتني ملعرفة أثر النوع االجتامعي )ذكر, أنثى( عىل اجتاهات  "ت"نتائج املتوسطات احلسابية واإلنحرافات املعيارية, واختبار . (5)  جدول

 .مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية 

 البعد م
النوع 

 االجتامعي
 العدد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

عند  "ت"قيمة 

 (293درجة حرية)
 االحتامل

 0,253 1,15 0,49 4,056 117 ذكور االجتاه نحو أهداف الرياضة املدرسية 1

 0,49 4,12 178 إناث

 *0,005 2,80 0,63 3,99 117 ذكور االجتاه نحو مادة الرياضة املدرسية 2

 0,57 4,19 178 إناث

 *0,026 2,35 0,70 3,81 117 ذكور االجتاه نحو معلم الرياضة املدرسية 3

 0,57 3,99 178 إناث

 *0,015 2,44 0,54 3,96 117 ذكور االجتاه الكيل

 0,45 4,11 178 إناث

 (α  =0,05دال عند مستوى )

 

ت ( أنه توجد فروق بني متوسطا5) اجلدول  يتضح من

تعزى إىل متغري النوع االجتامعي يف  البحثاستجابات أفراد عينة 

اجتاهاهتم نحو الرياضة املدرسية بشكل عام، وملعرفة فيام إذا كانت 

=  αالفروق الظاهرية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

(، فقد تم حساب اختبار )ت( لعينتني مستقلتني، 0,05

توجد فروق ذات داللة احصائية  وأظهرت نتائج اختبار )ت( بأنه

( تعزى ملتغري النوع االجتامعي α  =0,05عند مستوى داللة )

ولصالح اإلناث يف اجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة 

املدرسية بشكل عام ونحو مادة الرياضة املدرسية وكذلك معلم 

الرياضة املدرسية، ما عدا بعد االجتاه نحو أهداف الرياضة 

ويمكن أن نعلل ذلك إىل حرص املديرات واهتاممهن املدرسية، 

بالرياضة املدرسية بشكل عام وباملادة بشكل خاص وإىل وعيهن 

بأمهية الرياضة املدرسية يف حتقيق النمو الشامل واملتزن لدى 

الطالبات وأن مادة الرياضة املدرسية تساعد الطالبات عىل صقل 

ة عن طريق اللعب مواهبهن الرياضية، وتنمية القيم األخالقي

والتنافس وصوال إىل حتقيق األهداف العامة، وما معلم الرياضة 

املدرسية يف املدرسة إال وسيلة مهمة يف حتقيق ذلك. كام يمكن أن 

يعزى ايضا إىل خصوصية املجتمع العامين ومتسكه بالعادات 

والتقاليد يف ممارسة الفتاة للرياضة كمنهاج وكهواية، حيث أن 

جيدن أماكن وصاالت رياضية مغطاة للمامرسة سوى  الفتيات ال

املدارس كمتنفس هلن ولذلك نجد أن النتيجة جاءت يف صالح 

اإلناث يف حني أن الذكور هلم الفرصة يف ممارسة الرياضة خارج 

أسوار املدرسة يف النادي أو يف احلي أو أي مكان آخر. وتتفق هذه 

( والتي  Zayed, 1996النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة زايد )
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أظهرت بأنه توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغري اجلنس 

يف اجتاهات اإلدارة املدرسية نحو الرتبية الرياضية، يف حني أن هذه 

( 2009النتيجة ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة املجدالوي )

التي أجريت يف حمافظات غزة وكشفت بأنه ال توجد فروق ذات 

ائية تعزى ملتغري اجلنس يف اجتاهات اإلدارة املدرسية داللة احص

 نحو الرتبية الرياضية.

تم حساب املتوسطات احلسابية   متغري املحافظة التعليمية: 

اختبار حتليل  واالنحرافات املعيارية، ومن ثم تم استخدام

استجابات للمقارنة يف  (One-way ANOVA)التباين األحادي 

اهات مديري املدارس استبيان اجتعىل  البحثأفراد عينة 

وأبعاده الثالثة وفقا ملتغري  بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية

مسقط / الداخلية / الباطنة شامل / املحافظة التعليمية )

الباطنة جنوب / الرشقية شامل والرشقية جنوب / الظاهرة / 

(، حيث تم استبعاد حمافظة مسندم لعدم اكتامل العدد ظفار

وب للمقارنة اإلحصائية مع باقي املحافظات التعليمية، املطل

وتم دمج حمافظتي الرشقية شامل والرشقية جنوب لتجانسهام 

ولكي يكون العدد كافيا للمقارنة اإلحصائية مع باقي 

 ( ذلك.6) اجلدول  ويوضح املحافظات التعليمية،

 

 .دد الجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية تبعا ملتغري املحافظة التعليميةاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والع . (6)  جدول

 اإلنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املحافظة التعليمية البعد

 

 

 

 

االجتاه نحو أهداف 

 الرياضة املدرسية 

 0,36 3,84 42 مسقط

 0,45 3,60 47 الداخلية

 0,41 3,76 57 شامل الباطنة

 0,32 3,78 39 جنوب الباطنة

 0,49 3,71 35 شامل وجنوب الرشقية

 0,32 3,73 29 الظاهرة

 0,41 3,70 41 ظفار

 0,40 3,73 290 الكيل

 

 

االجتاه نحو مادة الرياضة 

 املدرسية

 0,36 3,28 42 مسقط

 0,35 3,11 47 الداخلية

 0,43 3,27 57 شامل الباطنة

 0,45 3,35 39 جنوب الباطنة

 0,46 3,26 35 شامل وجنوب الرشقية

 0,27 3,15 29 الظاهرة

 0,42 3,25 41 ظفار

 0,40 3,24 290 الكيل

 

 

 

االجتاه نحو معلم 

 الرياضة املدرسية

 0,53 2,91 42 مسقط

 0,47 2,86 47 الداخلية

 0,60 2,98 57 شامل الباطنة

 0,69 3,07 39 جنوب الباطنة

 0,66 2,97 35 جنوبشامل و الرشقية

 0,50 2,86 29 الظاهرة

 0,59 3,04 41 ظفار

 0,58 2,96 290 الكيل
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   . (6)  جدولتابع 

 اإلنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املحافظة التعليمية البعد

 

 

االجتاه  العام نحو 

 الرياضة املدرسية

 0,36 3,28 42 مسقط

 0,35 3,11 47 الداخلية

 0,43 3,27 57 شامل نةالباط

 0,45 3,35 39 جنوب الباطنة

 0,46 3,26 35 شامل وجنوب الرشقية

 0,27 3,15 29 الظاهرة

 0,42 3,25 41 ظفار

 0,40 3,24 290 الكيل

   

وملعرفة ما إذا كانت الفروق املشاهدة بني هذه املتوسطات 

توى ذات داللة إحصائية عند مس البحثاحلسابية عىل أبعاد 

(، تم استخدام اختبار حتليل التباين α  =0,05داللة )

( للمقارنة بني املحافظات One-way ANOVAاألحادي )

 ( ذلك.7) اجلدول  التعليمية السبع. ويوضح

 

 

 .حو الرياضة املدرسية (  ملعرفة أثر املحافظة التعليمية عىل اجتاهات مديري املدارس نOne-way ANOVAنتائج حتليل التباين األحادي). (7)  جدول

 درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين البعد
متوسط 

 املربعات
 االحتامل قيمة )ف(

االجتاه نحو أهداف 

 الرياضة املدرسية

 1,51 0,24 6 1,46 بني املجموعات

 

0,176 

 0,16 283 45,80 داخل املجموعات 

 - 289 47,26 الكيل

االجتاه نحو مادة 

 ضة املدرسيةالريا

 1,77 0,23 6 1,70 بني املجموعات

 

0,104 

 
 0,16 283 45,15 داخل املجموعات

 - 289 46,84 الكيل

االجتاه نحو معلم 

 الرياضة املدرسية

 0,81 0,28 6 1,65 بني املجموعات

 

0,561 

 
 0,34 283 95,65 داخل املجموعات

 - 289 97,29 الكيل

االجتاه العام نحو 

 الرياضة املدرسية

  0,28 6 1,70 بني املجموعات

1,77 

 

 
0,104 

 0,16 283 45,15 داخل املجموعات

 - 289 46,84 الكيل

 (α  =0,05دال عند مستوى )

 

( عدم وجود فروق ذات داللة 7) اجلدول  يتضح من

احصائية الجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية 

ة التعليمية، حيث كانت قيمة )ف( غري تعزى ملتغري املحافظ

( جلميع أبعاد أداة α  =0,05دالة عند مستوى داللة )

أن االجتاهات االجيابية ال حيدها الباحثون ، وهنا ترى البحث

حدود جغرافية، كام يمكن أن تعزى هذه النتيجة أيضا إىل 
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جتانس املجتمع العامين وتشابه اخللفية الثقافية والظروف التي 

وهنا، كذلك تشابه ظروف البيئة التعليمية واملنهج موحد يعيش

يف كافة حمافظات السلطنة، وتتفق هذه النتيجة مع توصلت إليه 

( Walker, 2003(؛ ودراسة وكر)2009دراسة املجدالوي )

والتي أشارت إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف 

ى ( تعزα  =0,05عند مستوى ) البحثاستجابات عينة 

 إلختالف املحافظات التعليمية أو املوقع اجلغرايف.

 

 

تم اختيار عينة عشوائية من محلة  متغري املؤهل العلمي:

( 218( من أصل )46املؤهل العلمي البكالوريوس حجمها )

وذلك ملكافأة األعداد بني محلة مؤهل الدراسات العليا 

تم حساب والبكالوريوس ومحلة مؤهل الدبلوم، ومن ثم 

وإجراء اختبار  توسطات احلسابية واالنحرافات املعياريةامل

( للتحقق من أثر One-way ANOVA)حتليل التباين األحادي 

املؤهل العلمي )دراسات عليا، بكالوريوس، دبلوم( يف 

نحو الرياضة املدرسية، وعىل أبعاد  البحثأفراد عينة اجتاهات 

 ( يوضح ذلك.8) . واجلدول البحثأداة 

 

 .املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والعدد الجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية تبعا ملتغري املؤهل العلمي. (8)  جدول

 اإلنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املؤهل العلمي البعد

 

االجتاه نحو أهداف 

 الرياضة املدرسية

 0,46 3,77 46 دراسات عليا

 0,36 3,71 46 بكالوريوس

 0,39 3,77 31 دبلوم

 0,41 3,75 123 الكيل

االجتاه نحو مادة الرياضة 

 املدرسية

 0,48 2,90 46 دراسات عليا

 0,50 2,92 46 بكالوريوس

 0,56 3,06 31 دبلوم

 0,51 2,95 123 الكيل

االجتاه نحو معلم 

 الرياضة املدرسية

 0,60 2,92 46 دراسات عليا

 0,61 3,09 46 بكالوريوس

 0,66 3,12 31 دبلوم

 0,62 3,03 123 الكيل

االجتاه  العام نحو 

 الرياضة املدرسية

 0,42 3,23 46 دراسات عليا

 0,37 3,27 46 بكالوريوس

 0,47 3,34 31 دبلوم

 0,41 3,27 123 الكيل

 

وملعرفة ما إذا كانت الفروق املشاهدة بني هذه املتوسطات 

ذات داللة إحصائية عند مستوى  البحثبعاد احلسابية عىل أ

(، تم استخدام اختبار حتليل التباين α  =0,05داللة )

( للمقارنة بني املؤهل العلمي One- way ANOVAاألحادي )

 ( ذلك.9)   اجلدول بمستوياته الثالثة. ويوضح
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 .ؤهل العلمي عىل اجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسيةملعرفة أثر امل  (One-way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي. (9)  جدول

 جمموع املربعات مصدر التباين البعد
درجات 

 احلرية
متوسط 
 املربعات

 االحتامل قيمة )ف(

االجتاه نحو أهداف 
 الرياضة املدرسية

 0,29 0,05 2 0,10 بني املجموعات

 

0,752 

 

 0,17 120 20,06 داخل املجموعات

 - 122 20,16 الكيل

االجتاه نحو مادة الرياضة 
 املدرسية

 0,97 0,25 2 0,51 بني املجموعات

 

0,382 

 

 0,26 120 31,26 داخل املجموعات

 - 122 31,77 الكيل

االجتاه نحو معلم الرياضة 
 املدرسية

 1,32 0,50 2 1,01 بني املجموعات

 

0,271 

 

 0,38 120 45,76 داخل املجموعات

 - 122 46,77 كيلال

االجتاه العام نحو الرياضة 
 املدرسية

 0,509 0,68 0,12 2 0,23 بني املجموعات

 0,17 120 20,46 داخل املجموعات

 - 122 20,69 الكيل

 (α  =0,05دال عند مستوى )

 

( عدم وجود فروق ذات داللة 9) اجلدول  يتضح من

نحو الرياضة إحصائية ألبعاد اجتاهات مديري املدارس 

املدرسية تعزى إىل متغري املؤهل العلمي أي أن املؤهل 

العلمي ال يؤثر يف اجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة 

املدرسية، حيث كانت قيمة )ف( غري دالة عند مستوى داللة 

(α  =0,05 جلميع األبعاد الثالثة، وهذا يعني أن حصول )

ه نحو الرياضة املدرسية، املدير عىل املؤهل ال يغري يف اجتاهات

أي أن هناك اتفاق بني محلة املؤهالت العلمية املختلفة عىل 

االجتاه االجيايب نحو الرياضة املدرسية، وقد اتفقت هذه 

النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة املجدالوي 

(  Zayed, 1996(؛ وزايد )2002(؛ وأبو نمرة )2009)

روق ذات داللة إحصائية والتي أشارت إىل أنه ال توجد ف

الجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية تعزى إىل 

 متغري املؤهل العلمي.  

والذي ينص عىل  للبحثولإلجابة عن السؤال الرابع 

بني اجتاهات مديري داللة احصائية هل توجد عالقة ذات "
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املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية واجتاهاهتم نحو 

 ط الريايض؟ النشا

( بني Pearsonتم حساب معامل ارتباط بريسون ) 

الستبيان اجتاهات  البحثمتوسطات استجابات أفراد عينة 

ككل  مديري املدارس بسلطنة عامن نحو الرياضة املدرسية

واستبيان اجتاهاهتم نحو النشاط  وكل من أبعاده الثالثة

 ( يوضح ذلك.10الريايض، واجلدول )

 

 البحثائج معامالت ارتباط بريسون بني استجابات أفراد عينة نت. (10)  جدول

الستبيان اجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية 

 .وأبعاده الثالثة واستبيان اجتاهاهتم نحو النشاط الريايض

 البعد
معامل ارتباط 

 بريسون
 االحتامل

بعد االجتاه نحو أهداف الرياضة 

 املدرسية

0,602 0,001 

 0,001 0,570 الجتاه نحو مادة الرياضة املدرسيةبعد ا

بعد االجتاه نحو معلم الرياضة 

 املدرسية

0,559 0,001 

استبيان اجتاهات مديري املدارس نحو 

 الرياضة املدرسية

0,664 0,001 

 (α  =0,05دال عند مستوى )

 

وجود ارتباط دال إحصائيا ( 10) اجلدول  يتضح من

 اجتاهات مديري املدارس ( بنيα < 0,001عند مستوى )

نحو الرياضة املدرسية واجتاهاهتم نحو النشاط الريايض، 

( وهو ارتباط قوي 0,664حيث بلغ معامل االرتباط )

نسبيا. وهذا يعزى إىل أن مديري املدارس الذين يمتلكون 

اجتاهات اجيابية نحو الرياضة املدرسية يمتلكون يف الوقت 

شاط الريايض. كام تشري هذه نفسه اجتاهات اجيابية نحو الن

اجتاهات مديري املدارس بسلطنة النتيجة إىل انسجام بني 

عامن نحو الرياضة املدرسية واجتاهاهتم نحو النشاط 

ويمكن أن يتم فهم ذلك يف ضوء نظرية التنافر  الريايض

( التي وضعها فستنجر Cognitive Dissonanceاملعريف )

(Festinger والتي تنص عىل أن )فرد يصل إىل حالة توازن ال

معريف من خالل بناء وتشكيل وتطوير اجتاهات تساعده 

للوصول إىل قرارات منسجمة مع أفكاره وسلوكه الظاهري 

(. وبالتايل هذا يفرس االرتباط االجيايب 2012)قطامي، 

الجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية 

 واجتاهاهتم نحو النشاط الريايض.

 

  جاتاالستنتا

اجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية  -1

كانت اجيابية وعىل مجيع حماور املقياس، حيث جاء يف املرتبة 

األوىل بعد االجتاه نحو مادة الرياضة املدرسية، وجاء يف املرتبة 

الثانية بعد االجتاه نحو أهداف الرياضة املدرسية، وجاء يف 

 علم الرياضة املدرسية.املرتبة الثالثة بعد االجتاه نحو م

اجتاهات مديري املدارس نحو النشاط الريايض  -2

 كانت اجيابية وعىل مجيع فقرات املقياس.

توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  -3

(α  =0,05 تعزى ملتغري النوع االجتامعي ولصالح اإلناث )

يف اجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية بشكل عام 

 و مادة الرياضة املدرسية وكذلك معلم الرياضة املدرسية.ونح

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية الجتاهات  -4

مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية تعزى ملتغري املحافظة 

التعليمية، حيث كانت قيمة )ف( غري دالة عند مستوى داللة 

(α  =0,05.جلميع أبعاد أداة الدراسة ) 

ات داللة إحصائية ألبعاد عدم وجود فروق ذ -5

اجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية تعزى إىل 

متغري املؤهل العلمي، حيث كانت قيمة )ف( غري دالة عند 

 .البحث( جلميع أبعاد أداة α  =0,05مستوى داللة )

توى ـــائيا عند مســـــود ارتباط دال إحصــــوج -6

(α < 0,001بني اجتاهات مديري املدا ) رس نحو الرياضة

املدرسية واجتاهاهتم نحو النشاط الريايض، حيث بلغ معامل 

( وهو ارتباط قوي نسبيا ويؤكد أن 0,664االرتباط )

اجتاهات املدراء نحو الرياضة املدرسية يمكن التنبؤ هبا من 

 خالل اجتاهاهتم نحو النشاط الريايض. 
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  التوصيات

اجلات اإلحصائية واستنادا إىل املع البحثيف ضوء أهداف 

 والنتائج التي تم التوصل إليها, يمكن تقديم التوصيات التالية: 

رضورة دراسة الفجوة الواضحة بني نتائج الدراسة  -1

االستطالعية والتي أكدت فيها عينة الدراسة االستطالعية عىل 

سلبية اجتاهات مديري املدارس نحو الرياضة املدرسية وبني نتائج 

نفسهم نحو الرياضة املدرسية والتي كانت اجتاهات املدراء أ

 أغلبها اجتاهات اجيابية نحو الرياضة املدرسية.

التأكيد عىل االجتاه اإلجيايب ملديري املدارس نحو معلم  -2

الرياضة املدرسية بصورة أكرب، وذلك من أجل حتقيق األهداف 

التعليمية املنشودة من خالل العمل عىل تعريفهم باختصاصات 

 الرياضة املدرسية الفنية واإلدارية. ومهام معلم

رضورة بحث التعاون مع املسؤولني يف وزارة الرتبية  -3

والتعليم ومع مؤسسات القطاع اخلاص لزيادة االهتامم بقطاع 

الرياضة املدرسية باملدارس وتزويدها بصاالت مغطاة 

واإلمكانات الالزمة لتنفيذ املنهاج مراعاة خلصوصية مادة 

ة من حيث أن تدريسها يتطلب صاالت الرياضة املدرسي

ومالعب وأدوات وأجهزة خاصة هبا، كذلك مراعاة موقعها عند 

املدريس بحيث يتم وضعها بشكل يراعي ظروف  اجلدول  وضع

 الطقس يف حالة عدم وجود صاالت مغطاة.

تعزيز االجتاه اإلجيايب نحو أهداف الرياضة املدرسية   -4

الوعي الثقايف واملعريف عن  والنشاط الريايض بشكل أكرب بزيادة

طريق إقامة الندوات واملؤمترات وحلقات النقاش من خالل 

املؤسسات املختصة باملجال الريايض وانعكاساهتا االجيابية عىل 

الطلبة وبالتايل املجتمع، وتشجيع املامرسة اجلامعية للنشاط 

 الريايض بصورة أكرب.

 نجا  اعتامد مادة الرياضة املدرسية كامدة تؤثر يف -5

 ورسوب الطالب وتدخل ضمن املعدل العام للطالب. 
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http://www.fopem.zu.edu.eg/


 وم الرياضة والرتبية البدنية  جملة عل                                                                                                       52

-1790، ص 3ة للبنني، جامعة الزقازيق، الرتبية الرياضي

1816 . 

اجتاهات مديري املدارس (. 2012) السيد, مروة إبراهيم حسني

نحو برامج الرياضة املدرسية يف بعض املدارس احلكومية 

)رسالة ماجستري غري منشورة (. واخلاصة بمحافظة القاهرة 

 جامعة حلوان، مجهورية مرص العربية.

سة, عيل؛ وعادل, أمحد موسى؛ والطالب, طيفور, عاكف؛ والنواي

تأثري برامج كلية الرتبية البدنية وعلوم (. 2011) نزار

. جملة الرياضة عىل اجتاهات الطالب نحو النشاط البدين

-714(، ص2) 38 ,األردن –دراسات العلوم الرتبوية 

724. 

االجتاهات البحثية املعارصة يف علم (.  2009)  عبداحلليم, منى

(. اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا 1) ط لريايضالنفس ا

 الطباعة والنرش.

(. اجتاهات طلبة احللقة 2012) العمريي, مريم مرهون سعيد

الثانية من التعليم األسايس نحو ممارسة األنشطة الرياضية يف 

) رسالة ماجستري غري منشورة (. جامعة مؤتة، سلطنة عامن 

 األردن.

(. 2004)  اد عوض اهلل عبداهللعيسى, سهى أديب؛ وحسني, جو

دراسة حتليلية الجتاهات طلبة جامعة بريزيت يف فلسطني 

. املجلة العلمية للرتبية البدنية والرياضة نحو النشاط الريايض

  .155 - 117(، ص 42) مرص، -

. ( 1)ط االجتاهات النفسية(. 2007) الغرباوي, حممد عبدالعزيز

 والتوزيع، والريا : دار عامن: مكتبة املجتمع العريب للنرش

 أجنادين للنرش والتوزيع.

نظرية التنافر املعريف والعجز والتغيري (. 2012) قطامي, يوسف

 (. األردن: دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة. 1)طاملعريف 

علم النفس اإلجتامعي (. 2009) الكندري, أمحد حممد مبارك

   للنرش والتوزيع.. الكويت: مكتبة الفالواحلياة املعارصة

اجتاهات اإلدارة املدرسية (.  2006مدين، إبراهيم النور أمحد ) 

)رسالة ماجستري غري  بوالية النيل األزرق نحو الرتبية البدنية

منشورة (. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مجهورية 

 السودان.

اجتاهات (. 2003) مرعي, ارشف عيد؛ وطه, عيل مصطفى

رس الرتبية الفكرية نحو الرتبية الرياضية مديري مدا

 الرتبية كلية –. جملة بحوث الرتبية الرياضية املدرسية

 .171 - 149(، ص  60)  25، الزقازيق جامعة الرياضية

دراسة حتليلية الجتاهات طلبة كلية (. 2009) مغايرة, اياد عقلة

الزرقاء اجلامعية نحو النشاط الريايض وعالقتها ببعض 

 -لة احتاد اجلامعات العربية . جمات ذات العالقةاملتغري

 .432 - 405(، ص 52االردن، )

اجتاهات مدراء احللقة الثانية (. 2014) هريدي, إيامن خليفة عيل

من التعليم األسايس نحو الرياضة املدرسية وعالقتها 

) رسالة ماجستري غري منشورة(.  بمستويات مشاركة التالميذ

 ة مرص العربية.جامعة اسيوط، مجهوري

 

 املراجع باللغة األجنبية 

Abedalhafiz, A. M. (2012). The Perspective Of 
Headmistresses Of Al- Madinah Al-Munawarah Schools 
For Girls Toward Physical Education Course For 
Comprehensive Health. International Journal Of 
Academic Research, 4 (4), 5 -19.  

Li, C., Zayed, K., Muazzam, A., Li, M. (2015). Motives for 
Exercise in Undergraduate Muslim Women and Men in 
Oman and Pakistan Compared to the United States. Sex 
Roles,72(1/2), 68-84. 

Mirsafian, H. (2014). Attitudes Of Iranian Male University 
Students Toward Sport And Exercise With Reference To 
Age, Educational Level, And Field Of Study. Physical 

Culture And Sport Studies and Research, 64(1), 18 - 28. 

 

Patrícia, A., & Neves, R. (2014). Physical Activity - The 
Attitude Of The Institutionalised Elderly. Journal Of 
Physical Education And Sport, 14 (1), 12-15.  

Sathe ,V. B (2013). The Attitude Of Non-Government 
Education Institutions’ Principals Towards Games And 
Sports. International Educational E-Journal,2 (4), 63 - 
66.  

Solanki, V (2013).  A Study Of Interest And Attitude Of 
Public / Government /Convent School Principals Of Delhi 
State Towards Physical Education And Sports  
Unpublished MA Thesis). Maharshi Dayanand 

University، India. 

Zayed ,K.N.(1996). Attitudes Of  Principals And Teachers 
Toward Physical Education: Comparative Study 
(Unpublished PhD dissertation ). Bucharest University, 
Romania. 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 القدم كرة لالعبي والرشاقة والرسعة العضلية القدرة عنارص حتسني عىل بليومرتي تدريبات برنامج تأثري

 

 )*(الصويان نارص د. منصور

كلية علوم الرياضة  -أستاذ مساعد  جامعة امللك سعود

 قسم امليكانيكا احليوية والسلوك احلركي -والنشاط البدين

 إسالم أمني عبد الوكيلد. 

كلية علوم الرياضة  -أستاذ مساعد  جامعة امللك سعود

 قسم امليكانيكا احليوية والسلوك احلركي -والنشاط البدين

 (م12/3/2018م  ؛   وقبل للنرش يف 29/11/2017)قدم للنرش يف   

 

 .بليومرتي، القدرة، الرسعة، الرشاقة، كرة القدم: الكلامت املفتاحية

سة إىل حتليل تأثري إستخدام متارين إمحاء حمددة عىل احلالة البدنية لطالب هدفت هذه الدرا البحث: ملخص

 وتم( سنة 0.61 ± 15.44( طالبًا متوسط أعامرهم )34املرحلة الثانوية ، تكونت عينة البحث من )

، استغرقت  اإلمحاء متارين برامج من خمتلفني نوعني يف شاركوا وجتريبية ضابطة جمموعتني إىل تقسيمهم

( dynamic warm-upsراسة ثامنية أسابيع قامت خالهلا املجموعة التجريبية باستخدام االمحاء الديناميكي )الد

واستخدام الرسعات القصرية املستخدمة يف تعليم اجلري وملدة عرش دقائق ، بينام استخدمت املجموعة 

دنية يف املدارس. وقد كشفت النتائج أن بالطريقة التقليدية واملتبعة من قبل معلمي الرتبية الب الضابطة االمحاء

األداء يف الوثب الطويل من الثبات قد حتسن لدى الفتيات باستخدام طريقة االمحاء الديناميكي مقارنًة 

كام بينت النتائج أنه مل تكن هناك فروقًا ذات داللة (. P= 0.00016باستخدام االمحاء بالطريقة التقليدية)

( م 50الثبات لدى البنني ، و عدو )ء الديناميكي والتقليدي يف الوثب الطويل من إحصائية بني اسلويب االمحا

لدى البنني والبنات. وتويص الدراسة بأن استخدام أساليب االمحاء الديناميكي يمكن أن يرفع مستوى األداء 

عىل العدو الرسيع  يف اختبارات اللياقة البدنية لدى الشباب كام تسهم أساليب اإلمحاء الديناميكي )املعتمدة

واملقرونة ببعض األنشطة الرياضية عالية األداء والتأثري( يف تعزيز النشاط البدين ذي املستوى العايل أو 

 املتوسط.

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لبحث العلمي )*(  تم دعم هذا البحث من مركز بحوث كلية علوم الرياضة والنشاط البدين وعامدة ا

 امللك سعود.بجامعة           

 (هـ1440/م2018، جامعة امللك سعود، الرياض )64 -53 ، ص ص1ع، 3م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstrac. This study analyzed the effects of specific warm-ups for use in physical conditioning of 
high school students. Thirty-four healthy subjects with a mean age of 15.44 ± 0.61 years participated 
in two different types of warm-up programs. The experimental group performed 8 weeks of 10-min 
dynamic warm-ups using ABC sprint drills dynamic warm-up (DW), and the control group performed 
10 min of traditional physical education warm-ups (TW) used by teachers in the institution. Findings 
revealed that standing long jump performance by girls was significantly improved using a DW 
protocol compared with that using a TW protocol (P= 0.00016). There were no significant differences 
between the 2 warm-up protocols in the standing long jump for boys and 50-m run for boys and girls. 
The results of this investigation suggest that dynamic warm-up protocols can increase test 
performance in youths, and that dynamic warm-ups using ABC sprints and a combination of specific 
high-impact sports activities can enhance moderate and vigorous physical activity. 
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  املقدمة

تعد تدريبات البليومرتى هى أحد اشكال التدريبات التى 

تساهم بشكل كبري يف تنمية القدرة العضلية وخاصة للطرف 

السفىل جلميع االنشطة الرياضية التى تتطلب مستوى عاٍل من 

 ,.Chu)القوة والرسعه سواء يف الرياضات اجلامعية أو الفردية. 

1998)  ، (James C. Radcliffe and Robert C. Farentinos, 

1999) 
 وتتصف تدريبات البليومرتي بأهنا نوعية حمددة من

وتشابه إىل حٍد العضالت الرسيعة  ستهدفالتي ت اتالتدريب

 بعض العنارص البدنية مثل وتشمل حتسني  كبري نشاط املنافسة،

، الرسيعة املتكررة  احلركات و، الرشاقةالرسعة و القدرة، 

 مقنن، كامبرنامج وفق  بشكل مثايل  التدريبات هذه ويتم تنظيم

  (Ebben, W. P., 2007)تعترب فعالة يف الوقاية من اإلصابات. 

 بليوميرتيال يتم استخدام تدريباتاألخرية  ويف اآلونة

وكذلك  بصفة عامة األداء الريايض عىل نطاٍق واسع لتحسني

بدنى ال لتعترب أحد التدريبات املستخدمة ضمن برامج التأهي

 ,(Van Lieshout. et al., 2014)لبعض اإلصابات الرياضية. 

(Chmielewski. et al., 2006)  
ويعترب ايضًا التدريب البليومرتى أحد انواع تدريبات 

املقاومات التي تستخدم يف تدريبات القوة املميزة بالرسعة، أو 

والتي تعد أحد  (Explosive Power)القوة االنفجارية 

لتي يتم استخدامها لتحسني رسعة االنطالق سواًء االساليب ا

للجري أو الوثب. وهو ما يتطلب توافر القدرة العضلية أو 

القوة االنفجارية التى تعمل عىل استخدام قوة برسعة عالية. 

(James C. Radcliffe and Robert C. Farentinos, 1999), 
(Erlangen, 2003) 

عىل استغالل احلركة ويعتمد اسلوب التدريب البليومرتى 

االرتدادية لالنقباض العضيل، ويعتمد هذا االسلوب عىل 

إطالة العضالت قبل إنقباضها، حيث أن احلمل الواقع عىل 

العضلة ينتج عنه انقباض ال مركزي )تطول فيه العضلة( 

ومبارشًة يف نفس اللحظة يكون العمل االرتدادي للحركة 

لعضلة( إلطالق القوة باالنقباض املركزى الرسيع )تقصري ا

 .James C. Radcliffe and Robert C)الرسيعة االنفجارية. 

Farentinos, 1999), (Luebbers PE, Potteiger JA, Hulver 
MW, Thyfault JP, Carper MJ and Lockwood RH, 2003), 
(Behrens M, Mau-Moeller A, Mueller K, Heise S, Gube 
M, Beuster N, Herlyn PK, Fischer DC and Bruhn S, 2016) 

-Yingوتوضح دراسات كٍل من ينج شون وانج و نا زانج  

Chun Wang and Na Zhang  (2016 ،) ،مارك فاسيزى

جوزيف تيالر، باالزيس ماسزلري، أيفيت جوهاسز، استفان 

 ,.Márk Váczi., József Tollár., Balázs Meszlerكارساي 

Ivett Juhász., and István Karsai (2016)  إىل أن أمهية هذا

االسلوب التدريبي تكمن يف القدرة عىل حتريك مركز ثقل 

اجلسم ألكرب مسافة أفقية أو رأسية أو جانبية بأقل زمن ممكن. 

ويتحدد مدى هذا التحرك بمقدار القدرة التى خيرجها الالعب 

 Ying-Chun Wang)أثناء زمن الدفع ضد اجلاذبية األرضية. 

and Na Zhang., 2016), (Márk Váczi et al. 2016) 
مارك فاسيزى، جوزيف تيالر، باالزيس  دراساتوتشري 

 ,.Márk Vácziماسزلري، أيفيت جوهاسز، استفان كارساي 

József Tollár., Balázs Meszler., Ivett Juhász., and István 

Karsai (2016 إىل أنه تم تطبيق التدريب البليوميرتيك يف )

هناك إمجاع عام عىل أنه حيسن كان ن الدراسات، والعديد م

عند أداء املهارات الرياضية  أداء الالعبني بشكل عام وخاصةً 

وكذلك أدت ، والرشاقة  ةالتى تعتمد بشكل كبري عىل الرسع

وميرتيك إىل حتسني القفز العمودي، وكذلك يتدريبات البيل

 ,.Márk Váczi)للطرف السفيل.  وخاصة   ةالقدرة العضلي

József Tollár., Balázs Meszler., Ivett Juhász., and István 
Karsai., 2013) 

ن الالعب يف كرة القدم يقوم بالعديد من املهارات أونجد 

 Acceleration تتطلب التحركات الرسيعة مثل التسارع  التي

ي خالل املحاورة بالكرة أو اجلرDeceleration والتباطؤ 

وكل  العموديإىل القفز  باإلضافةجتاه، وكذلك  تغيريات يف اال

هذا يتطلب من الالعب أداء عضيل ديناميكي ويف مجيع 

 .Márk Váczi et al) املستويات واملراحل السنية املختلفة.

2016) 
 Ying-Chunويوضح كل من ينج شون وانج و نا زانج  

Wang and Na Zhang  (2016 أن تدريبات )وميرتيك يالبيل

 القوة االنفجارية ورسعة رد الفعل، وهو ما تعمل عىل حتسني

يتيح لالعب القيام بأداء حركي قوي برتدٍد عاٍل يف أقل زمن 

ممكن وهذه القدرة تعترب من القدرات اهلامة يف كثرٍي من 

 Ying-Chun Wang)األنشطة الرياضية وخاصة كرة القدم. 

and Na Zhang., 2016) 
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لقدم عرب التاريخ ونظرًا لتطور أسلوب اللعب يف كرة ا

وكذلك الضوابط والقوانني اخلاصة هبا حتَّى وصلت إىل 

  Modern Footballاملرحلة احلالية املعروفة بكرة القدم احلديثة 

، والتي مل تعد تركز عىل اهلجوم وإحراز العدد األكرب من 

األهداف فقط بقدر ما أصبحت تركزعىل احلالة البدنية 

 ,Alan & Bate)اللعب أيضًا.   والتوازن بني كافة متطلبات

2009), (Gurneen, 2015), (Gurneen, 2016)  
 وخاصة احلديثة القدم كرة يف اللعب متطلبات تغري ومع

 والتي الالهوائية القدرات عىل الرتكيز أصبح فقد منها البدنية

االجتاه،  والتوقف، وتغيري القصرية، الرسعات تكرار يف تتمثل

 األداء ورسعة اللعب إيقاع ارتفاع ظل يف ملحاً  والقفز مطلباً 

جريارد هوليري  هذا الصدد يرى اللعب. ويف فوتعدد مواق

(2002 )Gérard Houllier, 2002) القدم كرة تطور ( أن 

القوة  و الرسعة: هي  ةعنارص هام ثالثة يتضمن احلديثة

 ,Houllier) .الفنية األخرى والعنارص املساحات واستغالل

هم القول أن العبي املستويات العليا يف كرة ومن امل (2002

القدم جيب أن يكون لدهيم القدرة عىل القيام بتكرار احلركات 

عالية الشدة أثناء املباريات.  وعىل األغلب فإن ما يميز العبي 

املستويات العليا والنخبة يف كرة القدم عىل الالعبني األقل 

ري برسعات عالية مستوى هو األداء املرتفع الشدة و تكراراجل

  (Bangsbo 2014)الشدة أيضًا. 

وهلذا نجد أن عملية االعداد البدين لالعبي كرة القدم 

اختلفت أيضًا عام كانت عليه، ومل تعد تعتمد عىل الطرق 

التقليدية التي كانت تستخدم قدياًم. بل أصبحت عملية إعداد 

تكتيكية الالعبني بدنيًا وجاهزيتهم جزءًا ال يتجزأ من اخلطط ال

 Alan Hargreaves and)التى يبنى عليها املدرب طريقة اللعب. 

Richard Bate, 2009), (Gurneen, 2015), (Gurneen., 2016)  
( 2010وهنا حيث يويص حممد شييل وآخرون )

(Mohamed S. Chelly, et .al 2010) برامجإدراج رضورة ب 

 عبيلال املوسمي التدريب برامج ضمن البليومرتي تدريب

  .القدم كرة

 مشكلة الدراسة

ومن خالل عمل الباحثان األكاديمي وأيضًا التدريبي يف 

جمال اإلعداد البدين وختطيط األمحال الحظوا أثناء إجراء 

بعض االختبارات البدنية لالعبي كرة القدم أن هناك قصوراً 

يف بعض النواحي البدنية كالرسعة والقدرة العضلية وكذلك 

. كام الحظوا ايضًا أن هناك قصورًا من قبل عنرص الرشاقة

التدريب "املدربني يف إستخدام مثل هذا النوع من التدريبات 

. مما دفع الباحثان ملحاولة إعداد برنامج تدريب "البليومرتي

بليومرتي ودراسة تأثريه عىل كل من الرسعه والرشاقة لدى 

 العبي كرة القدم.

   

 أهداف الدراسة

التعرف عىل تأثري برنامج مترينات إىل ةهتدف هذه الدراس

كل من القدرة العضلية، الرسعة، بليومرتي مقرتح عىل حتسني 

 لالعبي منتخب جامعة امللك سعود لكرة القدم.  الرشاقة

 
   فروض الدراسة

توجد فروق دالة إحصائيًا بني القياس القبيل  -1

والقياس البعدي لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية 

  مستوى القدرة العضلية للطرف السفيل والرسعة والرشاقة. يف

توجد فروق دالة إحصائيًا يف القياس البعدي بني  -2

املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف مستوى القدرة 

العضلية للطرف السفىل، والرسعة والرشاقة لعينة البحث 

 لصالح املجموعة التجريبية.

 

  الدراسةمصطلحات 

  Plyometric Training البليومرتيالتدريب  -1

هي أحد أشكال التدريب التي تعمل فيها العضالت ببذل 

أقىص قوة يف أقل فرتة زمنية ممكنة. وهو أيضًا أحد اساليب 

العمل العضيل الذي يتطلب فيه بذل قدٍر عاٍل من القوة برسعة 

 ,Luebbers PE, Potteiger JA)ويف أقل فرتة زمنية ممكنة. 

Hulver MW, Thyfault JP, Carper MJ and Lockwood RH, 
2003), (Behrens M, Mau-Moeller A, Mueller K, Heise S, 
Gube M, Beuster N, Herlyn PK, Fischer DC and Bruhn S, 

2016) 
  القدرة العضلية -2

ويقصد هبا املقدرة عىل إخراج أقىص قوة برسعة كبرية، أو 

 ,(Erlangen, 2003)عة. بمعنى أخر هي القوة املميزة بالرس

(Pearson, 2003), (Bangsbo, 2003)  
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  الرسعة -3

ويقصد هبا القدرة عىل أداء حركات معينة يف اقل زمن ممكن. 

وهى من الصفات البدنية األساسية التي ينظر إليها كمؤرش ملدى 

العصبية الالزمة  تتوافق االستجابات العضلية مع االستجابا

اخلاص باملهارات الرياضية املختلفة  للتوقيت واملدى احلركي

 ,Erlangen)حيث يتطلب ذلك كفاءة اجلهازين العضيل والعصبي. 

2003), (Pearson, 2003), (Bangsbo, 2003) 
 
  الرشاقة -4

القدرة عيل التوافق اجليد للحركات التي يقوم ويقصد هبا 

. وكذلك هبا الفرد سواء بكل أجزاء جسمه أو جزء معني منه

أو أجزاء منه عىل تغري أوضاعه أو اجتاهه برسعة  قدرة اجلسم

 (Bangsbo, 2003) ,(Pearson, 2003) ,(Erlangen, 2003). ودقة

 

  إجراءات الدراسة

   أوالً: منهج الدراسة

استخدم الباحثان املنهج التجريبي باستخدام اسلوب 

البعدي ملجموعتني احدامها جتريبية واألخرى  -القياس القبيل 

 ًا ملناسبته وطبيعة البحث.ضابطة نظر

 

  ثانيًا: جمتمع وعينة الدراسة

مجيع العبي منتخب جامعة امللك يف متثل جمتمع البحث 

( العبًا وذلك بعد 32سعود لكرة القدم والبالغ قوامه )

استبعاد مجيع الالعبني املسجلني يف أندية )سواًء حمرتفني، 

يم الالعبني إىل درجة أوىل، ثانية، ثالثه(. وقام الباحثان بتقس

جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة.  وتم استبعاد 

( العب من املجموعة التجريبية لالنقطاع عن  2عدد ) 

التدريب بعد مرور اسبوعني من تطبيق الربنامج. وقد تم 

 تقسيم املجموعتني كالتايل: 

العب( طبق عليها  14)قوامها  املجموعة التجريبية: -

 ب البليومرتي املقرتح. )مرفق التمرينات(برنامج التدري

العبًا( طبق عليها  16)قوامها املجموعة الضابطة:  -

 برنامج التدريب العادي. )مرفق التمرينات( .

  ثالثًا: املجال الزمني

تم تنفيذ البحث خالل املوسم الريايض من العام اجلامعي 

م(. حيث تم تنفيذ 2016/2017هـ ) 1437/1438

 6وملدة  2016لفرتة من منتصف شهر سبتمرب الربنامج يف ا

 وحدات تدريبية يف األسبوع.  3أسابيع بواقع 

 

 الربنامج التدريبي املقرتح

  الربنامجأسس 

الربنامج بام يتناسب مع التمرينات املستخدمة يف مالءمة  -

 البحث.عينة 

 العمل.يتم من خالهلا  يوضوح التعليامت الت -

 املتاحة.ن اإلمكانات أن يتامشى الربنامج املقرتح م -

 البحث.مراعاة الفروق الفردية لعينة  -

 ومكوناهتا.التمرينات  التنوع من خالل التعدد يف -

من مترينات الشمول وذلك باشتامل الوحدة عىل جمموعة  -

 .من الناحية البدنيةختدم العمليات التدريبية  يالتو متنوعة

 والسالمة.مراعاة االهتامم بعوامل األمن  -

 الربنامج.حمتواه مع أهداف  أن يتناسب -

مراعاة تشكيل احلمل املناسب من حيث احلجم والشدة  -

 الزائد.وجتنب ظاهرة احلمل 

أن تكون فرتة الراحة بني التمرينات داخل اجلرعة  -

 املناسبة.التدريبية كافية لوصول أفراد عينة البحث للراحة 

 احلمل.  زيادةيف التدرجمراعاة  -

 

  الربنامجخطوات إعداد 

 عىل ما توفر االطالعم إعداد الربنامج املقرتح من خالل ت -

من مراجع عربية وأجنبية ودراسات سابقة  للباحثني

الباحثان يف جمال التدريب واإلعداد باإلضافة إىل خربة 

 البدين.

 

نوعية التمرينات البليومرتية )يف االجتاه الرأيس بعد حتديد  -

ات السابقة من خالل املراجع العلمية والدراس واألفقي(

تم توزيعها عىل وحدات الربنامج لتحديد حجم وشدة 

التمرينات املقرتحة بالوحدات التدريبية وكذلك الفرتة 
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الزمنية لتنفيذ الربنامج وعدد الوحدات األسبوعية وزمن 

 وحدة.كل 

 

  الربنامجحمتوى 

إعطاء اإلرشادات العامة املرتبطة  اإلداري: اجلانب -1

 بالوحدة.

وهيدف إىل  :التهيئة البدنيةومترينات اإلمحاء فرتة  -2

 التهيئةهتيئة عينة البحث قبل البدء يف تنفيذ الربنامج وإكساهبم 

 .البدنية

بليومرتية وتتضمن مترينات  :املقرتحةتمرينات ال -3

 . يف االجتاهني الرأيس واألفقي متنوعة

عودة اجلسم وهتدف إىل  مترينات االسرتخاء: -4

الطبيعية وذلك بعد االنتهاء من والدورة الدموية إىل حالتها 

  الوحدة التدريبية بالكامل.

 

  الربنامجاإلطار العام لتنفيذ 

 أسابيع. (6) الربنامج:مدة  -

( وحدات تدريبية أسبوعيًا 3) الربنامج:عدد وحدات  -

النهاية إىل اهلدف  يفالشدة واحلجم حتى تصل  متدرجة يف

حدة و (18الربنامج عىل ) حيتويمن الربنامج وبذلك 

 ( دقيقه. 45 – 30تدريبية وزمن الوحدة التدريبية )
 

 اخلطوات التنفيذية للبحث

  الدراسة االستطالعية (أ 

تم تنفيذ البحث خالل املوسم الريايض من العام اجلامعي 

م(. حيث قام الباحثان 2016/2017هـ ) 1437/1438

عىل بعض العبي كرة القدم )خارج بإجراء دراسـة استطالعية 

للتعرف عىل مدى مالءمة د العينة قيد البحث( وذلك أفرا

املقاييس املستخدمة وكذلك الربنامج املقرتح للتطبيق عىل 

 : وقد أسفرت الدراسة االستطالعية عن البحث،العينة قيد 

  مدى مناسبة الربنامج لقدرات عينة البحث ومدى فهمهم

 واستيعاهبم له. 

 طبيق عىل عينة مالءمة حمتويات الربنامج ومناسبتها للت

 البحث.

  البحث. املستخدمة يف االختباراتمالءمة 

 لتنفيذ  صالحية األجهزة واألدوات املستخدمة يف

  الربنامج.

  استبعاد بعض التمرينات لعدم قدرة العينة االستطالعية

 أدائها.عىل 

  التدريبية.مالءمة الزمن املحدد للوحدة 

 
   القياسات القبلية (ب 

اء القياس القبيل عىل عينة البحث خالل قام الباحثان بإجر

هـ. يف الفرتة من بداية شهر  1437/1438 املوسم الريايض

وملدة اسبوعني حيث قام الباحثان باحتساب  2016سبتمرب 

 شدة التمرين لكل فرد من أفراد املجموعة التجريبية.   

 

  تطبيق الربنامج (ج 

د املجموعة البليومرتية ألفراتدريبات البرنامج تم تطبيق 

التجريبية خالل املوسم الريايض من العام اجلامعي 

م(. حيث تم تنفيذ 2016/2017هـ ) 1437/1438

إىل هناية  2016الربنامج يف الفرتة من منتصف شهر سبتمرب 

. وقد قام الباحثان يف بداية العمل برشح 2016شهر أكتوبر 

بات، اهلدف من البحث ومراحله وكيفية األداء السليم للتدري

وكذلك كيفية مراعاة وسائل األمن والسالمة من خالل العمل 

يف جمموعات وأكد الباحثان عىل رضورة االلتزام باملجموعة 

وتدريباهتا املقررة، وقام الباحثان أيضًا بإصالح بعض األخطاء 

 لبعض أفراد عينة الدراسة. 

 

  القياس البعدي (د 

ث يف مجيع قام الباحثان بالقياس البعدي لعينة البح

القياسات واالختبارات قيد البحث يف الفرتة من بداية شهر 

 ديسمرب وملدة اسبوعني. 

 

   الدراسة املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف

الستخراج األساليب  SPSSاستخدم الباحثان برنامج 

 اإلحصائية التالية: 
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، ءاملتوسط احلسايب، االنحراف املعياري، معامل االلتوا

املئوية ملعدل التغري. وللحصول عىل داللة الفروق تم النسبة 

ويل كوكسون وقد أرتىض الباحثان  –استخدام مان ويتنى 

 (.0.05مستوى الداللة عند مستوى داللة )

 

   طريقة التدريب املستخدمة

تناولت تنفيذ برنامج  التياتفقت أغلب الدراسات 

بشدة عالية مترينات بليومرتية أنه جيب تأدية تلك التمرينات 

جدًا وبمدى حركي كبري. هلذا فقد راعى الباحثان استخدم 

  (Erlangen, 2003) محل فرتي مرتفع الشدة. 

 حيث تتميز هذه الطريقة باآليت:

 (% 100-75)حوايل  مرتفعةشدة التمرين تكون  -1

 من أقىص مقدرة للفرد.

 زيادة حجم التمرين.  -2

ريبات شموهلا عىل فرتات الراحة البينية بني التد -3

ثانية. والراحة بني  (30إىل  15)بني ترتاوح ما  والتي

 دقائق.( 3إىل  2)املجموعات تراوحت بني 

 (6إىل  4)يمكن أن حيتوي هذه الطريقة ما بني  -4

 (Erlangen, 2003)مترينات، مما يسمح بتنوع التدريبات. 

  

   أدوات البحث

 :Long jump testاختبار الوثب العريض من الثبات -1

م الباحثان اختبار الوثب العريض من الثبات لقياس استخد

 (3)مرفق  (Bös, 2004)  قدرة عضالت الرجلني لالعبني.

 Vertical jump testاختبار الوثب العمودي من الثبات -2

 Takeiقام الباحثان باستخدام جهاز الوثب العمودي الرقمي : 

equipment co. T.K.K.5406-MD digital vertical jump س لقيا

 (3)مرفق   (Bös 2004)   قدرة عضالت الرجلني لالعبني.

استخدم الباحثان هذا االختبار  م عدو: 50اختبار  -3

  (Pilicz et al., 2005)  لقياس عنرص الرسعة لدي الالعبني.

 (3)مرفق 

استخدم  : Illinois Agility Run Testاختبار اجلري الزجزاجي 

 .(3)مرفق  الرشاقةالباحاثان اختبار إلينوي لقياس عنرص 

 

Illinois Agility Run Test. (Mohammadtaghi A-K, et al. 
2010), (Young, W. B. et al., 2001) 

 

  جتانس عينة البحث

  
املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وااللتواء لعينة البحث  .( 1)   جدول

 . ( 30=  ن( )  الطول – الوزن –يف متغريات )السن 

وحدة  املتغريات

 القياس

املتوسط 

 احلسايب

 -س

االنحراف 

 املعياري

 ع±

 االلتواء

 0.40 1.51 20.67 )سنة( السن

 0.561 3.059 1.735 ) مرت ( الطول

  0.587 - 3.052 68.83 ) كغم ( الوزن 

 

 االلتواءيتضح من اجلدول السابق أن معامالت حيث 

( 3 - ،3 )+الوزن قد تراوحت ما بني  الطول، السن،ملتغريات 

 . مما يدل ذلك عىل جتانس عينة البحث

 

داللة الفروق بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف  .( 2جدول ) 

 .القياسات القبلية

 املجموعات املتغريات
متوسط 

 الرتب
 Zقيمة 

احتاملية 

 Pاخلطأ 
 الداللة

وثب 

 عريض

 12.84 الضابطة
-1.787  0.074 

غري 

 18.54 التجريبية دال

ب وث

 عمودي

 13.34 الضابطة
213.50 0.150 

غري 

 17.96 التجريبية دال

 جري

م 50   

 17.72 الضابطة
181.50 0.140 

غري 

 12.96 التجريبية دال

جرى 

 زجزاجي

 18.06 الضابطة
176.00 0.088 

غري 

 12.57 التجريبية دال

 

( عدم وجود فروق ذات داللة 2) كام يتضح من جدول 

( مما يدل ذلك عىل تكافؤ 0.05ند مستوى )إحصائية ع

 املجموعتني التجريبية والضابطة قبل بدء تنفيذ الربنامج. 

 يف ةحصائيإ ةعدم وجود فروق ذات دالل انويرجع الباحث

 : مجاهلا فيام ييلإىل عدة عوامل يمكن إ ةمن القياسات البدنيي أ

 البحث. يملجموعت يـ التوزيع العشوائ
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)السن ـ  ةساسيألاملتغريات ا لبحث يفا يـ تكافؤ جمموعت

 (.1) الطول ـ الوزن( جدول 

( ةـ تدريبي )مناخية أحوالحتت  ةـ وقوع مجيع أفراد العين

 ة.واحد

 يهناك تكافؤ واضح بني جمموعت وعليه يمكننا القول بأنَّ 

ة بني معنوي ةدالل أوضحت النتائج عدم وجودحيث  ،البحث

لتعرف عىل للباحثني ا  ةالفرص ، وهذا التكافؤ يتيحاملجموعتني

 األوضاع وأنَّ  ، وخاصةً ةاملقرتح ةتأثري املتغريات التجريبي

 يتوفر مناخًا مناسبًا جلميع أفراد عينت ةوالعوامل املتشاهب

من صحة  واأن يتحقق للباحثنييمكن  ومن ثمَّ البحث، 

 .ةباملتغريات التجريبي ةواملرتبط ةفروض املوضوعال

 

 

 عرض ومناقشة النتائج

 عرض النتائج -والً أ

 

 ات البدنية.املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية للتغري بني القياس القبيل والبعدي بالنسبة للمجموعة التجريبية يف القياس .( 3)   جدول

 النسبة املئوية للتغري % عديالقياس الب القياس القبيل وحدة القياس املتغريات

 ع± -س ع± -س

 % 11.46 8.41 2.43 9.69 2.18 )مرت( وثب عريض

 % 15.67 7.47 69.07 7.08 59.71 )سنتيمرت( وثب عمودي

 % 6.73 - 0.17 6.40 0.25 6.83 )ثانية( م 50جري 

جرى 

 زجزاجي

 % 7.96 - 0.83 15.95 1.30 17.33 )ثانية(

 

( أن هناك نسبة حتسن يف مجيع 3)   يتضح من جدول

القياسات البدنية للمجموعة التجريبية والتي ترتاوح ما بني 

% بني القياس القبيل والبعدي لصالح  %15.67،  6.73

 القياس البعدي. 

 

 بة للمجموعة الضابطة يف القياسات البدنية.املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية للتغري بني القياس القبيل والبعدي بالنس .(4)  جدول

 وحدة القياس املتغريات
النسبة املئوية للتغري  القياس البعدي القياس القبيل

 ع± -س ع± -س %

 % 1.90 10.94 2.14 11.41 2.10 )مرت( وثب عريض

 % 0.9 - 3.40 55.87 5.05 56.43 )سنتيمرت( وثب عمودي

 % 1.8 - 0.37 6.83 0.24 6.96 )ثانية( م 50جري 

 % 6.88+  0.79 18.62 0.87 17.42 )ثانية( جرى زجزاجي

 

( أن هناك نسبة حتسن ضئيلة جدًا يف 4)  يتضح من جدول

مرتاً 50قياسات الوثب العريض من الثبات، وكذلك اجلري 

 دي ـــــللمجموعة الضابطة بني القياس القبيل والبع

 

 

ل قياسات الوثب لصالح القياس البعدي، بينام مل تسج

ن لنفس ـــودي واجلري الزجزاجي أي حتســــالعم

 املجموعة. 
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 .داللة الفروق بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف القياسات البعدية (.5) جدول 

 الدالله Pإحتاملية اخلطأ  Zقيمة  متوسط الرتب املجموعات املتغريات

 وثب عريض
 8.69 الضابطة

 دال 0.00 4.539 -
 23.29 التجريبية

 وثب عمودي
 8.84 الضابطة

 دال 0.00 4.434 -
 23.11 التجريبية

 م 50جري 
 20.19 الضابطة

 دال 0.002 3.119 -
 10.14 التجريبية

 جرى زجزاجي
 22.44 الضابطة

 دال 0.00 4.615 -
 7.57 التجريبية

 

صائية ( وجود فروق ذات داللة إح5) يتضح من جدول 

( يف القياسات البعدية بني املجموعتني 0.05عند مستوى )

 التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية.

 

 ثانيًا: مناقشة النتائج

( واخلاص 3) من خالل النتائج املوضحة بجدول 

باملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية 

دي بالنسبة للمجموعة للتغري بني القياس القبيل والبع

التجريبية يف القياسات البدنية. يتضح لنا وجود نسبة حتسن يف 

مجيع القياسات البدنية قيد الدراسة، ويرجع الباحثان هذا 

التحسن إىل تأثري الربنامج التدريبي املقرتح عىل حتسني كل  من 

القدرة، الرسعة، الرشاقة. فنجد أن هنالك حتسنًا بلغ حوايل 

( يف اختبار الوثب العريض من الثبات مما يدل % 11.46)

ذلك عىل زيادة القدرة احلركية لعضالت الرجلني يف االجتاه 

األفقي. وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة كل من ماير وآخرون 

(2006 )(Myer, et al. 2006) ودراسة مايكليدس وآخرون ،

(2013 )(Michailidis et al., 2013) ن ، ودراسة ميلر وآخرو

(2006 )(Miller, et al.,2006) دراسة لوكا وآخرون ،

(2015 )(Luca et al., 2015) . 

بينام يتضح لنا أن هناك نسبة حتسن بلغت حواىل 

( يف اختبار الوثب العمودي ويرجع الباحثان ذلك 15.67%)

إىل أن نوعية التمرينات املستخدمة قد سامهت يف تنمية القدرة 

يف االجتاه الرأيس بمعدل مرتفع العضلية لعضالت الرجلني 

مقارنة بنسبة التحسن يف االجتاه األفقي، وهذا يتفق مع نتائج 

، أدم (Pereira  et al., 2015)( 2015كل من برييرا وآخرون )

ودراسة مايكليدس  (Adams et al., 1992) ( 1992وآخرون )

، دراسة لوكا  (Michailidis et al., 2013)( 2013وآخرون )

، دراسة إيمبليزيرى (Luca et al., 2015)( 2015) وآخرون

، دراسة كومبو (Impellizzeri et al., 2008)( 2008وآخرون )

، دراسة سيدانو  (Campo et al.,2009)( 2009وآخرون )

كام يبني ذلك أمهية  (Sedano et al., 2009)( 2009وآخرون )

 الوثب العمودي لالعبي كرة القدم حيث يشري جريو ديموس 

(Gerodimos, et al., 2006)  عب كرة لالقدرة القفز إىل أن

يد يف رياضة اجلداء ألهو عامل أسايس لو، قوة عن التعرب القدم

 (V. Gerodimos. Et al., 2006)  كرة القدم.

هناك نسبة حتسن وصلت  كام توضح لنا النتائج أيضًا يف أن

ًا. مرت 50%( وذلك يف اختبار اجلري ملسافة  6.73 -إىل )

ونجد أن نسبة التحسن هنا يشار إليها بإشارة سالبة، حيث انه 

كلام قطع الالعب مسافة اجلري يف زمن أقل كلام دل ذلك عىل 

حتسن رسعة اجلري. وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة كل من 

، دراسة (Pereira  et al., 2015)( 2015برييرا وآخرون )

، (Impellizzeri et al., 2008)( 2008إيمبليزيرى وآخرون )

 (Young, W. B. et al., 2001)( 2001دراسة يونج وآخرون )

( أيضًا إىل أن 3) وبالنسبة لعنرص الرشاقة تشري النتائج بجدول 
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%( مما يدل ذلك عىل  7.96 -هناك نسبة حتسن وصلت إىل )

حتسن عنرص الرشاقة لدى الالعبني بني القياس القبيل 

أن نسبة التحسن هنا يشار إليها  والقياس البعدي. ونجد أيضاً 

بإشارة سالبة، حيث انه كلام أدى الالعب اختبار الرشاقة يف 

أقل زمن ممكن كلام دل ذلك عىل حتسن عنرص الرشاقة لدى 

الالعب، وهذا ما تؤكده نتائج دراسة كل من برييرا وآخرون 

(2015 )(Pereira  et al., 2015) دراسة إيمبليزيرى وآخرون ،

(2008 )(Impellizzeri et al., 2008) 

وعىل الرغم من أن نسبة حتسن نتائج املجموعة التجريبية 

%( إال أن ذلك يعترب  15.67%،  6.73-تراوحت ما بني )

 6حتسنًا كبريًا خالل فرتة تنفيذ الربنامج والتي استمرت لفرتة 

أسابيع حيث أن القياسات البدنية املستخدمة يف البحث 

ملسافة )سواًء مسافة أفقية أو رأسية( معتمده عىل قياس ا

وكذلك معتمدة عىل قطع مسافة معينة يف أقل زمن. وهذا ما 

 Eskandar, T.et al)( 2014تؤكده دراسة إكسندر وآخرون )

 والقوة الرشاقة مستوى حتسن البليوميرتي أن تدريبات (2014

  القدم.  كرة لالعبي(  الرسعة) اجلري  زمن وتقلل املتفجرة

 تعراض نتائج املجموعة الضابطة من خالل جدول وبإس

( نجد أن قياسات الوثب العمودي واجلري الزجزاجي مل 4)

تسجل أي حتسن، بينام توضح النتائج أن هناك نسبة حتسن 

بسيطة يف قياسات الوثب العريض من الثبات، وكذلك اجلري 

مرتًا بني القياس القبيل والبعدي لصالح القياس البعدي  50

موعة الضابطة، ويعزو الباحثان هذا التحسن الطفيف للمج

 ىل عدة أسباب منها:إ

التدريب، وكذا  يف ةالضابط ةنتظام عينة املجموعا -1

املتبع حيث يتضمن حمتوى  يواملهار تنفيذ الربنامج البدين

 ةلتنمية بعض الصفات البدني ةهالربنامج عىل تدريبات موجَّ 

 . الرسعة والرشاقة :منها

كانت هلا فاعليتها وتأثريها  ي املهارات التالتدريب عىل -2

غري  بصورةسهمت أ يوالت ة،املقاس ةعىل الصفات البدني

 ةورنت بنتائج املجموع)إذا ما ق   ةصغري ةوبنسب ةمبارش

شار حيث ي   ،الرشاقة، القوة، الرسعةتنمية عنرص  ( يفةالتجريبي

عن طريق  ةه يمكن تطوير وتنمية الصفات البدنيىل أنَّ إ

ستمرار عملية التدريب ا وكذلك إنَّ  ي،تدريب املهارال

مما ينعكس أثره  ة،ن من مستوى الصفات البدنيس  حي   ةواملامرس

يشري إليه كل من . وهذا ما يداء املهارألتقان اإعىل التعلم و

( 2015و جورنني ) (Erlangen, 2003) ( 2003إيرلينجر)

(Gurneen, 2015) ( 2003و بريسون )(Pearson, 2003). 

للبحث قيد الدراسة  الفرض األولويتضح لنا مما سبق حتقق 

توجد فروق دالة إحصائيًا بني القياس القبيل والقياس  "وهو 

البعدي لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية يف مستوى 

 ."القدرة العضلية للطرف السفيل والرسعة والرشاقة

لضابطة بعد وبإستعراض نتائج املجموعتني التجريبية وا

( وجود فروق ذات داللة 5) انتهاء الربنامج يتضح من جدول 

( يف القياسات البعدية بني 0.05إحصائية عند مستوى )

املجموعتني التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية. 

مما يؤكد ذلك عىل التأثري اإلجيايب لربنامج التدريبات املقرتح. 

( 2015من برييرا وآخرون )وهذا ما يتفق مع نتائج كا 

(Pereira  et al., 2015)( 2008، دراسة إيمبليزيرى وآخرون )

(Impellizzeri et al., 2008)( 2001، دراسة يونج وآخرون )

(Young, W. B. et al., 2001)  
الفرض ( يتضح لنا حتقق 5) ومن خالل نتائج جدول 

ائيًا يف توجد فروق دالة إحص "للبحث قيد الدراسة وهو الثاين

القياس البعدي بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة 

يف مستوى القدرة العضلية للطرف السفيل، والرسعة والرشاقة 

 ."لعينة البحث لصالح املجموعة التجريبية

 

  اإلستخالصات

التدريب البليومرتي يؤثر تأثريًا إجيابيًا عىل حتسني  -1

الوثب العريض(، وأيضًا كل من القدرة االنفجارية األفقية )

 القدرة االنفجارية الرأسية )الوثب العايل(. 

التدريب البليومرتي يؤثر تأثريًا إجيابيًا يف حتسني  -2

 عنرص الرسعة. 

أثر التدريب البليومرتى إجيابيًا يف حتسني )الرشاقة(،  -3

والتي هلا ارتباط كبري بتنمية عنرص الرسعة والقدرة العضلية 

 للطرف السفىل. 
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   توصياتال

يف ضوء ما تم من إجراءات وىف حدود عينة الدراسة 

 واهدافها يوىص الباحثان بام ييل: 

رضورة استخدام مترينات البليومرتي املشاهبة  -1

ضمن تدريبات كرة القدم، وخاصة مرحلة  يلألداء املهار

 اإلعداد البدين العام واخلاص

رضورة املزج بني مترينات البليومرتى والتمرينات  -2

ألثقال ضمن برامج تدريبية هادفة خالل مرحلة اإلعداد با

 البدين العام واخلاص وتأثريها عىل مستوى االداء املهارى. 

يمكن تقسيم التمرينات البليومرتية إىل مترينات يف  -3

االجتاه األفقي، ومترينات يف االجتاه الرأيس وتطبيقها عىل 

 العبني كرة القدم وفقًا خلصائص مركز كل العب. 
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 بناء اسرتاتيجية للبنية املعرفية للمدرب الريايض باململكة العربية السعودية

  

 د. صالح بن أمحد السقاء

 جامعة امللك سعود                       -أستاذ علم النفس الريايض املشارك 

 د. يارس حمروس مصطفى

 ودسع امللك جامعة  - أستاذ القياس والتقويم الريايض املشارك  

 د. أمحد حممد عبد السالم

 سعود امللك جامعة –أستاذ اإلصابات الرياضية املشارك 

 أمحد عيل عبدالرمحند. 

 سعود امللك جامعة –أستاذ التدريب الريايض املشارك 
 

 (م5/3/2018؛   وقبل للنرش يف   م8/1/2018)قدم للنرش يف   

 

 .ملدرب الريايضا-البنية املعرفية-اسرتاتيجية: الكلامت املفتاحية

هدفت الدراسة إىل التعرف إىل بناء اسرتاتيجية للبنية املعرفية للمدرب الريايض باململكة  البحث: ملخص

العربية السعودية، وقد استخدم الباحثون املنهج الوصفي بأسلوب املسح امليداين ومنهج التحليل البعدي، 

وًا من هيئة أعضاء هيئة التدريس العاملني ( عض50( مفحوصًا منهم )147وتكونت عينة الدراسة من )

( مدربًا 97بكليات وأقسام الرتبية البدنية باململكة العربية السعودية تم اختيارها بالطريقة العمدية، و)

رياضيًا تم اختيارهم من املسجلني باالحتادات الرياضية واملشاركني بدورات مركز إعداد القادة للعام 

لعشوائية، واستخدم الباحثون استامرة حرص هبدف استعراض أهم هـ  بالطريقة ا1437/1438

املوضوعات التي جيب أن ُيلم هبا املدرب الريايض وتكون من ضمن بنيته املعرفية واستبيان استطالع رأي 

املدربني العاملني بالتدريب الريايض باململكة العربية السعودية وفق تقسيم بلوم لألهداف الرتبوية كأدوات 

البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة إىل أن املعارف املتعلقة بالعوامل النفسية وأنواع اإلعداد النفيس جلمع 

ومحل التدريب الريايض وكذلك ضبط احلمل التدريبي والتحكم فيه وطرق تقنني االختبارات والقياسات 

التي حازت عىل أولوية  وأيضًا طرق التدريب واالسعافات األولية عند اإلصابة هم من املوضوعات اهلامة

عالية لدى املدرب الريايض، ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يويص الباحثون بالعمل باسرتاتيجية 

البنية املعرفية للمدرب الريايض يف االحتادات الرياضية للوصول إىل التدريب الفاعل مع رضورة تناول باقي 

 .التدريب وسياقواملتمثلة يف نتائج الرياضيني،  عنارص التدريب الفاعل بالدراسات املستقبلية
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Abstract: The study aimed at building a strategy for the cognitive structure of the sports trainer in 
Saudi Arabia. The researchers used the descriptive method in the field survey method and the post-
analysis methodology. The sample was divided into two parts: the faculty members of faculties and 
departments of physical education in Saudi Arabia numbering (50) and selected athletes from the 
registered sports federations and participants in the courses of the Leadership Development Center for 
the year 1437/1438H in random manner and number (97). To collect the study data, an inventory 
form was used to review The most important topics that must be learned by the sports coach and be 
part of the knowledge structure and questionnaire survey of trainers working in sports training in 
Saudi Arabia according to the division of Bloom educational goals, and noted the most important 
results that the knowledge about psychological factors and types of psychological preparation and 
carrying sports training as well as control training and control The methods of codification of tests 
and measurements, as well as methods of training and first aid in injury are important topics that have 
received a high priority of the sports coach, and recommended the study to work on the strategy of 
cognitive structure of the extension Rabi Al-Riyadi in the sports federations to reach effective training 
with the need to deal with the rest of the active training elements in the future studies represented by 
the results of athletes and the training context.  
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  مقدمة الدراسة 

ال ختلو مهنة أو نشاط من العقبات واملشكالت خاصة إذا 

ما كانت أساسيات هذا النشاط تعتمد عىل متغريات السلوك 

والرتبوي كمهنة التدريب  االجتامعياإلنساين ونشاطه 

، والتي حتفل بعدد كبري من التحديات واملشكالت ،الريايض

عىل  حتتوي ت التيمن املجاالالتدريب الريايض حيث يعترب 

 ألنه يف األساس يعترب ،العديد من التحديات واملشكالت

عملية تربوية ختضع لألسس واملبادئ العلمية وهتدف إىل 

نوع معني  يفممكن  ريايضإعداد الفرد لتحقيق أعىل مستوى 

 .من أنواع األنشطة الرياضية

و يواجه جمتمع القرن احلادي والعرشين حتديات وحتوالت 

، منها حتديات التغريات الرسيعة والتحوالت املتسارعة عديدة

يف شتى جماالت احلياة، والثورة التكنولوجية )املعرفية، 

املعلوماتية( والعوملة وغريها من املستجدات، ويف ضوء ذلك مل 

تعد الطرائق والوسائل واألدوات التقليدية االعتيادية قادرة 

 املساةمة يف التنمية عىل مواكبة هذه التحديات والتطورات، وال

بصورها املختلفة بصورة فاعلة، مما أدى إىل إعادة التفكري 

والتنظيم والبناء، وزيادة احلاجة إىل مبادرات خالقة إبداعية يف 

إصالح البنية املعرفية للمدربني الرياضيني كسبيل إلعداد 

الطاقات البرشية يف هذا القطاع احليوي، والذي يتطلب هتيئة 

لمشاركة يف التعلم النشط لبناء املعرفة واستخدامها، املدرب ل

وحتقيق الثقافة العلمية والرياضية والتكنولوجية يف ضوء 

احتياجات واهتاممات احلارض واملستقبل من جهة والسياق 

 الشخيص املجتمعي من جهة أخرى.

سياسة اإلقرار باألمر الواقع فيام تواجهه إتباع  لذا فإن

وتقديم واجهات يات ومشكالت مهنة التدريب من حتد

يعترب من األمور  ظهر مقلقاً،حتجب الواقع املهني مهام 

، املرفوضة والتي ال تساهم يف تطوير مهنة التدريب الريايض

، خاصة حينام تفاقم هذه املشكالتألنه سيفىض حتاًم إىل 

املعرفية للمدرب  للبنيةنقارن اإليقاع املتباطئ الواهن 

لعريب بإيقاع اإلنجازات املتسارعة يف الريايض يف الوطن ا

 دول الغرب املتقدمة.

فقد أهتم الباحثون يف علم النفس املعريف بدراسة اآلليات 

السيكولوجية الكامنة وراء معاجلة املعلومات واكتساهبا 

وختزينها وفق حمددات مضبوطة كاًم وكيفًا، ويرى الكثري منهم 

رجة األوىل إىل أن الفشل يف عمليات املعاجلة يرجع بالد

الطبيعة الكمية والكيفية للبناء املعريف، وأن كاًل من البناء 

املعريف وعمليات املعاجلة للمعلومات يعمالن بصورة تفاعلية، 

ولكل منهام تأثريه الدال عىل إحداث الفروق الفردية بني 

 ( 2012املدربني يف ناتج النشاط العقيل املعريف. )رشفاوي،

الرئييس لعملية التدريب فال يقترص  فاملدرب هو املحرك

عمل املدرب عىل توصيل معلوماته وخرباته لالعبيه، بل 

تعدت دائرة التعليم  التييرتبط بكثري من االلتزامات األخرى 

لفنون اللعبة إىل دائرة الرتبية، فهو املثل والقدوة الذى حيتذى 

 به العبيه للوصول اىل أعىل املستويات لتعديل وتوجية مسار

مستوي االنجاز من خالل حتديد األهداف، والتخطيط 

تقع عىل عاتقها  التيحيث أن املدرب هو الشخصية  ،لتنفيذها

القيام بتخطيط وقيادة وتنظيم اخلطوات التنفيذية لعمليات 

وهو ما يتفق مع ما  التدريب وتوجيه الالعبني خالل املنافسات

جح ليس جمرد ( إىل أن املدرب النا2002محــاد ) أشار الية 

ناقل لفنون التدريب التي تعلمها، ولكن جيب أن يكون مبتكرًا 

، تنمية قدراته وقدرات العبيهل سعيا يف التدريب واملنافسات

وقد أكد جان بياجيه أن التفكري عند الفرد ال يمكن عزله عن 

عوامل الرتبية ومؤثرات البيئة املحيطة به، كام أكد أن هذه 

 تنطبع عىل عقل الطفل الفرد كام تفعل املؤثرات والعوامل ال

آلة التصوير، ألن الفرد يمتصها ويمثلها ومن ثم يدجمها يف 

 (. 1956منظومته املعرفية. )بياجيه، 

املدرب بالقدرة عىل حسن الترصف،  جيب أن يتحىلوعلية 

وتفهم املشاكل وجماهبتها، وأن يكون له فلسفة خاصة به تتميز 

قة يف النفس، والنضج والثبات بالوضوح، وأن يتسم بالث

االنفعايل، وكذلـك يتمتع بالقدرة عىل غرس مبادئ اللعب 

وس الالعبني، كام جيب عليه أن يبنى ـــالنظيف، واألمانة يف نف

لوب القيادة املناسب للمواقف التي يمر هبا أثناء ــسأ

 ه.ـــعمل
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( أن هناك 1997) (، دبور1996)اخلويل هذا وقد أكد 

العوامل املؤثرة بقوة يف إعداد املدرب ، لكي يرتقي العديد من 

إىل تدريب املستويات الرياضية التنافسية )مستوى البطولة(، 

، املهني، الرتبوي( األكاديميوالتي تتلخص يف اإلعداد )

 للمدرب.

( إىل أن 2006(، بسمة عبد البصري)2001وقد أشار ظاهر)

ص يف عدم الصعوبات واملعوقات التي تواجه املدرب تتلخ

 األندية مدريب لتقويم أسس وضع يف االحتاد الريايض مساةمة

 بالطرق لتعريفهم للمدربني دورات الرياضية، عدم إقامة

لرباجمهم،  تنفيذهم دون حتول ملواجهة املشكالت التي الصحيحة

ونقص املعايري العلمية عند اختيار املدرب، وعدم توافر مناخًا 

لتفرغ املدرب للتدريب، وعدم قدرة  ماديًا واجتامعيًا مناسباً 

عىل توفري بعثات خارجية للدول املتقدمة لتثقيف املدرب  االحتاد

ومعايشته لألندية املتقدمة، نقص سبل الرعاية املتكاملة للمدرب، 

ومما سبق يتضح االدوار اهلامة التي جيب عىل املدرب اإلملام هبا 

شودة. وعند النظر إىل وتفعيلها، حتى يتسنى له حتقيق األهداف املن

األندية السعودية يتضح أهنا تعتمد بشكل عىل مدربني غري 

. أما الفرق الرياضية املختلفةسعوديني بشكل عام للقيام بتدريب 

عند التعاقد مع املدرب الوطني فتعترب اخللفية واخلربة الرياضية 

السابقة )العب سابق( عنرص هام ورئيس للحكم عىل أهلية 

درب، ولكن كام هو معروف ال يمكن توقع الكثري من وكفاءة امل

مدرب ال يملك اإلعداد الكايف ألداء املهمة املناطة به. فالقدرة 

أداء  ألعىل والوصول هبمعىل صقل وتطوير مهارات الالعبني 

يمكن الوصول إلية، تتطلب بجانب اخلربة الرياضية، قدرات 

ج، وقدرة إضافية مثل، التنظيم، والتخطيط، ووضع الربام

ويعترب رفع كفاءة املدرب الوطني وزيادة ، التعامل مع اآلخرين

خرباته ومعارفه النظرية والعملية، هدف رئيس تسعي الربامج 

حتقيقه، والعمل عىل أمكانية قياسه عن طريق دراسة  التدريبية اىل

مر الذى أثر الربامج عىل سلوك املدرب يف امليدان، وهو األ

تؤكد التي حكم لعدم وجود الدراسات يصعب بموجبه إصدار 

 مدي كفاءة املدرب الوطني. 

 خاللعدد من املدربني املتميزين من ظهور  بالرغم

هر عدد من حيث ظالتاريخ الريايض للمدربني السعوديني 

ممن كان هلم دورًا فاعالً يف حتقيق  -املدربني املتميزين 

هم. هذه اإلنجازات واالنتصارات ملنتخبات بالدهم أو أنديت

اخلربات الناجحة ما هي إال دليل عىل قدرة وكفاءة املدرب 

الوطني إضافة إىل إظهاره لالستعداد اجليد الذي يمكن من 

خالله التنبؤ بإمكانية نجاح وتفوق املدرب الوطني متى ما تم 

 تيحت له الفرصة.أ إعداده بشكل علمي صحيح و

لسائدة ولكن بالرغم من هذه النجاحات ماتزال الفكرة ا

بني الرياضيني عن املدرب الوطني هي، مدرب طوارئ ذو 

تأثري نفيس مؤقت يمكن االعتامد عليه وقت األزمات فقط. 

هذا املفهوم غالبًا ما يأخذ يف االعتبار عند التعاقد مع املدرب 

الوطني، حيث ينظر إىل املدرب الوطني عىل أنه أقل تأهياًل 

الفريق مقارنة باملدرب  وخربة وقدرة عىل اإلبداع أو قيادة

 الغري سعودي. 

وجيمع الرياضيني عىل أن التمييز يف التعامل من قبل 

إدارات األندية من أهم املشاكل التي تواجه املدرب الوطني 

وأكثرها تأثريًا عىل دوافعه وطموحه الشخيص، وبالتايل أثرها 

اين السلبي عىل االستمرار يف مزاولة مهنة التدريب. فغالبًا ما يع

املدرب الوطني من قلة الدعم املعنوي واملادي املقدم من قبل 

اإلدارة، وسوء التعامل ومطالبته بأعباء اضافية خارجة عن 

نطاق املهنة تستنزف جهده وطاقته وال تتناسب مع ما يقدم له، 

فبينام يطالب املدرب الوطني بالعمل عىل تطوير مستواه 

ما يكون الثمن التقليل  ومضاعفة اجلهد إلثبات الذات، غالباً 

من قدراته وكفاءته وعدم االلتزام ببنود العقد وإهدار احلقوق 

كام أنه  ، واجلحود من قبل إدارات األندية يف بعض األحيان

عند التعاقد مع املدرب الوطني غالبًا ما يتم االحتكام إىل معيار 

العاطفة واملحسوبيات بدالً من استخدام معيار القدرة 

ة وما يمكن تقديمه للفريق. ناهيك عن عدم والكفاء

تخدمة للحكم عىل نجاح ـموضوعية طرق التقييم املس

 املدرب.

وذلك عىل الرغم من وجود جمموعة من برامج اإلعداد 

والصقل والتي تقدمها أكثر من جهة إلعداد البنية املعرفية 

للمدرب الريايض ولكن ليست مرضيه يف ضوء حتديات العرص 

تتناسب مع متطلبات سوق العمل يف بعض األحيان،  احلايل وال
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ومنها عىل سبيل الذكر ال احلرص مذكرة التفاهم السعودية 

الربيطانية املشرتكة للتعاون يف جماالت الشباب والرياضة، والتي 

منها استحدث معهد إعداد القادة دورة تدريبية غري متخصصة 

يث هتدف هذه ح، تعرف بربنامج )الدراسات الدولية للمدربني(

الدورة إىل توفري قاعدة عريضة من املدربني الوطنني املؤهلني 

فهو تأهيل عام،  -دون ختصص يف لعبة معينة  –لعملية التدريب 

بالتعاون مع  -و يمكن استكامله بالتأهيل النوعي املتخصص، 

العريب السعودي لكرة القدم كاالحتاد  ات الرياضية املختلفةاالحتاد

دراسات الدولية للمدربني الوطنني يف ثالث وتتدرج ال -

مستويات، متهيدية، ومتوسطة، ومتقدمة، ويف ظل التعاون 

املشرتك تقوم اهليئة الربيطانية للتدريب بتصميم برامج الدورة 

وحتديد موضوعاهتا وتوفري املناهج والوسائل التدريبية الالزمة، 

ين سعوديني تم بينام يقوم املعهد بتنفيذ الربامج من خالل حمارض

اعتامدهم من قبل اهليئة الربيطانية للتدريب خاصة يف املستوي 

األول. وللمشاركة يف هذه الربنامج يتم ترشيح املتدربني عن 

طريق جهات االختصاص من االحتادات الرياضية واملكاتب 

)باهليئة العامة  واألندية الرياضية واإلدارات الفنية بالرئاسة

 اشرتاط اجتياز املستوي األدنى كمتطلب ، إضافة إىلللرياضة(

 (10)للمشاركة يف املستوي الذي يليه، وترتاوح مدة الدورة من 

)إعداد  يوم للدورة التمهيدية واملتوسطة عىل التوايل (12)إىل 

 .(1438القادة،

كام تقدم اللجنة األوملبية السعودية دورة متخصصة 

ة ثامنية أيام يتم للمدرب الريايض يف االلعاب املختلفة يف مد

تزويد املتدرب فيها باملعلومات واملهارات الرضورية ملتطلبات 

 12ساعة نظري و 12كل رياضة عىل حده، وذلك بواقع 

ساعة عميل، ثم تقوم اللجان الفنية وشؤون املدربني 

وحتديد املوضوعات  الربامجباالحتادات السعودية بتصميم 

ألوملبية باألرشاف ومستوي الدورة، بينام تقوم اللجنة ا

اإلداري وتأمني املحارضين، ويتطلب للمشاركة يف هذه 

واألندية  اتالدورة أن يتم ترشيح املتدربني عن طريق االحتاد

(، وحيث أن املعرفة تعد هي 1438)إعداد القادة، الرياضية

املحصلة النهائية لالكتساب والتحصيل وتكوين املفاهيم 

املعرفة اجلانب العقيل يف والتكوينات الذهنية كام متثل 

لذا ومن العرض السابق  (2001)ليىل ،  . الشخصية اإلنسانية

يتضح أن البنية املعرفية للمدرب الريايض هلا تأثري كبري يف 

مسريته العملية وحتقيقه للنجاح، وُتشري املعرفة الرياضية هنا 

إىل نضج الفرد بمقدار ما لديه من معلومات أو معرفه، كام أهنا 

ركز الفرد يف اجلامعة التي يعيش بينها مرتبط بمقدار معرفة م

الفرد يف شتى النواحي بالنسبة ألفراد مجاعته، وكثريًا ما تؤخذ 

 (.1982 فؤاد،املعرفة عىل أهنا معيار الذكاء )

ويعترب قياس املعرفة يف املجال الريايض من أهم أنواع 

االرتقاء تعمل عىل  التي الرئيسة الركائز القياس فهي من 

بالعملية التدريبية ، حيث ال يمكن الفصل ما بني اجلانب 

نجاح املدرب الريايض يف حيث أن التطبيقي  والواقع النظري 

عمله يرتبط بري بام لديه من حصيلة معرفيه وقدرته عىل تطبيقها 

، كام أن نجاح املدرب يكمن عملية التدريب واملنافسات أثناء 

إليه من معارف ومعلومات ، بل  يف عدم االكتفاء بام وصل

يعمل جاهدًا عىل االستزادة واالطالع عىل كل ما هو 

مستحدث وجديد باملجال الريايض وبالنواحي املعرفية 

املرتبطة به وذلك لتطوير وتنمية كافة جوانب املعرفة املرتبطة 

 العملية التدريبية. يفبنجاحه 

 مشكلة الدراسة

ا حماولة علمية عملية لذا تكمن مشكلة الدراسة يف كوهن

دراسة البنية املعرفية الالزمة لبناء ل فريق البحثمن وجه نظر 

مواجهة التحديات احلالية يف عمليات من املدرب بحيث متكنه 

إىل  نيل الالعبلوصو كأساس التدريب والتخطيط واالعداد

أعىل املستويات الرياضية، إذ يرتبط الوصول إىل املستويات 

املدرب عىل  وامكانات  مبارشًا بمدى قدرات العليا ارتباطاً 

، وهو اال مر ختطيط وتنفيذ وتقويم عملية التدريب الريايض

رصد واقع البنية املعرفية للمدرب الريايض  الذى يتطلب معه

 . يف اململكة العربية السعودية

 الدراسةمصطلحات 

  الريايض املدرب

 ورد تتوىل التي الشخصيات من الريايض املدرب يعد
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تدريب لالعبني الرياضيني بمختلف ال عملية يف القيادة

 الشامل التطوير يف ومبارشا اتأثريا كبري ويؤثر ، األلعاب

وأداءه الفني واملهارى  .الريايض الفرد لشخصية واملتزن

 (1998واخلططي.)حسني،

  البنية املعرفية

أشار بياجيه إىل أن البنى املعرفية ربام تكون أهم األفكار 

فردة يف املفاهيم التي تتكون لدى األفراد عن ظاهرة أو متغري امل

 (Piagent، 1989 ) ما.

 

  الدراسةأهداف 

هيدف هذا البحث إىل بناء اسرتاتيجية للبنية املعرفية 

 :من خالل للمدرب الريايض باململكة العربية السعودية

التعرف عىل البنية املعرفية للمدرب الريايض يف  -1

واالجتامع الريايض، علم التدريب الريايض، جمال علم النفس 

القياس والتقويم الريايض، و اإلصابات الرياضية اإلسعافات 

 األولية.

دراسة الفروق يف استجابات عينة الدراسة وفق  -2

متغريات )املؤهل الدرايس، سنوات اخلربة، عدد الدورات 

 التدريبية(.

نية بل لبناء ا السرتاتيجية مقرتحةوضع تصور  -3

 للمدرب الريايض باململكة العربية السعودية.فية املعر

 

  الدراسة تساؤالت

يطرح هذا البحث تساؤالً رئيسيًا يف حماولة اإلجابة عىل 

 إشكالية البحث مفاده:

هل يمكن بناء اسرتاتيجية للبنية املعرفية للمدرب * 

الريايض يف اململكة العربية السعودية يف ضوء دراسة الواقع 

حيث تعمل عىل تنمية وتطوير البنية املعرفية الراهن هلا، ب

للمدرب الريايض وتراعي يف نفس الوقت مقدرات وظروف 

وذلك من خالل إطار املدربني وثقافة املجتمع املحيط؟ 

 التساؤالت الفرعية التالية:

ما هو واقع املدرب الريايض يف اململكة العربية  -1

داده ونموه وإع بتأهيلهالسعودية يف ضوء العنارص املرتبطة 

، علم التدريب يف علم النفس واالجتامع الريايض املهني 

الريايض، القياس والتقويم الريايض، و اإلصابات الرياضية 

 اإلسعافات األولية؟

ماهي الفروق يف استجابات عينة الدراسة وفق  -2

متغريات )املؤهل الدرايس، سنوات اخلربة، عدد الدورات 

 التدريبية(؟

التي قرتحة للبنية املعرفية امل يةما هي االسرتاتيج -3

 يمكن بناءها للمدرب الريايض باململكة العربية السعودية؟

 

   الدراسات السابقة

أجرى الفاضل ، أمحد وآخرون فريق بحث بجامعة امللك 

املعوقات التي حتول دون "( دراسة بعنوان 2011سعود )

من  وكان"وصول الرياضة العربية إىل العاملية وسبل تطويرها 

ضمن أهداف الدراسة التعرف عىل اإلعداد املهني للمدربني 

الرياضيني ببعض الدول العربية، واستخدم الفريق البحثي 

االستبيان للتعرف عىل هذا اهلدف، كام شملت عينة البحث 

 باألنشطةجمموعة من املدربني ببعض االحتادات اخلاصة 

ع منها الفردية وكذلك االنشطة اجلامعية من مخس دول ارب

نتائجهم بدولة الواليات املتحدة االمريكية  ةمقارنعربية وتم 

كدولة حمك، وكان من أهم النتائج التي توصلت هلا الدراسة 

وجود قصور يف حمتوى الدورات التي يتم اعدادها للمدربني، 

 كذلك عدد الدورات التي تقام غري كاف.

 .Langenkamp, et., al) أجرى لنجنكامب، وآخرون

، "تعزيز الكفاءة املهنية للمدربني  "دراسة بعنوان  (2009

استهدفت بناء مقياس حمدد للكفاءة املهنية للمدربني، 

واشتملت عينة الدراسة عىل املدربني لألنشطة الرياضية 

املختلفة امللتحقني بدورات الصقل بأكاديمية التدريب بأملانيا، 

البيانات، وتم استخدام مقياس سامت املدرب املهنية جلمع 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أهم العوامل التي تؤثر عىل 

: القدرات واملهارات االيتالكفاءة املهنية للمدربني تضمنت 

واملعارف املتوفرة لدى املدرب، مصادر املعرفة التخصصية 

واالستقرار العاطفي للمدرب، اخلربة الكافية يف جمال 

 مهنته هي االلتزام التخصص، اخلصائص التي متيز املدرب يف
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واإلخالص والرصاحة والثقة بالنفس والقدرة عىل التعامل 

بوضوح، وحزم مع الالعبني والقيادة واحلكم الذايت، وإدارة 

التدريب، وإدارة األزمات، والقدرة عىل التصنيف، باإلضافة 

 إىل املرونة، ومهارات االتصال.

 "بعنوان ( دراسة Thiel,et.,al. 2009وآخرون ) أجرى ثيل،

والتي استهدفت وضع توصيف وظيفي ملهنة  "مهنة املدرب 

املدرب، واشتملت العينة عىل املدربني لألنشطة الرياضية 

( 616( مؤسسات توظيف املدربني )1812املختلفة عددهم )

يف مجيع األلعاب الرياضية األوملبية، كام تم االستعانة باخلرباء 

ع مدربني املنتخبات (، ومقابالت م30يف جمال التدريب )

(، ومقابالت مع املرشدين املرافقني هلؤالء 6الوطنية بأملانيا )

(، كام اختذت عددًا من اخلطوات متمثلة يف حتليل 6املدربني )

للدراسات واملراجع العلمية التي تناولت بالدراسة مهنة 

املدرب، وتم االستعانة باالستبيان لقياس سامت املدرب، 

هم النتائج التالية: تتفاوت املسارات وأظهرت الدراسة أ

الوظيفية التي يتم اختيار املدرب وإحلاقه بوظيفة مدرب معتمد 

من خالل اإلعالن عن الوظيفة، ويتم اختيار املدرب وفقًا 

لعدد من االعتبارات اهلامة متمثلة يف الكفاءة املهنية ونشاطه 

ألكثر  ومتيزه يف التدريب، عدم االزدواجية يف عملية التدريب

من نشاط يف وقت واحد، متنح للمدرب سلطة اختاذ القرارات 

التي تتعلق باالرتقاء بالنشاط أو الالعبني، معظم املدربني يتم 

توظيفهم بعقود حمددة املدة، عدد قليل من مؤسسات توظيف 

املدربني متنح املدربني عقود طويلة األجل ولكن برشوط 

رب أكثر بكثري مما قد تضعها املؤسسة، عدد ساعات عمل املد

يتقاضاه من راتب شهريًا، ، إعداد وتأهيل املدربني يتم وفق 

منظومة يمنح من خالهلا ترخيص معرتف به من قبل هيئة 

متميزة معنية بإعداد وتأهيل املدرب مثل أكاديمية كولن 

للتدريب، يسمح ملدريب املنتخبات االوليمبية ومدريب 

قيقه نجاحات عالية يف املنتخبات بالتدريب يف حالة حت

الدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية املدربني واحلصول 

منها عىل شهادة كمدرب اوليمبي معتمد أو مدرب حمرتف 

 معتمد. 

 

البناء العاميل ملهارات  "( بدراسة 2004) معبد الكريقام 

، وقد "مدريب الفرق الرياضية يف ضوء متطلبات العمل املهني

ث املنهج الوصفي مستخدما حتليل املراجع استخدم الباح

والوثائق املتعلقة باملدرب الريايض، واختريت عينة البحث 

( مدرب 72( مدربًا )200، وبلغ قوامها )العمديةبالطريقة 

( مدرب للرياضات الفردية. وقد 128لأللعاب اجلامعية )

أشارت نتائج الدراسة إىل التوصل إىل سبعة عوامل يمكن من 

وضع البناء العاميل ملهارات مدريب الفرق الرياضية خالهلا 

 الريايض، التدريب لعملية التخطيط: وهي مجاعي( – )فردي

 التدريب عملية وإدارة تنظيم الريايض، التدريب عملية تنفيذ

تنبؤ بمستوى األداء، التوجيه واإلرشاد، وال التقييم الريايض،

 االتصال والتفاعل، القيم الرتبوية.

( بدراسة هدفت إىل بناء 2001املعاطي ) قام أبو 

لربامج التنمية اإلدارية للمدربني من خالل :  اسرتاتيجية

حتديد االحتياجات اإلدارية للمدرب الريايض، حتديد 

متطلبات تقويم برامج التنمية اإلدارية، تقييم برنامج التنمية 

اإلدارية املقرتح للمدربني، أستخدم املنهج الوصفي مستخدمًا 

وحتليل الوثائق لربامج إعداد املدرب  املسحيألسلوب ا

( 231( مدرب منهم )373الريايض، وبلغت عينة البحث )

( للرياضات الفردية، 142مدرب لأللعاب اجلامعية، ) 

وأشارت نتائج الدراسة إىل أن أهم االحتياجات اإلدارية 

للمدرب الريايض هي : ختطيط الربنامج التدريبي يف اخلطة 

ة، التخطيط إلدارة الفريق، املدرب والسلوك القيادي، السنوي

التخطيط اإلداري ملعسكرات التدريب، اختصاصات 

ومسئوليات اجلهاز املعاون، التخطيط إلدارة الوقت، املدرب 

 واختاذ القرار، األساليب احلديثة يف اختاذ القرار.

 

  التعليق عىل الدراسات السابقة

والتي تناولت  بعد استعراض الدراسات السابقة

موضوعات تقارب موضوع البحث يتضح آن هناك جمموعة 

من االجراءات التي يمكن االستفادة منها يف الدراسة احلالية 

كاختيار املنهج واداة مجع البيانات وطريقة املعاجلات 

والتي بالفعل تم االستعانة هبا يف الدارسة احلالية،  اإلحصائية



 جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                         72

دي للدراسات السابقة التي ( التحليل البع1)  ويوضح جدول

تناولتها الدراسة احلالية بالعرض وذلك لالستفادة منها يف 

حتديد أكثر وضوحًا للمجاالت املعرفية التي تتناوهلا هذه 

الدراسات بالبحث والتي تشري ألةميتها يف البناء املعريف 

 للمدرب الريايض.

 

 

 .التحليل البعدي للدراسات السابقة .(١) جدول 

 الباحث اسم م
عام 

 النرش

 حمددات التحليل البعدي

 البنية املعرفية املقرتحة موضوع الدراسة

تنظيامت 

 رياضية

إعداد 

 مدربني

مهنة 

 التدريب

التدريب 

 الريايض

علم 

 النفس 
 الفسيولوجي

اإلصابات 

 الرياضية

القياس 

 والتقويم

اإلدارة 

 الرياضية

 * * * * * * * * * 2011 الفاضل وآخرون 1

  *   * * * *  2009 لنجنكامب وآخرون 2

 2009 ثيل وآخرون 3
  

* *  * * *  

 * *  * * * *  * 2004 عبد الكريم 4

 * * * *  *  * * 2001 أبو املعاطي 5

 3 5 3 4 3 5 4 3 3 املجموع الكيل

 % 60 % 100 % 60 % 80 % 60 % 100 % 80 % 60 % 60 النسبة املئوية %

 السادس الثاين اخلامس الثالث الرابع األول    الرتتيب العام

 

( 5( أن التحليل البعدي تناول )1)  يتضح من جدول

دراسات سابقة من أهم الدراسات التي ظهرت يف هذا املجال 

%( من هذه 80وفق املتاح من الدراسات، والتي تشري إىل أن )

الدراسات تناولت مهنة التدريب بالدراسة والبحث، كذلك 

( منها تناول إعداد املدربني والتنظيامت الرياضية التي 60%)

حتكم مهنة التدريب، أما فيام يتعلق بالبنية املعرفية التي تناولتها 

هذه الدراسات فقد متثلت يف العنارص التالية وفق الرتتيب 

باألةمية النسبية )التدريب الريايض، القياس والتقويم، 

إلصابات الرياضية، الفسيولوجي، علم النفس الريايض، ا

 اإلدارة الرياضية(.
 

 إجراءات البحث

  املستخدمةاملناهج البحثية 

والذي  "أسلوب املسح امليداين  "املنهج الوصفي -1

هيدف إىل دراسة الظاهرة كام توجد يف الواقع، وهيتم بوصفها 

 وصفًا دقيقًا، ومجع املعلومات والبيانات والتعبري عنها كاًم وكيفًا.

والذي  " Meta-Analysis "ل البعدي منهج التحلي -2

يشري إليه فواد أبو حطب وأمال صادق عىل اعتباره أحد 

احللول احلديثة يف مناهج البحث حيال مشكلة أن البحوث 

التي جتري حول موضوع واحد قد ال يدعم بعضها بعضًا، 

وهذا يرسي حتديدًا عىل بحوث العلوم اإلنسانية واالجتامعية، 

املسئولني عن وضع السياسات واختاذ األمر الذي يربك 

القرارات العملية حني يريدون االستناد إىل نتائج هذه 

البحوث، ومن هنا نشأت احلاجة إىل ما يطلق عليه تكامل 

وهي جهود يبذهلا فريق  Research Integrationالبحوث 

الباحثني هبدف إحداث تكامل بني نتائج الدراسات والوصول 

نتاجات تستوعبها ككل، وتتخذ من خالل ذلك إىل است

 دراسات تكامل البحوث صورتني رئيسيتني :

 التقارير الرسدية النظرية               (أ

الدراسات الكمية )التحليل البعدي( )أبو حطب،  (ب

1991.) 
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  البحثجمتمع 

 فئات تتمثل يف التايل: فئتنيينقسم جمتمع البحث إىل 

ت تمع أعضاء هيئة التدريس العاملني بكلياجم -

لتقنني أداة وأقسام الرتبية البدنية باململكة العربية السعودية 

مجع البيانات، واستطالع آرائهم يف عنارص بناء البنية املعرفية 

 .للمدرب الريايض

املشاركني يف دورات مركز املدربني الرياضيني  -

 .إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة السعودية

  البحثعينة 

هيئة التدريس العاملني بكليات وأقسام  عينة أعضاء -

( عضو ٥٠وعددهم ) الرتبية البدنية باململكة العربية السعودية

 هيئة تدريس، تم اختيارها بالطريقة العمدية.

فقد تم اختيارهم من املدربني الرياضيني أما عينة  -

واملشاركني يف دورات املسجلني باالحتادات الرياضية املدربني 

بالطريقة العشوائية  هـ1437/1438ادة للعام مركز إعداد الق

                  . (2) ( مدرب كام يوضحهم جدول٩٧وعددهم )

 

 .املؤهل، سنوات اخلربة، التخصص، عدد الدورات التدريبية()توزيع عينة الدراسة وفق متغريات البحث . ( ٢)  جدول                        

 يةعدد الدورات التدريب عدد سنوات اخلربة املؤهل الدرايس م

 37 ثالث دورات وأقل 47 سنوات 10أقل من  50 أقل من اجلامعي 1

 60 أكثر من ثالث دورات 50 سنوات 10أكثر من  47 جامعي فيام فوق 2

 97  97  97 اإلمجايل

 

  البحثأدوات 

قام فريق البحث بتصميم استامرة حرص هبدف استعراض 

يض وتكون أهم املوضوعات التي جيب أن ُيلم هبا املدرب الريا

من ضمن بنيته املعرفية، عىل الرغم من القيام بالتحليل البعدي 

( من اخلرباء يف 50السابقة، وتم تطبيقه عىل عدد ) تللدراسا

( والذي 3)  جمال التدريب الريايض، وهو ما يوضحه جدول

يمكن مالحظة أن جمال فسيولوجيا الرياضة جاء فيه يف مرتبة 

عدم توفر األجهزة واألدوات  متأخرة )اخلامسة( وذلك بسبب

التي يمكن استخدامها يف تقنني عملية التدريب بصورة 

متقدمة، كذلك بسبب ضعف يف تدريب املدربني عىل 

 استخدام هذه األجهزة إن توفرت بالفعل.

             

 

 . ٥٠عنارص البنية املعرفية للمدرب الريايض وفق آراء اخلرباء       ن= .( ٣ )  جدول                    

 الرتتيب النسبة املئوية أوافق نارص البنية املعرفية املقرتحةع م

 1 100 50 التدريب الريايض والنواحي الفنية 1

 5 70 35 فسيولوجيا اجلهد البدين 2

 4 72 36 علم النفس واالجتامع الريايض 3

 6 44 22 التغذية للرياضيني 4

 7 40 20 الترشيح الوظيفي 5

 10 20 10 امليكانيكا احليوية 6

 2 86 43 جمال القياس والتقويم الريايض 7

 9 20 10 القيادة واإلدارة الرياضية 8

 3 78 39 اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية 9

 8 22 11 التعلم احلركي 10
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املدربني العاملني استطالع رأي كذلك تم بناء استبيان 

واملسجلني  السعودية ةبالتدريب الريايض باململكة العربي

( مدرب 97بدورات مركز إعداد القادة بالرياض، وعددهم )

البنية املعرفية التي جيب توفرها لدى  وذلك هبدف التعرف عىل

املدرب السعودي يف جمايل علم النفس الريايض وعلم االجتامع 

يف جمال ، كذلك يف جمال القياس والتقويم الريايض، والريايض

يف جمايل اإلصابات ، ثم ريايضالنواحي الفنية للتدريب ال

األولية وذلك بناء عىل حتديد هذه الرياضية واإلسعافات 

املجاالت العلمية من وجهة نظر اخلرباء والدراسات السابقة 

وقد تم بنائه بالرجوع إىل األدبيات املرجعية  واملراجع العلمية،

وذلك وفق  والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث

( يعترب تصنيف ) بلوملالهداف السلوكية، حيث  تصنيف بلوم

املعروفة ، وقد  التصنيفاتلألهداف السلوكية من أشهر 

 صنفها إىل املجاالت الثالثة التالية : 

املجال اإلدراكي أو العقيل أو املعريف : ويشمل   -1

وإدراكها وتطوير  والفهم املعرفة التذكرواألهداف التي تتناول 

 الذهنية .  القدرات واملهارات

املجال الوجداين أو العاطفي أو االنفعايل ، ويشمل -2

األهداف التي تصف التغريات يف االهتاممات واملوقف 

 واالجتاهات والقيم وتنمية التقدير والتكيف . 

املجال النفس حركي أو جمال املهارات : ويمثل  -3

األهداف التي تركز عىل إحدى املهارات العضلية أو احلركية 

و التي تتطلب معاجلة بارعة لبعض املواد أو األشياء أو بعض أ

 األعامل التي تتطلب تنسيقًا عصبيًا عضليَا .

وقد تبنى فريق البحث بناء االستبيان وفق املجال األول 

  قسم اىل قسمني أساسيني هم :  من تصنيف بلوم حيث 

 

ة اخلاصة بأفراد عين األوليةويتناول البيانات  القسم األول :

 : كالتايلالبحث 

 املؤهل العلمي . -

 سنوات اخلربة . -

 عدد دورات التدريب احلاصل عليها. -

 

حماور متثل البنية  أربعة ويتكون من  القسم الثاين :

عبارة للبنية املعرفية  للمدرب  (٢٤١)املعرفية  تشتمل عىل 

( 4)  املقرتحة وفق جدول السعودي موزعه عىل املحاور 

 :التايل

 

حماور وعبارات استبيان البنية للمدرب السعودي قبل آراء  .( ٤ )  لجدو

 .اخلرباء

 العبارات  عدد املحاور م

 57 واالجتامع الريايضعلم النفس  1

 69 جمال النواحي الفنية للتدريب الريايض 2

 64 جمال القياس والتقويم الريايض 3

جمايل اإلصابات الرياضية واإلسعافات  4

 األولية

57 

 241 االمجايل

 

البنية أن املحور االول يتناول  ( 4)  يتضح من جدول

الريايض بعدد عبارات واالجتامع يف جمال علم النفس  املعرفية 

مجال باخلاص  الثاينعبارات بينام املحور  (55)مكون من 

 ة،( عبار67النواحي الفنية للتدريب الريايض يتكون من عدد )

القياس والتقويم الريايض  مجالباخلاص  الثالثوجاء املحور 

 الرابعبينام تكون املحور  ،عبارات (61)متكون من عدد 

من مجايل اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية ب اخلاص

بحيث يصبح جمموع حماور االستبيان ككل  ة،عبار (55عدد )

 .  عبارة موزعه عىل تلك املحاور (232)( حماور رئيسه بعدد 4)

جمموعة  الستبيان يف صورته األولية عىلوقد تم عرض ا

 مالءمتهاخلرباء واملحكمني وذلك للتعرف عىل مدى  من

وكذلك استطالع آرائهم حول  املوضوع من أجله،للهدف 

مدى مناسبة العبارات وصياغتها ومالئمتها لكل حمور من 

( وحذف أو إضافة  البنية املعرفية للمدرب السعوديحماور)

لك حتديد طريقة اإلجابة عىل أي عبارات أخرى وكذ

 فريق البحث  االستبيان بوضع مقياس لإلجابة . وقد ارتىض

 .%  من أراء اخلرباء يف مجيع العبارات80نسبة ال تقل عن 

عىل مناسبة العبارات بنسبة  املحكمني وقد جاءت نسبة اتفاق

(، يف 5،11أرقام )فيام عدا العبارات العبارات أغلب % يف 90
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يف املحور الثاين،  (9، 8) ات أرقام، والعبارل االواملحور 

والعبارات أرقام يف املحور الثالث،  (3،5،6والعبارات أرقام )

( يف املحور الرابع، ليصبح بذلك إمجايل عبارات االستبيان 2،8)

 (.5) ( عبارة، وذلك ما يوضحه جدول 232)

 

ب السعودي حماور وعبارات استبيان البنية املعرفية للمدر .( ٥ ) جدول 

 .بعد أراء اخلرباء

 العبارات  عدد املحاور م

 55 واالجتامع الريايضعلم النفس  1

 67 جمال النواحي الفنية للتدريب الريايض 2

 61 جمال القياس والتقويم الريايض 3

 55 جمايل اإلصابات الرياضية واإلسعافات األولية 4

 232 االمجايل

 

  االسرتاتيجية ث لبناءالذي تبناه فريق البحالنموذج 

والذي  Bowman & Ashأش  –نموذج بومان تم استخدام 

 يمكن تفسريه كام ييل:

أن إعداد (.1987)ويف هذا السياق أوضح بومان 

يتطلب إجراء جمموعة من اخلطوات أو املراحل  اسرتاتيجية

تبدأ بتحليل الوضع الراهن ثم صياغة األغراض، ييل ذلك 

ارية املختلفة الالزمة إلعداد القيام بالعمليات اإلد

اجلديدة حتى خترج إىل نطاق التنفيذ، ولقد وضع  االسرتاتيجية

املقرتحة  االسرتاتيجياتبومان، أش نموذجًا خطيًا لصياغة 

 التالية:يتضمن املراحل األربع الرئيسة 

 The Present Situationحتليل الوضع الراهن -1

 Environmental andوالداخيل التقييم البيئي  (1

Internal  
 Strategic Optionاالسرتاتيجية اخليارات -2

  Strategic Selectionاالسرتاتيجية  انتقاء-3

 

  مجع البيانات ألدواتاملعامالت العلمية 

الطرق التالية يف تقنني أدوات  البحث باستخدامفريق  قام

 مجع البيانات:

 
 الصدق:

  املحتوى ق: صدأوالً 

د حماور االستبيان واقرتاح عبارات قام فريق البحث بتحدي

كل حمور حيث أعتمد صدق املحتوى عىل التفكري املنطقي 

واألةمية النسبية آلراء اخلرباء عىل حماور االستبيان قيد البحث، 

 % من إمجايل آراء العينة.80وقد حقق نسبة اتفاق أعىل من 

  صدق االتساق الداخيلثانيًا: 

مرفق  يان يف صورته النهائيةقام فريق البحث بإعداد االستب

( فردًا من العاملني باملجال 20وتم اختيار عينة من ) ( 1)

الريايض، بغرض حساب االتساق الداخيل، وذلك للتعرف 

 وبني درجة حمورهاعىل العالقة بني درجة العبارة ودرجة 

املحور ، كذلك درجة ملحاور االستبيانالعبارة والدرجة الكلية 

ثم قام فريق  ملحاور االستبيان.لكلية درجة الوا الفرعي

 (.6)  كام هو موضح بجدولالبحث بحساب قيمة )ر( 

 

 .معامالت ارتباط املحاور الفرعية باملجموع الكيل ملحاور االستبيان .(٦)  جدول     

 قيمة )ر( املحـــــــــــــــــــــــور م قيمة )ر( املحـــــــــــــــــــــــور م

1 

 املعرفة

4 

 تحليلال

 0.816 التحليل يف علم التدريب الريايض 0.841 املعرفة يف علم التدريب الريايض

 0،709 التحليل يف القياس والتقويم الريايض 0.675 املعرفة يف القياس والتقويم الريايض

 0،745 التحليل يف اإلصابات واالسعافات الرياضية 0.754 املعرفة يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 0.731 التحليل يف علم النفس واالجتامع الريايض 0.741 املعرفة يف علم النفس واالجتامع الريايض

2 

 الفهم

5 

 الرتكيب

 0.766 الرتكيب يف علم التدريب الريايض 0.695 الفهم يف علم التدريب الريايض

 0.635 لتقويم الريايضالرتكيب يف القياس وا 0.810 الفهم يف القياس والتقويم الريايض
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 . ( ٦)  جدولتابع       

 قيمة )ر( املحـــــــــــــــــــــــور م قيمة )ر( املحـــــــــــــــــــــــور م

 التحليل 4 املعرفة  

 
 0.751 الفهم يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 
 0.642 الرتكيب يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 0.683 الرتكيب يف علم النفس واالجتامع الريايض 0.765 واالجتامع الريايض الفهم يف علم النفس

3 

 التطبيق

6 

 التقويم

 0.648 التقويم يف علم التدريب الريايض 0.862 التطبيق يف علم التدريب الريايض

 0.748 التقويم يف القياس والتقويم الريايض 0.879 التطبيق يف القياس والتقويم الريايض

 0.847 التقويم يف اإلصابات واالسعافات الرياضية 0.697 التطبيق يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 0.625 التقويم يف علم النفس واالجتامع الريايض 0.765 التطبيق يف علم النفس واالجتامع الريايض

 

( أن مجيع قيم معامالت االرتباط 6) يتضح من جدول 

( 0.05دالة إحصائيا عند مستوى دالله ) الستلعبارات املحاور 

ومن العرض السابق يتضح أن ، مع درجة املحور التي تنتمي إليه

 ذلك ُيشري إىل صدق متثيل العبارات للمحاور.

 

 

 

   ثبات االستبيان - ثانياً 

 معامل ثبات األبعاد باستخدام معامل ألفا 

ا تم حساب معامالت الثبات لالستبيان باستخدام معامل ألف

"Alpha Coefficient” كرونباخ أسامها كام Cronbach  وتعتمد عىل

حساب معامل ألفا لالستبيان ككل ولكل عبارة من االستبيان 

 .(7)  ومقارنتهام ببعض وذلك كام هو موضح بجدول

 

 .قيم معامل ألفا لعبارات االستبيان . (٧)  جدول     

 املحـــــــــــــــــــــــور م
معامل 

 ألفا
 حـــــــــــــــــــــــورامل م

معامل 

 ألفا

1 

 املعرفة

4 

 التحليل

 0.695 التحليل يف علم التدريب الريايض 0.704 املعرفة يف علم التدريب الريايض

 0.701 التحليل يف القياس والتقويم الريايض 0.702 املعرفة يف القياس والتقويم الريايض

 0.702 التحليل يف اإلصابات واالسعافات الرياضية 0.687 لرياضيةاملعرفة يف اإلصابات واالسعافات ا

 0.698 التحليل يف علم النفس واالجتامع الريايض 0.699 املعرفة يف علم النفس واالجتامع الريايض

2 

 الفهم

٥ 

 الرتكيب

 0.689 الرتكيب يف علم التدريب الريايض 0.695 الفهم يف علم التدريب الريايض

 0.693 الرتكيب يف القياس والتقويم الريايض 0.696 يف القياس والتقويم الريايضالفهم 

 0.699 الرتكيب يف اإلصابات واالسعافات الرياضية 0.654 الفهم يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 0.701 الرتكيب يف علم النفس واالجتامع الريايض 0.694 الفهم يف علم النفس واالجتامع الريايض

3 

 التطبيق

٦ 

 التقويم

 0.704 التقويم يف علم التدريب الريايض 0.683 التطبيق يف علم التدريب الريايض

 0.700 التقويم يف القياس والتقويم الريايض 0.658 التطبيق يف القياس والتقويم الريايض

 0.690 االسعافات الرياضيةالتقويم يف اإلصابات و 0.697 التطبيق يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 0.689 التقويم يف علم النفس واالجتامع الريايض 0.698 التطبيق يف علم النفس واالجتامع الريايض
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( أن معامالت ثبات االستبيان 7)  يتضح من جدول

تبني أن معامل ألفا  ، كام0.872باستخدام معامل ألفا = 

ي أقل ( وه0.704) -( 0.658)للمحاور انحرصت بني 

من معامل ألفا لالستبيان ككل. وبمقارنة معامل ألفا لكل 

عبارة بمعامل ألفا ملحورها ولالستبيان ككل يتضح أنه مل يتم 

حذف أي عبارة مما يشري إىل أن عبارات االستبيان وحماوره 

( مما يفيد أمكانية 0.05تتمتع بمعامل ثبات دال عند مستوى )

ياس مدى مساةمة بعض االعتامد عليه كاستبيان مقنن لق

العوامل املساندة )االعداد النفيس، الطب الريايض، التقنيات 

احلديثة، التجنيس الريايض( يف تأهل املنتخبات الرياضية 

( عبارة، وموزعة 249العربية للبطوالت العاملية يتكون من )

 حماور. ستةعىل 

 

   الدراسة االستطالعية

بتاريخ    عيةفريق البحث بإجراء دراسة استطال قام

خارج عينة البحث األساسية  منعىل عينة  م 25/1/2017

 ومن نفس جمتمع البحث ثم اختيارها بالطريقة العشوائية ،

 :وذلك  العاملني باملجال الريايض منفردًا ( 50)قوامها 

 لتعرف عىل مدى مناسبة صياغة العبارات.ل 

 لتأكد من وضوح العبارات.ل 

 ن واالختبار املعريف ككل.تحديد زمن تطبيق االستبيال 

 لتعرف عىل أي صعوبات يف عملية التطبيق.ل 

 ساب اعتدالية توزيع عبارات االختبار املعريف وذلك حل

 بحساب معامل االلتواء جلميع العبارات.

 

  اإلحصائيةاملعاجلات 

استخدم فريق البحث يف معاجلة النتائج إحصائيًا 

نحراف املعياري، األساليب التالية:  املتوسط احلسايب، اال

معامل االلتواء، التكرارات، النسب املئوية، ألفا كرونباخ، 

لبيان دالالت الفروق بني  ²معامل االرتباط البسيط، اختبار كا

الفريق يف معاجلة النتائج اإلحصائية  أعتمداالستجابات. كام 

 SPSSاالجتامعية عىل برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم 

( 0.05يستخدم مستوى الداللة ) اإلحصائي، كام سوف

 للتأكد من معنوية النتائج.

 

   عرض ومناقشة النتائج

ما هو واقع املدرب الريايض يف اجابة التساؤل األول : 

 بتأهيلهاململكة العربية السعودية يف ضوء العنارص املرتبطة 

يف علم النفس واالجتامع الريايض، علم وإعداده ونموه املهني 

يض، القياس والتقويم الريايض،  اإلصابات التدريب الريا

 الرياضية اإلسعافات األولية؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل سوف يتم استعراض آراء عينة 

 ( كام ييل:١٣( وحتى جدول )٨البحث يف اجلداول من )

 

 

.ُبعد )املعرفة(لعبارات  ²وكاواألمهية النسبية والرتتيب  تالتكرارا .(٨) جدول   

املعرفة بنيةُبعد  م  
أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة جمموع  

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
²كا الرتتيب  

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

دراسة تاريخ علم 

النفس الريايض 

باألداء  وارتباطه

 الريايض.

53 54.6 25 25.8 16 16.5 2 2.1 1 1.0 418 86.18 8 93.46 

2 

لنفيس جماالت علم ا

الريايض املرتبط 

باألداء الريايض 

 واإلنجاز.

43 44.3 39 40.2 11 11.3 3 3.1 1 1.0 411 84.74 15 83.46 
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   .(٨) جدول تابع 

 

بنية املعرفةُبعد  م  
أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة جمموع  

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
²كا الرتتيب  

 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

العوامل النفسية 

املؤثرة يف اإلعداد 

 النفيس للريايض.

63 64.9 26 26.8 6 6.2 -- -- 2 2.1 439 90.51 1 96.19 

4 
أةمية وأنواع اإلعداد 

 النفيس للرياضيني.
51 52.6 33 34.0 8 8.2 3 3.1 2 2.1 419 86.93 5 97.17 

5 
نظريات الشخصية 

 وطرق قياسها.
29 29.9 40 41.2 18 18.6 9 9.3 1 1.0 378 77.93 32 49.75 

6 

مفهوم الدوافع 

وأنواعها وطرق 

تطويرها لدى 

 الرياضيني.

49 50.5 27 27.8 14 14.4 6 6.2 1 1.0 408 84.12 16 76.35 

7 

 االجتامعيةالتنشئة 

وسيكولوجية 

 اجلامعة.

27 27.8 36 37.1 28 28.9 5 5.2 1 1.0 374 77.11 34 49.13 

8 

ئص مفهوم وخصا

االنفعاالت املرتبطة 

 باألداء الريايض.

39 40.2 32 33.0 21 21.6 4 4.1 1 1.0 395 81.44 20 57.79 

9 

مفهوم التدريب 

العقيل واالحرتاق 

 النفيس للرياضيني.

38 39.2 33 34.0 18 18.6 8 8.2 -- -- 392 80.82 23 23.45 

10 
حتديد مبادئ 

 الريايض.التدريب 
59 60.8 21 21.6 11 11.3 6 6.2 -- -- 424 87.42 3 71.20 

11 
التعرف عىل محل 

 الريايض.التدريب 
59 60.8 25 25.8 9 9.3 4 4.1 -- -- 430 88.65 2 76.32 

12 
ضبط احلمل 

 فيه.والتحكم 
54 55.7 27 27.8 11 11.3 3 3.1 2 2.1 419 86.39 5 97.79 

13 
حتديد أنواع وبرامج 

 البدين.االعداد 
53 54.6 26 26.8 13 13.3 3 3.1 2 2.1 416 85.77 10 92.02 

14 
التعرف عىل مراحل 

 .املهارىاالعداد 
51 52.6 28 28.9 15 15.5 1 1.0 2 2.1 416 85.77 10 89.34 

15 

التعرف عىل طرق 

تدريب االعداد 

 البدين.

60 61.9 20 20.6 11 11.3 3 3.1 3 3.1 422 87.01 4 116.35 

16 
حتديد مراحل 

 ططي.اخلاالعداد 
50 51.5 25 25.8 14 14.4 6 6.2 2 2.1 406 83.71 18 76.24 

17 
خصائص ختطيط 

 التدريب الريايض.
52 53.6 27 27.8 10 10.3 6 6.2 2 2.1 412 84.94 13 87.17 
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    .(٨) جدول تابع 

بنية املعرفةُبعد  م  
أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة جمموع  

 الدرجات

مهية األ

 النسبية
²كا الرتتيب  

 % ك % ك % ك % ك % ك

18 

مدي املام املدرب 

تحديد مسار ب

مستوى االنجاز 

احلايل احلالة 

 التدريبية لالعبني 

47 48.5 34 35.1 10 10.3 5 5.2 1 1.0 412 84.94 13 82.94 

19 

معرفة املدرب 

بطيفية حتديد 

االهداف التدريبية 

ووضع املعايري 

  .للتخطيط

52 53.9 28 28.9 10 10.3 6 6.2 1 1.0 415 85.56 12 89.85 

20 

املام املدرب 

بميكانيكية التكيف 

كأساس للتوافق 

يف اجلهاز التكنيكي 

  العصبي.

38 39.2 36 37.1 16 16.5 5 5.2 2 2.1 394 81.23 21 58.92 

21 
االختبار هو أداة 

 القياس.
54 55.7 24 24.7 14 14.4 4 4.1 1 1.0 417 85.97 9 93.97 

 43.67 32 77.93 378 2.1 2 6.2 6 24.7 24 34.0 33 33.0 32 القياس تقدير كمي. 22

23 
التقويم أعم وأشمل 

 من القياس.
38 39.2 31 32.0 18 18.6 7 7.2 3 3.1 385 79.38 28 46.66 

24 
القياس ُيعطي دائاًم 

 أرقام.
38 39.2 35 36.1 16 16.5 5 5.2 3 3.1 391 80.61 24 55.52 

25 

االختبار موقف 

مقنن يوضع فيه 

الفرد هبدف إظهار 

 عينة من السلوك.

34 35.1 39 40.2 17 17.5 5 5.2 2 2.1 389 80.20 27 57.38 

26 

القياس تقدير كمي 

لظاهرة أو عنرص ما 

وفق إطار معني من 

 املقاييس املدرجة.

26 26.8 46 47.4 18 18.6 5 5.2 2 2.1 380 78.35 31 65.11 

27 

التقويم تقدير قيمة 

وإصدار حكم  يشء

 عليه.

40 41.2 29 29.9 20 20.6 6 6.2 2 2.1 390 80.41 25 51.50 

28 

للوصول للمعايري 

جيب حتويل 

الدرجات اخلام 

 لدرجات معيارية.

35 36.1 34 35.1 21 21.6 4 4.1 3 3.1 385 79.38 28 49.75 
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    .(٨) جدول تابع 

عرفةبنية املُبعد  م  
أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة جمموع  

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
²كا الرتتيب  

 % ك % ك % ك % ك % ك

29 

للوصول ألحكام 

موضوعية جيب 

املعايري  استخدام

واملستويات 

 واملحكات.

40 41.2 32 33.0 15 15.5 7 7.2 3 3.1 390 80.41 25 52.48 

30 

ات اخلام الدرج

ليس هلا مدلول إال 

إذا أرجعناها إىل 

 معيار حمدد.

30 30.9 27 27.8 28 28.9 8 8.2 4 4.1 362 74.63 35 31.50 

31 
اإلصابة الرياضية 

 تعني حدوث إعاقة
21 21.6 30 30.9 19 19.6 14 14.4 13 13.4 323 66.59 36 49.54 

32 

 األوليةاإلسعافات 

هي تعلم وسائل 

حياة بسيطة إلنقاذ 

 املصاب

48 49.5 29 29.9 10 10.3 7 7.2 3 3.1 403 83.09 19 73.25 

33 

ال يشرتط أن متنع 

اإلصابة الرياضية 

الالعب من مواصلة 

 املباراة

37 38.1 31 32.0 18 18.6 8 8.2 3 3.1 382 78.76 30 43.56 

34 

تستخدم اإلسعافات 

األولية لتخفيف 

األمل أو منع تضاعف 

 اإلصابة

55 56.7 28 28.9 8 8.2 2 2.1 4 4.1 419 86.39 5 103.67 

35 

تدخل اإلصابة 

النفسية ضمن 

 تصنيف اإلصابات

48 49.5 22 22.7 16 16.5 7 7.2 4 4.1 394 81.23 22 63.25 

36 

قوي  ارتباطيوجد 

بني اإلصابات 

الرياضية 

 واإلسعافات األولية

49 50.5 29 29.9 9 9.3 9 9.3 1 1.0 407 83.91 17 78.51 

37 

تؤدي اإلصابة 

حلدوث تغيريات 

فسيولوجية فقط 

 لالعب

24 24.7 18 18.6 23 23.7 17 17.5 15 15.5 310 63.91 37 23.15 

 .9.49= (0.05ومستوى داللة ) 4اجلدولية عند درجة حرية  ²كا*    

 

والتي ونسبها املئوية  ( التكرارات8)  اجلدوليوضح 

( كحد أدنى % 63.91) أةميتها النسبية بني تراوحت 

الداللة اإلحصائية كام أن ، %( كحد أقىص90.51و)

املعرفية  البنية لبعدتقبلهم حول  الدراسةالستجابات عينة 

ما بني  2دالة إحصائيا، حيث تراوحت قيم كا للمدرب

وهي مجيعها قيم دالة إحصائية  (116.35)إىل  (23.15)
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قد  ةالدراسمما يؤكد عىل أن عينة  (0.05)عند مستوى 

تبني من البعد، وقد اتفقوا فيام بينهم حول عبارات هذا 

ه عىل مستوى اإلستجابة النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن

أكثر العبارات التي حصلت عىل )أوافق بشدة( جاءت 

( عبارات 6رأي أفراد عينة الدارسة هي) وفقموافق بشدة 

(، وقد 34-15-12-11-4-3) أرقامتتمثل يف العبارات 

راوحت النسبة املئوية للتكرارت هلذه العبارات ما بني ت

 86.39(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني )64.8 إىل 52.6)

ه عىل مستوى اإلستجابة )أوافق( أنيف حني (، 90.51إىل 

يف نسبتها رأي أفراد عينة الدارسة  وفقأكثر العبارات 

(، وقد 26-25-5-2) وهي  عبارات( 4هي ) املئوية

سبة املئوية للتكرارت هلذه العبارات ما بني تراوحت الن

 65.11(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني )47.4 إىل 40.2)

عىل مستوى  أكثر العباراتوجاءت (، 86.20إىل 

رأي أفراد عينة الدارسة  اإلستجابة )موافق إىل حد ما( وفق

-22-7) ( من العبارات وةما 4هي ) يف نسبتها املئوية

النسبة املئوية للتكرارت هلذه (، وقد تراوحت 30-37

(، وبأةمية نسبية ترتاوح 28.9 إىل 23.7العبارات ما بني )

يف االستجابة (، أكثر العبارات 77.93إىل  63.91بني )

 يف نسبتها املئويةرأي أفراد عينة الدارسة  )ال أوافق( وفق

(، وقد 36-33-30-9-5) ( من العبارات وةما 5هي )

للتكرارت هلذه العبارات ما بني تراوحت النسبة املئوية 

إىل  77.93(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني )9.3إىل  8.2)

يف اإلستجابة )ال أوافق بشدة(  ( ، أكثر العبارات83.91

( من 2هي ) يف نسبتها املئوية رأي أفراد عينة الدارسة وفق

(، وقد تراوحت النسبة املئوية 37-31) العبارات وةما 

(، 15.5إىل 13.4ارات ما بني )للتكرارت هلذه العب

وتدل ، (66.59إىل  63.59وبأةمية نسبية ترتاوح بني )

هذه النتيجة عىل تفاوت وجهات نظر أفراد عينة الدارسة 

وقد جاء ترتيب  املعرفية،عىل العبارات املتعلقة ببعد البنية 

 كالتايل:األةمية النسبية  وفقالعبارات 

ية مؤثرة يف العوامل النفس"( 3) جاءت العبارة  -1

باملرتبة األوىل بأةمية نسبية  "اإلعداد النفيس للريايض

(90.51 ) 

التعرف عىل محل التدريب  "(11) جاءت العبارة  -2

 ( 88.65باملرتبة الثانية بأةمية نسبية ) "الريايض 

حتديد مبادئ التدريب  "( 10) جاءت العبارة  -3

 (87.42باملرتبة الثالثة بأةمية نسبية ) "الريايض 

التعرف عىل طرق تدريب  "( 15) اءت العبارة ج -4

 (87.01باملرتبة الرابعة بأةمية نسبية ) "االعداد البدين 

أةمية وأنواع اإلعداد النفيس  "( 4) جاءت العبارة  -5

 ،"ضبط احلمل والتحكم فيه "( 12) العبارة  ،"للرياضيني

تستخدم اإلسعافات األولية لتخفيف األمل أو  "( 34) العبارة 

باملرتبة اخلامسة بأةمية نسبية  "اإلصابة  تضاعف منع

(86.39. ) 

ويرى الباحثون أن العبارات اخلاصة بالتدريب الريايض 

واالعداد النفيس قد جاءت يف مقدمه ترتيب عبارات بعد 

املعرفة  حسب ترتيب األةمية النسبية، مما يدل عىل إدراك عينة 

ايض وعلم النفس البحث أةمية وتأثري املعرفة بالتدريب الري

لنجنكامب، الريايض، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

حيث أشارت إىل  (  Langenkamp, et., al. 2009وآخرون )

أهم العوامل التي تؤثر عىل الكفاءة املهنية للمدربني تضمنت: 

دراسة  القدرات واملهارات واملعارف املتوفرة لدى املدرب،

رت أن من أهم العوامل املؤثرة التي أظه (2004عبد الكريم )

التخطيط لعملية التدريب الريايض، تنفيذ عملية للمدرب 

( أن الوصول 2005)مجعة و طه ، ما ذكره  التدريب الريايض

يتأتى هلا  به قدراته وإمكانياته ال حباملدرب إىل أقىص ما تسم

يف جو نفيس  بالعمليتيح له  بتوفري املناخ املناسب الذي إال

 مالئم.عصبي وذهني و
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 .ُبعد )الفهم(لعبارات  ²وكاواألمهية النسبية والرتتيب  تالتكرارا . (٩) جدول 

 بنية الفهمُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

ُيمثل التحكم يف 

 االتاالنفع

أةمية كبرية حتى 

يمكنه بث 

يف  االستقرار

 النفس.

63 64.9 23 23.7 6 6.2 3 3.1 2 2.1 ٤٣٣ 89.27 3 156.96 

2 

التناغم الوجداين 

بني املدرب 

والالعب ُيزيد 

من إحساسه ملا 

يشعر به 

 الالعب.

67 69.1 20 20.6 5 5.2 2 2.1 3 3.1 ٤٣٧ 90.10 1 163.97 

3 

تتأسس العالقة 

رب بني املد

والالعب عىل 

والثقة االحرتام 

 .املتبادلة

69 71.1 15 15.5 8 8.2 3 3.1 2 2.1 ٤٣٧ 90.10 1 142.12 

4 

إحساس املدرب 

بجهود الالعبني 

تعترب من بني 

أهم العوامل 

 املدرب.نجاح ل

65 67.0 18 18.6 8 8.2 5 5.2 1 1.0 ٤٣٢ 89.07 4 73.51 

5 

 الالعبنيمشاركة 

يف مشاكلهم 

ة االجتامعي

ه ُتساهم يف نجاح

كأخصائي 

 نفيس.

59 60.8 23 23.7 10 10.3 5 5.2 ---- ---- ٤٢٧ 88.04 6 84.80 

6 

القدرة عىل اختاذ 

القرار دون تأثر 

بالعواطف 

ُتساهم يف 

مساعدة 

 .الالعب

53 54.6 24 24.7 9 9.3 6 6.2 5 5.2 ٤٠٥ 83.50 19 105.93 

7 

قدرة املدرب 

عىل مالحظة 

مواقف التدريب 

ساهم يف تطوير يُ 

 .األداء

57 58.8 22 22.7 14 14.4 2 2.1 2 2.1 ٤٢١ 86.80 8 79.85 
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   . (٩) جدول تابع 

 بنية الفهمُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

8 

يتحمل املدرب 

لية بقدر كبري املسئو

من الشجاعة يف 

 حاالت اهلزيمة.

51 52.6 24 24.7 15 15.5 2 2.1 5 5.2 ٤٠٥ 83.50 19 102.94 

9 
مفهوم التدريب 

 الريايض.
57 58.8 21 21.6 13 13.4 4 4.1 2 2.1 ٤١٨ 86.18 10 99.64 

10 
مفهوم احلمل 

 الزائد.
56 57.7 21 21.6 15 15.5 2 2.1 3 3.1 ٤١٦ 85.77 12 60.47 

11 

ماهية التشكيل 

النموذجي 

 احلمل.لدورات 

40 41.2 31 32.0 22 22.7 3 3.1 1 1.0 ٣٩٧ 81.85 25 70.99 

12 

ماهية برامج 

 يفاالعداد 

التدريب 

 الريايض.

45 46.4 30 30.9 18 18.6 1 1.0 3 3.1 ٤٠٤ 83.29 22 91.29 

13 
الفرق بني 

 التخطيط واخلطة
51 52.6 30 30.9 12 12.4 2 2.1 2 2.1 ٣٣١ 68.24 47 79.64 

 80.88 15 84.53 ٤١٠ 3.1 3 1.0 1 16.5 16 28.9 28 50.5 49 االنتقاء.مفهوم  14

15 

ماهية اخلطوات 

األساسية لتعلم 

املهارات احلركية 

 الرياضية.

50 51.5 33 34.0 9 9.3 4 4.1 1 1.0 ٤١٨ 86.18 10 93.05 

16 

 يفالعوامل املؤثرة 

إنتاج القوة 

 .العضلية

50 51.5 27 27.8 15 15.5 2 2.1 3 3.1 ٤١٠ 84.53 15 81.71 

17 

قادر عىل فهم 

االجراءات 

 يفالتنفيذية 

تصميم الربامج 

 وجتهيزاهتا

52 53.6 29 29.9 13 13.4 1 1.0 2 2.1 ٤١٩ 86.39 9 94.70 

18 

لدية الفهم 

انتاج  لألنظمة

النشاط  يفالطاقة 

 التخصيص

57 58.8 20 20.6 15 15.5 1 1.0 4 4.1 ٤١٦ 85.77 12 103.56 

19 

واعي للعمر املناسب 

للتخصص الريايض 

والوصول اىل 

 املستوى

 .التخصيص

58 59.8 28 28.9 7 7.2 3 3.1 1 1.0 ٤٣٠ 88.65 5 119.85 
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   . (٩) جدول تابع 

 بنية الفهمُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

مهية األ

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

20 

مدرك لكيفية 

معدالت التطور 

نمو القوة  يف

 واحلفاظ عليها

54 55.7 30 30.9 8 8.2 3 3.1 2 2.1 ٤٢٢ 87.01 7 103.67 

21 

فاهم لتأثري 

االنقطاع عن 

 تدريبات القوة

55 56.7 21 21.6 11 11.3 5 5.2 5 5.2 ٤٠٧ 83.91 18 90.47 

22 

قادر عىل فهم 

ماهية تدريبات 

القوة لألطفال 

مرحلة ما قبل  يف

 .البلوغ

44 45.4 35 36.1 14 14.4 4 3.1 1 1.0 ٤٠٩ 84.32 17 76.55 

23 

 "القياس هو

تقدير األشياء 

واملستويات 

 ."تقديرًا كميًا 

49 50.5 29 29.9 15 15.5 3 3.1 1 1.0 ٤١٣ 85.15 14 82.22 

24 

أهم أهداف 

ياس هي الق

حتديد الفروق 

الفردية بأنواعها 

 املختلفة.

34 35.1 37 38.1 17 17.5 4 4.1 5 5.2 ٣٨٢ 78.76 35 50.16 

25 

أي  ءاليشقوم 

قدر قيمته، 

 ءاليشفتقويم 

 أي وزنه

39 40.2 32 33.0 18 18.6 6 6.2 2 2.1 ٣٩١ 80.61 28 52.94 

26 

ويمتد مفهوم 

التقويم إىل 

مفهوم التحسني 

 .يلأو التعد

37 38.1 32 33.0 19 19.6 8 8.2 1 1.0 ٣٨٧ 79.79 32 48.30 

27 

الدرجات اخلام 

هي الدرجات 

املستخلصة من 

تطبيق االختبارات 

 مبارشة.

40 41.2 31 32.0 17 17.5 7 7.2 2 2.1 ٣٩١ 80.61 28 52.63 

28 

للوصول إىل 

املعايري جيب 

حتويل الدرجات 

اخلام إىل 

درجات 

 معيارية.

40 41.2 32 33.0 18 18.6 7 7.2 -- -- ٣٩٦ 81.64 26 26.58 
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   . (٩) جدول تابع 

 بنية الفهمُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

29 

تتشابه 

املستويات مع 

املعايري يف أهنا 

 أسس داخلية

للحكم عىل 

 .الظاهرة

35 36.1 33 34.0 23 23.7 6 6.2 -- -- ٣٨٨ 80.00 31 21.72 

30 

املحكات أسس 

خارجية للحكم 

عىل الظاهرة 

موضوع 

 التقويم.

31 32.0 39 40.2 20 20.6 7 7.2 -- -- ٣٨٥ 79.38 33 23.86 

31 

التقويم الذايت 

يعنى أن أحكام 

الفرد تكون بقدر 

 بذاته. ارتباطها

32 33.0 36 37.1 23 23.7 6 6.2 -- -- ٣٨٥ 79.38 33 21.96 

32 

التقويم 

 االعتباري يكون

يف ضوء خربات 

وآراء واجتاهات 

القائمني 

 بالقياس.

43 44.3 35 36.1 14 14.4 5 5.2 -- -- ٤٠٧ 83.91 21 38.87 

33 

االختبار هو 

جمموعة من 

األسئلة أو 

املشكالت أو 

التمرينات تعطى 

 للفرد.

42 43.3 31 32.0 17 17.5 6 6.2 1 1.0 ٣٩٨ 82.06 24 60.26 

34 

التقنني يتضمن 

حتديد رشوط 

االختبار تبعًا 

ملبدأ مراعاة 

ضبط مجيع 

 العوامل.

40 41.2 28 28.9 22 22.7 5 5.2 2 2.1 ٣٩٠ 80.41 30 52.33 

35 

يراعي 

موضوعية 

االختبار والتي 

تعني اتفاق 

املحكمني عىل 

 درجة االختبار.

39 40.2 25 25.8 22 22.7 4 4.1 7 7.2 ٣٧٦ 77.52 40 41.91 
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   . (٩) جدول تابع 

 بنية الفهمُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

36 

املناخ من 

األسباب 

الداخلية 

حلدوث 

 اإلصابة

46 47.4 26 26.8 16 16.5 3 3.1 6 6.2 ٣٩٤ 81.23 27 62.43 

37 

التدريب الزائد من 

اخلارجية  األسباب

 حلدوث اإلصابة

42 43.3 33 34.0 17 17.5 3 3.1 2 2.1 ٤٠١ 82.68 23 65.62 

38 

النمط اجلسمي 

من العوامل التي 

 االستعدادتزيد 

 لإلصابة

33 34.0 33 34.0 19 19.6 6 6.2 6 6.2 ٣٧٢ 76.70 42 37.58 

39 

العوامل الوراثية 

تلعب دور يف 

حدوث 

 اإلصابة

32 33.0 13 13.4 21 21.6 16 16.5 15 15.5 ٣٢٢ 66.39 48 12.02 

40 

تفاوت الالعبني 

 رال يؤثيف العمر 

يف حدوث 

 اإلصابة

34 35.1 16 16.5 19 19.6 15 15.5 13 13.4 ٣٨١ 78.55 36 14.70 

41 

طريقة التدريب 

حلدوث ال تؤدي 

 اإلصابة

40 41.2 26 26.8 20 20.6 6 6.2 5 5.2 ٣٨١ 78.55 37 44.08 

42 

 املبادئمن 

األساسية 

لإلسعافات 

األولية أبعاد 

املصاب عن 

 مكان اإلصابة

36 37.1 33 34.0 16 16.5 6 6.2 6 6.2 ٣٧٨ 77.93 38 42.84 

43 

التدرج يف 

 يعنياإلسعاف 

إسعاف النزيف 

 خلطورته ثمأوالً 

 ب فالرئتنيالقل

37 38.1 23 23.7 27 27.8 5 5.2 5 5.2 ٣٧٣ 76.90 41 40.99 

44 

من عالمات 

اإلصابة الوجه 

األزرق هو دليل 

 ارتفاعحدوث 

 ضغط الدم

38 39.2 14 14.4 24 24.7 9 9.3 12 12.4 ٣٤٨ 71.75 44 28.82 
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   . (٩) جدول تابع 

 بنية الفهمُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال أوافقال  إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

45 

يستطيع املسعف 

 األويل عالج

الكرس برد 

 العظام إىل مكاهنا

35 36.1 18 18.6 26 26.8 8 8.2 10 10.3 ٣٥١ 72.37 43 26.14 

46 

قبلة احلياة هي 

الوسيلة الوحيدة 

إلجراء التنفس 

 ناعيالص

30 30.9 24 24.7 22 22.7 11 11.3 10 10.3 ٣٤٤ 70.92 45 16.04 

47 

يمكن إجراء 

تدليك القلب 

والتنفس 

الصناعي يف 

 نفس الوقت

30 30.9 24 24.7 22 22.7 8 8.2 13 13.4 ٣٤١ 70.30 46 41.91 

48 

الوجه  اصفرار

دليل عىل وجود 

 .عائق يف التنفس

36 37.1 27 27.8 25 25.8 6 6.2 3 3.1 ٣٧٨ 77.93 47 47.35 

 .9.49= (0.05ومستوى داللة ) 4اجلدولية عند درجة حرية  ²كا* 

 

والتي ونسبها املئوية  التكرارات (9)  يوضح اجلدول

% ( كحد أدنى  70.30)  أةميتها النسبية بني تراوحت 

كام أن الداللة اإلحصائية ، % ( كحد أقىص 83.91و)

 الفهم بنيةعد قبلهم لبُ الستجابات عينة الدراسة حول ت

ما بني  2للمدرب دالة إحصائيا، حيث تراوحت قيم كا

( وهي مجيعها قيم دالة إحصائية 163.97( إىل )12.02)

مما يؤكد عىل أن عينة الدراسة قد اتفقوا  (0.05)عند مستوى 

عىل  الفهمفيام بينهم حول عبارات هذا البعد . تضمن بعد بنية 

ه عىل تائج املوضحة باجلدول أعاله أن( عبارة، تبني من الن48)

رأي  وفقأكثر العبارات مستوى اإلستجابة )أوافق بشدة( 

-3) ( عبارات تتمثل يف العبارات 5أفراد عينة الدارسة هي)

(، وقد تراوحت النسبة املئوية للتكرارت هلذه 2-4-1-5

(، وبأةمية نسبية ترتاوح 71.1 إىل 60.8 العبارات ما بني )

وعىل مستوى االستجابة )أوافق(  (،90.10إىل  88.04بني )

( 5رأي أفراد عينة الدارسة هي ) وفقأكثر العبارات  جاءت

(، وقد تراوحت 24-31-30-32-22) من العبارات وهي 

إىل  36.1النسبة املئوية للتكرارت هلذه العبارات ما بني )

(، 84.32إىل  78.67(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني )40.2

 وفق يف االستجابة )أوافق إىل حد ما( العبارات أكثروجاءت 

-43) ( من العبارات وةما 6رأي أفراد عينة الدارسة هي )

(، وقد تراوحت النسبة املئوية 45-48-44-29-31

(، وبأةمية 27.8إىل  23.7للتكرارت هلذه العبارات ما بني )

يف (، أكثر العبارات 80.00إىل  71.75نسبية ترتاوح بني )

( 6رأي أفراد عينة الدارسة هي ) ة )ال أوافق( وفقاالستجاب

(، وقد 47-45-44-46-40-39) من العبارات وةما 

 8.2تراوحت النسبة املئوية للتكرارت هلذه العبارات ما بني )

( 78.55إىل  70.30(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني )16.5إىل 

راد رأي أف يف اإلستجابة )ال أوافق بشدة( وفق، أكثر العبارات 

-47-40-39) ( من العبارات وةما 6عينة الدارسة هي )

(، وقد تراوحت النسبة املئوية للتكرارت هلذه 44-45-46

(، وبأةمية نسبية ترتاوح 15.5إىل  10.3العبارات ما بني )

(، وتدل هذه النتيجة عىل تفاوت 78.55إىل  70.30بني )
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ة ببعد وجهات نظر أفراد عينة الدارسة عىل العبارات املتعلق

األةمية النسبية  وفقالبنية املعرفية، وقد جاء ترتيب العبارات 

 كالتايل:

تتأسس العالقة بني املدرب  "( 3) جاءت العبارة  -1

 "(2) العبارة ، " والثقة املتبادلةوالالعب عىل االحرتام 

التناغم الوجداين بني املدرب والالعب ُيزيد من إحساسه ملا 

 .( 90.10تبة األوىل بأةمية نسبية )املريف  "يشعر به الالعب 

ُيمثل التحكم يف االنفعاالت  "( 1) جاءت العبارة  -2

باملرتبة  "أةمية كبرية حتى يمكنه بث االستقرار يف النفس 

 .(89.27بأةمية نسبية ) الثالثة

إحساس املدرب بجهود  "( 4) جاءت العبارة  -3

ملرتبة با "الالعبني تعترب من بني أهم العوامل لنجاح املدرب 

 .(89.07بأةمية نسبية ) الرابعة

واعي للعمر املناسب  "( 19) جاءت العبارة  -4

 "للتخصص الريايض والوصول اىل املستوى التخصيص.

 .(88.65بأةمية نسبية ) اخلامسةباملرتبة 

مشاركة الالعبني يف مشاكلهم  "( 5) جاءت العبارة  -5

بة باملرت "االجتامعية ُتساهم يف نجاحه كأخصائي نفيس 

 (.88.04بأةمية نسبية ) السادسة

بالعالقة بني املدرب ويرى الباحثون ان العبارات اخلاصة 

  الفهمقد جاءت يف مقدمه ترتيب عبارات بعد  والالعبني

حسب ترتيب األةمية النسبية مما يدل عىل إدراك عينة البحث 

وتتفق هذه النتائج ،  العالقة بني املدرب والالعبنيأةمية وتأثري 

التي أظهرت  (Athanasios, 2005أثاناسيوس ) نتائج دراسة مع

،  أن مشاكل االتصال بني املدربني والالعبني األكثر أةمية

 أن لالتصال( التي أشارت إىل أن 2008دراسة بوشهره زيد )

تأثريا إجيابيا يف ختفيض نسبة الضغط  بني املدرب والالعب

درب من قدرة يتمتع به امل االنفيس لدى الريايض، وذلك مل

 رتك ارتياحاياإلقناع والتأثري عىل العبيه دون تسلط وقمع، مما 

بينهام ، كام أظهرت وجود فروق  وشعورا بالطمأنينة يف التعامل

دالة إحصائيًا يف النتائج لصالح الالعبني ذوي العالقة احلسنة 

 إىل( 2004مع املدرب ، ما أشارت إليه نتائج دراسة سليامن )

املتغري العاطفية املبنية عىل احلب املتبادل هي أن العالقة 

 الالعب.بني املدرب و  يف ربط عالقة إجيابية األسايس

 

 

 .ُبعد )التطبيق(لعبارات  ²وكاواألمهية النسبية والرتتيب  تالتكرارا . (١٠جدول )

 بنية التطبيقُبعد  م
 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

أوافق  ال

 بشدة
جمموع 

 رجاتالد

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

يمكن للمدرب تنفيذ 

خطط هتيئة نفسية 

للتغلب عىل املواقف التي 

 تواجههم.

58 59.8 24 24.7 11 11.3 3 3.1 1 1.0 ٤٢٦ 87.83 1 112.84 

2 

يستطيع املدرب تغيري 

حالة الالعبني للوصول 

إىل التهدئة للسيطرة عىل 

 .عاالهتمانف

55 56.7 30 30.9 7 7.2 3 3.1 2 2.1 ٤٢٤ 78.42 2 108.51 

3 

 استثارةيمكن للمدرب 

الالعبني للمستويات 

 املطلوبة لإلنجاز الريايض.

52 53.6 27 27.8 13 13.2 3 3.1 2 2.1 ٤١٥ 85.56 14 89.34 

4 

يقوم املدرب بوضع 

 الستثارةحمفزات خمتلفة 

الالعبني لإلنجاز 

 طلوب.الريايض امل

53 54.6 28 28.9 12 12.4 2 2.1 2 2.1 ٤١٩ 86.39 6 96.04 



   89                                              بناء اسرتاتيجية للبنية املعرفية للمدرب الريايض باململكة العربية السعودية

 

 .( ١٠)  جدولتابع 

 بنية التطبيقُبعد  م
 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

أوافق  ال

 بشدة
جمموع 

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

5 

يتمكن املدرب من 

 استثارةالسيطرة عىل 

 .الالعبني بطرق خمتلفة

49 50.5 32 33.0 12 12.4 2 2.1 2 2.1 ٤١٥ 85.56 14 87.38 

6 

املدرب لديه القدرة عىل 

التنويع يف اساليب 

 .التهدئة املختلفة

53 54.6 28 28.9 14 14.4 -- -- 2 2.1 ٤٢١ 86.80 3 59.41 

7 

عل جلللمدرب القدرة 

الالعب يتغلب عىل 

العوائق التي تواجه 

 جاز الريايض.اإلن

49 50.5 33 34.0 12 12.4 2 2.1 1 1.0 ٤١٨ 86.18 9 90.57 

8 

إملام املدرب بطرق 

النفيس  االحرتاق مواجهة

يساعد عىل مواجهة 

 اإلجهاد النفيس.

45 46.4 36 37.1 12 12.4 2 2.1 2 2.1 ٤١١ 84.74 17 82.02 

9 
التعامل  يفدور املدرب 

 الزائد.مع ظاهرة احلمل 
52 53.6 28 28.9 14 14.4 2 2.1 1 1.0 ٤١٩ 86.39 6 93.15 

10 
التقدم بدرجات محل 

 التدريب.
56 57.7 24 24.7 13 13.4 2 2.1 2 2.1 ٤٢١ 86.80 3 103.46 

11 
 يفتشكيل محل التدريب 

 .احلمل املختلفة
51 52.6 28 28.9 16 16.5 1 1.0 1 1.0 ٤١٨ 86.18 9 90.78 

12 
 املهارىتطوير كفاءة االداء 

 االلية.للوصول اىل 
48 49.5 31 32.0 13 13.4 2 2.1 3 3.1 ٤١٠ 84.53 18 85.93 

13 
تطبيق التدريب خالل 

 مراحل االعداد املختلفة.
51 52.6 30 30.9 12 12.4 2 2.1 2 2.1 ٤١٧ 85.97 11 80.68 

14 
تطبيق طرق التدريب 

 البدين.االعداد 
54 55.7 28 28.9 11 11.3 2 2.1 2 2.1 ٤٢١ 86.80 3 91.29 

15 

االستفادة من العوامل 

املساعدة للوصول اىل 

 املستويات العالية.

53 54.6 25 25.8 17 17.5 1 1.0 1 1.0 ٤١٩ 86.39 6 100.37 

16 

قدرة املدرب عىل تطبيق 

كيفية استجابات العضالت 

 لتدريبات القوة

55 56.7 21 21.6 17 17.5 3 3.1 1 1.0 ٤١٧ 85.97 12 95.01 

17 

طبيق املدرب لتدريبات ت

القوة اخلاصة لتطوير 

 مستويات الالعبني.

52 53.6 27 27.8 15 15.5 1 1.0 2 2.1 ٤١٧ 85.97 12 97.07 

18 

مدى املام املدرب بتطبيق 

املدى التخطيط قصري 

لدورات التدريبية 

  الصغرى.

35 36.1 33 34.0 26 26.8 2 2.1 1 1.0 ٣٩٠ 80.41 29 91.81 
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 .( ١٠)  جدولتابع 

 بنية التطبيقُبعد  م
 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

أوافق  ال

 بشدة
جمموع 

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

19 

قد تكون أخطاء القياس 

كامنة يف اجلهود التي 

ُبذلت إلعداد أدوات 

 .القياس

34 53.1 34 35.1 25 25.8 2 2.1 2 2.1 387 79.79 32 57.38 

20 

 املستخدم االختبارات

فيها أجهزة هناك إمكانية 

حدوث أخطاء لكثرة 

 استخدامها.

47 48.5 21 21.6 26 26.8 2 2.1 1 1.0 402 82.88 24 54.80 

21 

قد يكمن اخلطأ يف قدرة 

للفهم  عليهالقائمني 

ملواصفات  الصحيح

 أجهزة القياس.

42 43.3 32 33.0 19 19.6 3 3.1 1 1.0 402 82.88 25 74.70 

22 

عدم التزام املحكمني 

بالرشوط املرفقة بأدوات 

 يف ظهور ساعدالقياس ي

 األخطاء.

40 41.2 27 27.8 24 24.7 3 3.1 3 3.1 389 80.20 31 65.83 

23 

 بتسلسل االلتزامعدم 

وحدات االختبار عند 

اختبارات عىل استخدام 

 شكل بطارية.

48 49.5 27 27.8 18 18.6 3 3.1 1 1.0 409 84.32 19 53.67 

24 

للوصول إىل نتائج ُمعربة 

بصدق عن مستويات 

األفراد جيب توحيد 

 القياس.ظروف 

52 53.6 19 19.6 18 18.6 6 6.2 2 2.1 404 83.29 22 76.55 

25 

أوضحت نظرية الفروق 

الفردية أن األفراد 

خيتلفون يف قدراهتم 

 .واستعداداهتم

41 42.3 31 32.0 19 19.6 4 4.1 2 2.1 396 81.64 27 79.75 

26 

االختبارات التقديرية يتم 

تقدير االداء بمقدار فيها 

 الفرد.ما يرتبط بذات 

48 49.5 27 27.8 18 18.6 3 3.1 1 1.0 409 84.32 19 58.82 

27 
يمكن قياس إصابات 

 األربطة باختبارات يدوية
52 53.6 19 19.6 18 18.6 6 6.2 2 2.1 404 83.29 22 29.54 

28 
اجلينوميرت من أدوات 

 قياس الزوايا املفصلية
41 42.3 31 32.0 19 19.6 4 4.1 2 2.1 396 81.64 27 35.11 

29 
يوجد مقياس مدرج 

 .ملآلال
28 28.9 31 32.0 25 25.8 7 7.2 6 6.2 359 74.02 36 40.99 

30 
الديناموميرت يستخدم لقياس 

 قوة العضالت املصابة
24 24.7 31 32.0 31 32.0 7 7.2 4 4.1 355 73.19 37 38.92 
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 .( ١٠)  جدولتابع 

 بنية التطبيقُبعد  م
 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

أوافق  ال

 بشدة
جمموع 

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

31 

يمكن قياس مرونة 

العضالت املصابة 

باستخدام صندوق 

 املرونة

31 32.0 29 29.9 29 29.9 3 3.1 5 5.2 369 76.08 34 44.90 

32 
لتحديد  األشعةتستخدم 

 نوع الكسور
28 28.9 32 33.0 28 28.9 3 3.1 6 6.2 364 75.05 35 81.29 

33 

يف إصابات األربطة جيب 

استخدام الرنني 

 املغناطييس.

34 35.1 28 28.9 28 28.9 2 2.1 5 5.2 375 77.31 33 70.68 

34 

يمكن التأكد من التنفس 

بوضع كف اليد امام فم 

 املصاب.

49 50.5 27 27.8 18 18.6 2 2.1 1 1.0 412 84.94 16 50.88 

35 

 وارتفاعمالحظة هبوط 

الصدر ليس دليالً عىل 

 وجود التنفس

50 51.5 19 19.6 18 18.6 8 8.2 2 2.1 398 82.06 26 26.66 

36 

تقاس نبضات القلب 

لرقبة أو بتحسس رشايني ا

 الرسغ

42 43.3 27 27.8 18 18.6 4 4.1 6 6.2 386 79.58 30 76.14 

37 

حتريك األصبع لليمني 

واليسار أمام عني املصاب 

 للتأكد من وجود ارجتاج

 .دماغي

29 29.9 26 26.8 28 28.9 7 7.2 7 7.2 354 72.98 38 58.41 

38 

الوسيلة الوحيدة لقياس 

انخفاض ضغط الدم 

از اخلاص استخدام اجله

 .بذلك

47 48.5 28 28.9 19 19.6 2 2.1 1 1.0 409 84.32 19 57.38 

 .9.49= (0.05ومستوى داللة ) 4اجلدولية عند درجة حرية  ²كا* 

 

والتي ونسبها املئوية  التكرارات( 10)  يوضح اجلدول

% ( كحد أدنى  72.98)  أةميتها النسبية بني تراوحت 

أن الداللة اإلحصائية % ( كحد أقىص ، كام  87.83و)

 التطبيق بنيةالستجابات عينة الدراسة حول تقبلهم لبعد 

ما بني  2للمدرب دالة إحصائيا ، حيث تراوحت قيم كا

( وهي مجيعها قيم دالة إحصائية 112.84( إىل )26.66)

مما يؤكد عىل أن عينة الدراسة قد اتفقوا  (0.05)عند مستوى 

 التطبيقد . تضمن بعد بنية فيام بينهم حول عبارات هذا البع

ه ( عبارة، تبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن38عىل )

رأي  وفقأكثر العبارات عىل مستوى اإلستجابة )أوافق بشدة( 

-1) ( عبارات تتمثل يف العبارات 6أفراد عينة الدارسة هي)

(، وقد تراوحت النسبة املئوية للتكرارت 10-2-16-6-4

(، وبأةمية نسبية 59.8إىل  54.6ما بني ) هلذه العبارات 

كام جاءت أعىل النسب (، 87.83إىل  85.97ترتاوح بني )

رأي أفراد عينة الدارسة هي  املئوية لإلستجابة )أوافق( وفق

(، وقد 23-21-5-18-19-7-8) ( من العبارات وهي 7)
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تراوحت النسبة املئوية للتكرارت هلذه العبارات ما بني 

إىل  75.05(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني )37.1إىل  33.00)

يف االستجابة )موافق إىل حد ما( (، أكثر العبارات 86.18

 ( من العبارات وةما 6رأي أفراد عينة الدارسة هي ) وفق

(، وقد تراوحت النسبة املئوية 30-31-32-33-37)

(، 32.00إىل  28.9للتكرارت هلذه العبارات ما بني )

(، أكثر 76.08إىل  72.98وح بني )وبأةمية نسبية ترتا

رأي أفراد عينة  يف االستجابة )ال أوافق( وفقالعبارات 

-30-29-35) أرقام( من العبارات وهم 6الدارسة هي )

(، وقد تراوحت النسبة املئوية للتكرارت هلذه 37-24-27

(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني 8.2إىل  6.2العبارات ما بني )

يف االستجابة )ال أكثر العبارات  ( ،83.29إىل  72.98)

( من 6رأي أفراد عينة الدارسة هي ) أوافق بشدة( وفق

(، وقد 33-31-29-32-36-37) العبارات وةما 

 5.2تراوحت النسبة املئوية للتكرارت هلذه العبارات ما بني )

(، 79.58إىل  72.98(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني )7.2إىل 

وت وجهات نظر أفراد عينة وتدل هذه النتيجة عىل تفا

الدارسة عىل العبارات املتعلقة ببعد البنية املعرفية، وقد جاء 

 األةمية النسبية كالتايل: وفقترتيب العبارات 

يمكن للمدرب تنفيذ  "( 1) جاءت العبارة  -1

 "خطط هتيئة نفسية للتغلب عىل املواقف التي تواجههم.

 ( 87.83باملرتبة األوىل بأةمية نسبية )

يستطيع املدرب تغيري  "( 2) ءت العبارة جا -2

 "حالة الالعبني للوصول إىل التهدئة للسيطرة عىل انفعاالهتم.

 (87.42بأةمية نسبية ) الثانيةباملرتبة 

املدرب لديه القدرة عىل  "( 6) جاءت العبارة  -3

التقدم  "(10) ، العبارة "التنويع يف اساليب التهدئة املختلفة.

تطبيق طرق  "( 14) ، العبارة  "بدرجات محل التدريب.

بأةمية نسبية  الثالثةاملرتبة يف  "التدريب االعداد البدين.

(86.80) 

االستفادة من العوامل  "( 15) جاءت العبارة  -4

السادسة باملرتبة  "العالية.املساعدة للوصول اىل املستويات 

 (86.39نسبية ) بأةمية

درب عىل بقدرة املويرى الباحثون ان العبارات اخلاصة 

يتعرض هلا الالعبني ومدى  يالتعامل مع املواقف النفسية الت

جاءت يف مقدمه ترتيب عبارات  دمتكنه من طرق التدريب ق

أةمية ترتيب األةمية النسبية مما يدل عىل  التطبيق حسببعد 

وتتفق هذه  الصفات الشخصية للمدرب وقدراته التدريبية ، 

التي أشارت إىل  (2001اطي )أبو املع النتائج مع نتائج دراسة

ختطيط الربنامج التدريبي يف اخلطة أن من أهم صفات املدرب 

 السنوية، التخطيط إلدارة الفريق، املدرب والسلوك القيادي،

إن سلوك املدرب الريايض Vayer(1986 )كذلك ما أشار إليه 

عىل  االهتاممينصب مراحل ،  وعالقته بالعبيه يعتمدان عىل

. يف مرحلة ةإنجاز املهمثر من كات اإلنسانية أجوانب العالق

أما يف املرحلة التي تيل ذلك يف املستوى فإن اإلهتامم يكون 

وإنجاز املهمة، وتزداد العالقات اإلنسانية  ما بنيكًا مشرت

العالقات  ثر تقدما لتصبح أهم منكيف املرحلة األ املهمة

 اإلنسانية.

 

 

 .ُبعد )التحليل(لعبارات  ²وكاالنسبية والرتتيب واألمهية  تالتكرارا .(١١)  جدول

 بنية التحليلُبعد  م
 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

أوافق  ال

 بشدة
جمموع 

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

عنارص اللعبة 

 املهارية، البدنية،)

النفسية(  اخلططية،

هي وحدة متكاملة 

 مرتابطة.و

40 41.2 26 26.8 27 27.8 3 3.1 1 1.0 392 80.82 32 96.76 
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   .(١١)  جدولتابع 

 بنية التحليلُبعد  م
 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

أوافق  ال

 بشدة
جمموع 

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

2 

املعايشة اليومية بني 

عبيه جتعله املدرب وال

قادرًا عىل فهم 

 مشاكلهم النفسية.

42 43.3 27 27.8 22 22.7 3 3.1 3 3.1 393 81.03 30 85.76 

3 

يمكن للمدرب أن 

ُيدرك اآلثار النفسية 

املرتتبة عىل مواقف 

الالعبني ضد 

 بعضهم.

42 43.3 27 27.8 22 22.7 3 3.1 3 3.1 393 81.03 30 70.68 

4 

يمكن للمدرب أن 

لالعب بشكل يعالج ا

 هإجيايب دون شعور

بأنه مستهدف 

 بالعالج.

55 56.7 20 20.6 18 18.6 3 3.1 1 1.0 416 85.77 3 67.27 

5 

 املدرب بدوريقوم 

األخصائي النفيس 

للتغلب عىل مشكلة 

 .تعدد املسؤولني

50 51.5 29 29.9 14 14.4 2 2.1 2 2.1 414 85.36 4 44.70 

6 

كثرة  أن يتفهم املدرب

ات جتعله القياد

بحاجه إىل طاقة نفسية 

 لكي تنجح عالقاته.

42 43.3 35 36.1 16 16.5 2 2.1 2 2.1 404 83.29 15 49.75 

7 

كلام كانت حلقة 

التعامالت ضيقة كلام 

ساهم ذلك يف حفظ 

خصوصيات 

 الالعبني.

44 45.4 29 29.9 20 20.6 1 1.0 3 3.1 401 82.68 17 57.79 

8 

تزداد رصاحة 

املدرب  الالعبني مع

مما يساهم يف حل 

 املشكالت النفسية.

34 53.1 32 33.0 23 23.7 2 2.1 6 6.2 377 77.73 40 83.15 

9 

حتديد األهداف 

 والتكتيكات

والرشوط والقواعد 

ينبغي االداء من  التي

 خالهلا.

39 40.2 26 26.8 25 25.8 4 4.1 3 3.1 385 79.38 38 76.76 

10 

حتليل مكونات وأنواع 

محل درجات 

 التدريب.

39 40.2 35 36.1 15 15.5 4 4.1 4 4.1 392 80.82 32 68.92 
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   .(١١)  جدولتابع 

 بنية التحليلُبعد  م
 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

أوافق  ال

 بشدة
جمموع 

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

11 

حتليل وضبط دورات 

 ريبمحل التد

 املختلفة.

50 51.5 27 27.8 16 16.5 1 1.0 3 3.1 411 84.74 5 65.21 

12 

حتليل مراحل االعداد 

 )بدين،املختلفة 

 مهاري، خططي(.

46 47.4 31 32.0 17 17.5 2 2.1 1 1.0 410 84.53 7 79.44 

13 

حتليل املتطلبات 

البدنية للنشاط 

 الريايض.

46 47.4 27 27.8 19 19.6 3 3.1 2 2.1 399 82.26 20 88.20 

14 

حتليل مراحل االداء 

ووصع  املهارى

 التدريبات.

45 46.4 24 24.7 23 23.7 4 4.1 1 1.0 399 82.26 20 73.79 

 94.49 10 83.71 406 2.1 2 4.1 4 19.6 19 21.6 21 52.5 51 اللعب.حتليل خطط  15

16 

التدريبات  تصنيف

وفقا ملراحل املوسم 

 التدريبي.

52 53.6 20 20.6 22 22.7 1 1.0 2 2.1 410 84.53 9 82.94 

17 

حتليل القدرات 

احلركية والقوة 

االنشطة  يفاخلاصة 

 الرياضية املختلفة.

48 49.5 26 26.8 18 18.6 3 3.1 2 2.1 4.6 83.71 10 64.18 

18 

معظم االنشطة 

أقيص أداء فيها  يتطلب

 عىل االقل قدرتني

 بدنيتني

53 54.6 27 27.8 13 13.45 2 2.1 2 2.1 418 86.18 1 60.15 

19 

قدرة املدرب عىل 

حتليل مترينات القوة 

من خالل  لالعبني

 زيادة احلجم العضيل.

46 47.4 27 27.8 19 19.6 3 3.1 2 2.1 403 83.09 16 46.66 

20 

اختبار القدرة يعني 

باملستوى احلايل 

 .للفرد

45 46.4 24 24.7 23 23.7 4 4.1 1 1.0 399 82.26 20 55.01 

21 

اختبارات متابعة 

فرتة  التقدم خالل

تنفيذ الربنامج تعد من 

 أهم أغراض القياس.

51 52.6 21 21.6 19 19.6 4 4.1 2 2.1 406 83.71 10 59.75 

22 

اختبارات احلصيلة 

هتدف للتعرف عىل 

حصيلة الالعب يف 

 هناية الربنامج.

52 53.6 20 20.6 22 22.7 1 1.0 2 2.1 410 84.53 7 58.41 
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   .(١١)  جدولتابع 

 بنية التحليلُبعد  م
 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

أوافق  ال

 بشدة
جمموع 

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

23 

االختبارات تساعد عىل 

حتديد مواضع الضعف 

والقوة يف الربامج 

 واألفراد.

48 49.5 26 26.8 18 18.6 3 3.1 2 2.1 406 83.71 10 70.99 

24 

تعترب االختبارات 

واملقاييس من أكثر 

الوسائل التي ُتستخدم 

 يف التصنيف.

53 54.6 27 27.8 13 13.4 2 2.1 2 2.1 418 86.18 1 61.71 

25 

عملية وضع الدرجات 

يف  للمدربمتثل املرشد 

 .الريايضعمله 

50 51.5 25 25.8 19 19.6 1 1.0 2 2.1 411 84.74 5 58.41 

26 

تتضمن عملية تقنني 

االختبارات وضع معايري 

ومستويات يمكن 

 املقارنة من خالهلا.

40 41.2 34 35.1 19 19.6 3 3.1 1 1.0 400 82.47 18 73.46 

27 

االختبارات واملقاييس 

وسيلة هامه للتشويق 

 واستثارة الالعبني.

38 39.2 34 35.1 21 21.6 2 2.1 2 2.1 395 81.44 28 61.40 

28 

االختبارات ما هي إال 

تدريبات مقننة تعود عىل 

 الفرد بالفائدة.

35 36.1 31 32.0 24 24.7 4 4.1 3 3.1 382 78.76 39 24.77 

29 

االختبارات واملقاييس 

هي الوسيلة املوضوعية 

الصادقة لتحقيق االنتقاء 

 اجليد.

35 36.1 33 34.0 25 25.8 1 1.0 3 3.1 387 79.79 37 64.59 

30 

االختبارات واملقاييس 

عند  "الكشاف"تلعب دور 

 انتقاء املواهب الرياضية.

40 41.2 32 33.0 20 20.6 4 4.1 1 1.0 397 81.85 25 67.58 

31 

التنبؤ هو عملية توقع ملا 

سيحدث يف املستقبل، 

من فراغ بل  وال يتم

 تسبقه دراسات.

36 37.1 33 34.0 25 25.8 2 2.1 1 1.0 392 80.82 32 63.15 

32 

عملية التوجيه هتدف 

املوقف التدريبي  لتحليل

لتحديد أنسب الطرق 

 املستوى.لرفع 

44 45.4 32 33.0 17 17.5 3 3.1 1 1.0 406 83.71 10 54.90 

33 

اإلصابات املتوسطة 

عنها هتتكات  جال ينت

تؤدي ايل  كبرية وال

 نقصان الكفاءة العامة 

39 40.2 32 33.0 23 23.7 1 1.0 2 2.1 396 81.64 26 38.82 

34 

اإلصابات الشديدة 

% 1حتدث بنسبة 

 للرياضيني

36 37.1 33 34.0 25 25.8 2 2.1 1 1.0 392 80.82 32 33.25 
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   .(١١)  جدولتابع 

 بنية التحليلُبعد  م
 ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

أوافق  ال

 بشدة
جمموع 

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا تيبالرت

 % ك % ك % ك % ك % ك

35 
من إصابة الدرجة 

 االويل التمزق العضيل
40 41.2 32 33.0 22 22.7 2 2.1 1 1.0 399 82.26 20 38.41 

36 
من إصابة الدرجة 

 الثالثة الرضوض
42 43.3 26 26.8 25 25.8 2 2.1 2 2.1 395 81.44 28 21.19 

37 
من إصابة الدرجة 

 الثانية الكسور
34 35.1 34 35.0 25 25.8 4 4.1 -- -- 389 80.20 36 15.93 

38 

اإلصابات الصغرية 

 15تستغرق أكثر من 

 يوم يف العالج 

40 41.2 33 34.0 21 21.6 1 1.0 2 2.1 399 82.26 20 18.82 

39 

اإلصابات الكبرية 

يوم أو  15تستغرق 

 اقل يف العالج 

44 45.4 26 26.8 24 24.7 1 1.0 2 2.1 400 82.47 18 7.27 

40 
من عالمات اإلصابة 

 ثبات اجلزء املصاب
37 83.1 37 38.1 19 19.6 2 2.1 2 2.1 396 81.64 26 27.89 

41 

قد تؤدي اإلصابة إىل 

املفصل القريب  تيبس

 منها

1 1.0 37 38.1 28 28.9 28 28.9 3 3.1 296 61.03 42 45.62 

42 

من اخلطوات 

األساسية للتعامل مع 

رفع العضو اإلصابة 

 املصاب ألعىل

29 29.9 39 30.9 29 29.9 7 7.2 2 2.1 368 75.87 41 29.54 

 . 9.49= (0.05ومستوى داللة ) 4اجلدولية عند درجة حرية  ²كا* 

 

والتي ونسبها املئوية  التكرارات( 11)  يوضح اجلدول

% ( كحد أدنى  61.03)  أةميتها النسبية بني تراوحت 

 ، كام أن الداللة اإلحصائية ( كحد أقىص% 86.18و)

 التحليلالستجابات عينة الدراسة حول تقبلهم لبعد بنية 

ما بني  2للمدرب دالة إحصائيا ، حيث تراوحت قيم كا

( وهي مجيعها قيم دالة إحصائية 163.97( إىل )12.02)

مما يؤكد عىل أن عينة الدراسة قد اتفقوا  (0.05)عند مستوى 

 التحليلهذا البعد . تضمن بعد بنية فيام بينهم حول عبارات 

( عبارة، تبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن 48عىل )

حسب رأي  (موافق بشدة)أكثر العبارات التي حصلت عىل 

-4) ( عبارات تتمثل يف العبارات 5أفراد عينة الدارسة هي)

 تللتكرارا(، وقد تراوحت النسبة املئوية 24-18-16-22

(، وبأةمية نسبية 56.7إىل  53.6ت ما بني ) هلذه العبارا

ه عىل مستوى (، أن86.18إىل  84.35ترتاوح بني )

رأي أفراد عينة  وفقأكثر العبارات االستجابة )أوافق( 

، 6،  10،  41،  40) ( من العبارات وهي 6الدارسة هي )

هلذه  تللتكرارا(، وقد تراوحت النسبة املئوية 27،  26

(، وبأةمية نسبية ترتاوح 38.1إىل  35.1العبارات ما بني )

إىل يف االستجابة ) (، أكثر العبارات83.29إىل  80.82بني )

( من العبارات 3رأي أفراد عينة الدارسة هي ) وفق (حد ما

 تللتكرارا(، وقد تراوحت النسبة املئوية 1،  42،  41) وةما 

(، وبأةمية نسبية 28.9إىل  27.8هلذه العبارات ما بني )

يف  (، أكثر العبارات 80.82إىل  61.03اوح بني )ترت

( 2رأي أفراد عينة الدارسة هي ) االستجابة )ال أوافق( وفق
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(، وقد تراوحت النسبة املئوية 42،  41) من العبارات وةما 

(، وبأةمية 28.9إىل  7.2هلذه العبارات ما بني ) تللتكرارا

يف ارات ( ، أكثر العب75.87إىل  61.03نسبية ترتاوح بني )

رأي أفراد عينة الدارسة هي  االستجابة )ال أوافق( وفق

 نسبتها املئوية(، وقد 8،10) هي و(من العبارات 2)

( وتدل هذه 8.82،  77.73)نسبية (، وبأةمية 6.2،4.1)

النتيجة عىل تفاوت وجهات نظر أفراد عينة الدارسة عىل 

تيب العبارات املتعلقة ببعد البنية املعرفية، وقد جاء تر

 األةمية النسبية كالتايل: وفقالعبارات 

تطلب يمعظم االنشطة  "( 18) جاءت العبارة  -1

 "( 24) ، العبارة "بدنيتنيأقيص أداء فيها عىل االقل قدرتني 

تعترب االختبارات واملقاييس من أكثر الوسائل التي ُتستخدم يف 

 ( 86.18باملرتبة األوىل بأةمية نسبية ) "التصنيف.

يمكن للمدرب أن يعالج  "(4) ارة جاءت العب -2

 "الالعب بشكل إجيايب دون شعوره بأنه مستهدف بالعالج.

 ( 85.77نسبية ) الثالثة بأةميةباملرتبة 

األخصائي  املدرب بدوريقوم  "( 5) جاءت العبارة  -3

 الرابعةباملرتبة  "النفيس للتغلب عىل مشكلة تعدد املسؤولني.

 (85.36بأةمية نسبية )

محل حتليل وضبط دورات  "( 11) رة جاءت العبا -4

عملية وضع الدرجات  "( 25) العبارة  "املختلفة. التدريب

 اخلامسةاملرتبة يف  " متثل املرشد للمدرب يف عمله الريايض

 (84.74بأةمية نسبية )

 

 

حتليل مراحل االعداد  "( 22) جاءت العبارة  -5

ية بأةم السابعةباملرتبة  "مهاري، خططي(. )بدين،املختلفة 

 (.84.53نسبية )

قدرات الالعبني ويرى الباحثون ان العبارات اخلاصة 

قد  لتصنيف الالعبني بدنية واستخدام االختبارات واملقاييسال

جاءت يف مقدمه ترتيب عبارات بعد التطبيق حسب ترتيب 

مزيان  دراسةما ذكرته وتتفق هذه النتائج مع ، األةمية النسبية 

اعتامد املدرب عىل املالحظة  ( حيث أشارت إىل أن2012)

 واملشاهدة لالعبيه أثناء املباراة فقط لتحديد مستويات األداء

البدين واملهاري أمرا تنقصه الدقة واملوضوعية واملصداقية، بل 

املوضوعية والتي تتميز  استخدام املدرب لالختبارات

بمصداقية ودقة وفق معايري وأسس علمية للتعرف عىل 

بدين واملهاري أصبحت حقيقة حتمية ال ال مستوى األداء

  جدال فيها، ومن ثم استخدام مدلوهلا بمفهومه البسيط

)التحقق من قيمة اليشء واحلكم عىل هذه القيمة من خالل 

التعرف عىل مقدار  درجات أو تقديرات، وذلك هبدف

، دراسة قادر  التغريات الناجتة من عملية اإلعداد والتدريب

القدرات التي هلا تأثري مبارش يف دقة أن ( التي أظهرت 2015)

إن ( 1997. ما أشار إليه عالوي) االداء املهاري لالعب

انجاز مستويات عالية من األداء يرتبط بدرجة كبرية وبإمكانية 

البدنية، يري الالعب يف انجاز مستويات عالية من القدرات 

من دون لياقة بدنية جيدة فان الالعب ال ( أن 1994اخلويل)

 طويلة.يستطيع أن يوظف مهاراته ملدة 

 

 .ُبعد )الرتكيب(لعبارات  ²وكاواألمهية النسبية والرتتيب  تالتكرارا .(١٢)جدول 

 بنية الرتكيبُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 

ناء برامج اإلعداد ب

النفيس للرياضيني 

وفق احتياجات كل 

 العب.

23 23.7 23 23.7 36 37.1 13 13.4 2 2.1 343 70.72 35 86.24 

2 

إعداد خطط طويلة 

املدى لإلعداد النفيس 

 للرياضيني.

14 14.4 35 36.1 33 34.0 6 6.2 9 9.3 330 68.04 36 72.63 
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   .(١٢)جدول تابع 

 يببنية الرتكُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

3 

بناء برامج ملساعدة 

الالعب عىل 

االسرتخاء والتهدئة 

 يف املنافسات.

24 24.7 32 33.0 23 23.7 10 10.3 8 8.2 345 71.13 34 68.51 

4 

امج تصميم بر

التدريب العقيل 

املتوافقة مع أداء 

الالعبني وقدراهتم 

 البدنية.

19 19.6 25 25.8 31 32.0 10 10.3 12 12.4 320 65.97 38 57/89 

5 

إعداد حمارضات 

تثقيفية عن 

 علمموضوعات 

النفس واالجتامع 

 الريايض لالعبني.

19 19.6 20 20.6 33 34.0 6 6.2 19 19.6 305 62.88 39 70.99 

6 

تنفيذ برامج خمتلفة 

ملواجهة استثارة 

الالعبني بسبب 

االخطاء التحكيمية أو 

 اخلططية.

18 18.6 17 17.5 29 29.9 13 13.4 20 20.6 291 60.00 40 58.30 

7 

وضع اسرتاتيجيات 

لتطوير الثقة الرياضية 

 لدى الالعبني.

20 20.6 22 22.7 37 38.1 7 7.2 11 11.3 324 66.80 37 73.77 

8 

عاة تكامل خطط مرا

االعداد النفيس مع 

خطط االعداد البدين 

 واخلططي. واملهارى

35 36.1 16 16.5 35 36.1 5 5.2 6 6.2 360 74.22 32 59.54 

9 
التدريب بناء وحدة 

 .التدريبية( )اجلرعة
31 32.0 27 27.8 26 26.8 5 5.2 8 8.2 359 74.02 33 65.62 

10 
عداد خطه تدريبية إ

 املدي.طويله 
51 52.8 25 25.8 18 18.6 1 1.0 2 2.1 362 74.63 31 73.05 

11 
عداد خطة تدريبية إ

 املدي.قصرية 
39 40.2 38 39.2 18 18.6 1 1.0 1 1.0 404 83.29 4 65.21 

12 
عداد برامج انتقاء إ

 املوهوبني.
43 44.3 28 28.9 24 24.7 1 1.0 1 1.0 402 82.88 7 84.70 

13 

تصميم برامج 

 )احلرلبدين التدريب ا

 (.االثقال –

39 40.2 30 30.9 24 24.7 2 2.1 2 2.1 391 80.61 20 67.69 

14 

التخطيط الزمني 

ملحتوي الربنامج 

 التدريبي.

44 45.4 32 33.0 17 17.5 1 1.0 3 3.1 404 83.29 4 35.74 
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   .(١٢)جدول تابع 

 بنية الرتكيبُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

15 
بناء برامج االعداد 

 املهارى.
38 39.2 34 35.1 20 20.6 3 3.1 2 2.1 394 81.23 17 73.25 

16 
 لإلعدادعداد برامج إ

 اخلططي.
46 47.4 30 30.9 17 17.5 2 2.1 2 2.1 407 83.91 2 63.46 

17 

 الربنامجملم برتكيب 

 لألثقالالتدريبي 

كمساحة متاحة وعدد 

 أفراد وزمن للوحدة. 

39 40.2 32 33.0 22 22.7 2 2.1 2 2.1 395 81.44 16 58.45 

18 

قادر عىل تركيب 

وتنظيم فرتات تدريب 

القوة العضلية عىل 

 مدار املوسم التنافيس.

43 44.3 32 33.0 16 16.5 5 5.2 1 1.0 402 82.88 7 57.79 

19 

 وهيالقدرة التمييزية 

ييز األفراد ذوي مت

الدرجة العالية 

عىل املنخفضة و

 .االختبار

46 47.4 31 32.0 14 14.4 5 5.2 1 1.0 407 83.91 2 63.46 

20 

معامل السهولة يتم 

حسابه للتعرف عىل 

سهولة االختبار من 

 عدمه.

43 44.3 32 33.0 16 16.5 3 3.1 3 3.1 400 82.47 11 61.81 

21 

م معامل الصعوبة يت

حسابة للتعرف عىل 

مدى صعوبة االجابة 

 عىل االختبار.

51 52.6 25 25.8 17 17.5 1 1.0 3 3.1 411 84.74 1 62.12 

22 

املدى  الصدق هو

الذي حيقق به 

االختبار الغرض 

 .الذي وضع من أجله

46 47.4 25 25.8 21 21.6 3 3.1 2 2.1 401 82.68 10 74.08 

23 

صدق نسبي بمعنى ال

أن االختبار يكون 

صادقًا بالنسبة 

للمجتمع الذي ُقنن 

 فيه.

43 44.3 31 32.0 20 20.6 -- -- 3 3.1 402 82.88 7 50.06 

24 

الظاهري الصدق 

عىل منطقية  يعتمد

حمتويات االختبار 

ومدى ارتباطها 

 بالظاهرة.

48 49.5 25 25.8 19 19.6 2 2.1 3 3.1 404 83.29 4 52.94 
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   .(١٢)جدول تابع 

 بنية الرتكيبُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

25 

 املنطقي يعنىالصدق 

 املحتوىمدى متثيل 

لفئة من املواقف التي 

 يقيسها.

42 43.3 30 30.9 21 21.6 2 2.1 2 2.1 399 82.26 12 56.35 

26 

الصدق املرتبط 

دراسة  باملحك هو

العالقة بني االختبار 

وبعض املحكات 

 املستقلة.

38 39.2 30 30.9 25 25.8 2 2.1 2 2.1 391 80.61 20 52.02 

27 

الصدق التجريبي 

يعتمد عىل االرتباط 

بني االختبار اجلديد 

 صدقه. وآخر سبق

41 42.3 27 27.8 24 24.7 2 1.0 4 4.1 391 80.61 20 50.99 

28 

الصدق العاميل يعتمد 

عىل أسلوب إحصائي 

متقدم هو التحليل 

 العاميل.

41 42.3 32 33.0 20 20.6 2 2.1 2 2.1 399 82.26 12 53.25 

29 

الثبات يمثل العامل 

الثاين يف األةمية بعد 

الصدق يف عملية بناء 

 وتقنني االختبارات.

36 37.1 36 37.1 22 22.7 1 1.0 2 2.1 394 81.23 17 61.50 

30 

يعني الثبات احلصول 

عىل درجات متقاربة 

مهام تم إعادة تطبيق 

 االختبار.

39 40.2 34 35.1 20 20.6 1 1.0 3 3.1 396 81.64 15 45.21 

31 

موضوعية االختبار 

تعني عدم تأثر 

االختبار بتغيري 

 املحكمني.

36 37.1 32 33.0 24 24.7 3 3.1 2 2.1 388 80.00 25 52.63 

32 

االختبارات اجليدة 

تتضمن معايري أو 

 .مستويات

36 37.1 35 36.1 21 21.6 2 2.1 3 3.1 390 80.41 23 26.58 

33 

من العوامل التي جيب 

مراعاهتا للوقاية من 

 اإلصابة الراحة

35 36.1 32 33.0 25 25.8 4 4.1 1 1.0 387 79.79 26 59.85 

34 

الكشف الطبي 

دوري ليس ال

رضوريا طاملا مل يشكو 

 الالعب

32 33.0 37 38.1 21 21.6 6 6.2 1 1.0 384 79.17 28 32.22 
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   .(١٢)جدول تابع 

 بنية الرتكيبُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات

األمهية 

 النسبية
 ²كا الرتتيب

 % ك % ك % ك % ك % ك

35 

أن  يالرضورن غري م

يقدم الالعب العائد 

من اإلصابة تقريرًا 

 طبياً 

37 38.1 34 35.1 19 19.6 5 5.2 2 2.1 390 80.41 23 10.78 

36 

االستعداد الذهني 

والعقيل مهم لتجنب 

 حدوث اإلصابة

42 43.3 31 32.0 18 18.6 5 5.2 1 1.0 399 82.26 12 70.57 

37 

الكرس هو انفصال يف 

 ستقراريهأو اتكامل 

العظام بشكل كيل أو 

 جزئي.

34 35.1 32 33.0 23 23.7 7 7.2 1 1.0 382 78.76 30 49.34 

38 

الكرس املركب غري 

مصحوب بجرح أي 

يكون فيه اجللد سلياًم 

 من اخلارج 

35 36.1 33 34.0 24 24.7 2 2.1 3 3.1 386 79.58 27 41.81 

39 

الكرس البسيط وهو 

أن يكون يف أكثر من 

واحد يف  مكان

 العظمة.

31 32.0 38 39.2 24 24.7 -- -- 4 4.1 383 78.96 29 17.17 

40 

الكرس املتفتت كحالة 

كرس العظمة إىل أكثر 

 .جزئينيمن 

44 45.4 29 29.9 15 15.5 4 4.1 5 5.2 394 81.23 17 50.99 

 9.49= (0.05ومستوى داللة ) 4اجلدولية عند درجة حرية  ²كا* 

 

والتي ونسبها املئوية  التكرارات( 12)  يوضح اجلدول

% ( كحد أدنى  65.97)  أةميتها النسبية بني تراوحت 

كام أن الداللة اإلحصائية  % ( كحد أقىص 84.74و)

 الرتكيب بنيةالستجابات عينة الدراسة حول تقبلهم لبعد 

ما بني  2للمدرب دالة إحصائيا ، حيث تراوحت قيم كا

يعها قيم دالة إحصائية عند ( وهي مج86.24( إىل )10.78)

مما يؤكد عىل أن عينة الدراسة قد اتفقوا فيام  (0.05)مستوى 

عىل  الرتكيببينهم حول عبارات هذا البعد . تضمن بعد بنية 

ه عىل ( عبارة، تبني من النتائج املوضحة باجلدول أعاله أن40)

رأي  وفقأكثر العبارات مستوى اإلستجابة )أوافق بشدة( 

-10) ( عبارات تتمثل يف العبارات 6ة الدارسة هي)أفراد عين

(، وقد تراوحت النسبة املئوية 21-24-22-16-19

(، وبأةمية 52.8إىل  47.4للتكرارت هلذه العبارات ما بني ) 

يف (، أكثر العبارات 84.74إىل  74.63نسبية ترتاوح بني )

( من 5رأي أفراد عينة الدارسة هي )االستجابة )أوافق( وفق 

(، وقد تراوحت 2-29-34-39-11) بارات وهي الع

إىل 36.1النسبة املئوية للتكرارت هلذه العبارات ما بني )

(، 83.29إىل  68.02(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني )39.2

رأي أفراد  يف االستجابة )أوافق إىل حد ما( وفقأكثر العبارات 

(، 5-2-8-1-7) ( من العبارات وةما 5عينة الدارسة هي )

د تراوحت النسبة املئوية للتكرارت هلذه العبارات ما بني وق

إىل  62.88(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني )38.1إىل  34.00)

رأي  يف االستجابة )ال أوافق( وفق(، أكثر العبارات 74.22

-3-6-1) ( من العبارات وةما 6أفراد عينة الدارسة هي )
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هلذه  (، وقد تراوحت النسبة املئوية للتكرارت4-7-37

(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني 13.4إىل  7.2العبارات ما بني )

يف االستجابة )ال ( ، أكثر العبارات 78.76إىل  60.00)

( من 5رأي أفراد عينة الدارسة هي ) أوافق بشدة( وفق

(، وقد تراوحت النسبة املئوية 2-7-4-5-6) العبارات وةما 

(، وبأةمية 20.6إىل  9.3للتكرارت هلذه العبارات ما بني )

(، وتدل هذه النتيجة 68.04إىل  60.00نسبية ترتاوح بني )

عىل تفاوت وجهات نظر أفراد عينة الدارسة عىل العبارات 

 وفقاملتعلقة ببعد البنية املعرفية، وقد جاء ترتيب العبارات 

 األةمية النسبية كالتايل:

معامل الصعوبة يتم حسابة  "( 21) العبارة  ـ جاءت1

باملرتبة  "ف عىل مدى صعوبة االجابة عىل االختبار.للتعر

 .( 84.74األوىل بأةمية نسبية )

 ، العبارة "القدرة التمييزية. "(19) العبارة  جاءت-2

باملرتبة الثانية بأةمية "إعداد برامج لإلعداد اخلططي  "( 16)

 .(83.91نسبية )

إعداد خطة تدريبية قصرية  "( 11) العبارة  جاءت-3

التخطيط الزمني ملحتوي الربنامج  "( 14) ، العبارة "املدي.

عىل  الظاهري يعتمد الصدق "( 24) ، العبارة "التدريبي.

باملرتبة  " منطقية حمتويات االختبار ومدى ارتباطها بالظاهرة.

 .(83.29بأةمية نسبية )رابعة  ال

الصدق نسبي بمعنى أن  "( 23) العبارة  جاءت-4

 "بالنسبة للمجتمع الذي ُقنن فيه.االختبار يكون صادقًا 

 (82.88بأةمية نسبية )السابعة باملرتبة 

بقدرة املدرب عىل ويرى الباحثون ان العبارات اخلاصة 

اتباع األساليب العلمية لالختبارات ومدى درايته اعداد 

قد جاءت يف مقدمه ترتيب عبارات حمتوى للخطط التدريبية، 

النسبية وتتفق هذه النتائج األةمية  حسب ترتيب  الرتكيببعد 

 Langenkamp et  alلنجنكامب وأخرون  مع نتائج دراسة

والتي أشارت إىل ان من أهم سامت املدرب هي القدرة   2009

( التي أظهرت أن 2013عىل التصنيف ، ودراسة هزيم  )

االختبارات املستمرة لالعبني تساهم بشكل كبرية يف قدرة 

العب وقدراته ، كذلك ما املدرب عىل معرفة مستوى كل 

الصعب اليوم الوصول  ( ان2012أشارت إليه دراسة معمر )

إىل املستوى العايل املرموق يف املجال الريايض مامل يتم التخطيط 

الريايض املبني عىل أسس علمية متينة يف جمال التدريب 

 .الريايض احلديث

 

 

 .ُبعد )التقويم(لعبارات  ²كاوواألمهية النسبية والرتتيب  تالتكرارا .(١٣)  جدول

 بنية التقويمُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات
األمهية 
 النسبية

 ²كا الرتتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
يمكن للمدرب تقويم 
احلالة النفسية لالعبني 

 أثناء املنافسات.
39 40.2 15 15.5 23 23.7 6 6.2 14 14.4 350 72.16 35 66.24 

2 

انتقاء الطرق املناسبة 
النفيس يرتبط  لإلعداد

بمدى فهم املدرب 
 لالعب.

31 32.0 18 18.6 21 21.6 13 13.4 14 14.4 330 68.04 37 59.44 

3 

من نتائج االعداد 
النفيس يقوم املدرب 

بتطوير أو تعديل 
اخلطط املوضوعة من 

 قبل.

48 49.5 20 20.6 23 23.7 3 3.1 3 3.1 398 82.06 11 53.67 

4 

يمكن االستفادة من 
خربات الالعبني 
 القدامى كنامذج

لالعبني  اسرتشاديه
 اجلدد.

41 42.3 26 26.8 21 21.6 4 4.1 5 5.2 385 79.38 23 55.93 
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   .(١٣)  جدولتابع 

 بنية التقويمُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات
األمهية 
 النسبية

 ²كا الرتتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

5 

القدرة عىل اختيار 
التوقيت املناسب 

للتدخل حني ظهور 
 مشكالت نفسية

 لالعبني.

40 41.2 14 14.4 28 28.9 8 8.2 7 7.2 363 74.84 34 60.68 

6 

حمصلة الالعب يمكن 
عىل  بقدرتهقياسها 

التغلب عىل 
ت التي املشكال

 واجهه.

32 33.0 21 21.6 23 23.7 10 10.3 11 11.3 344 70.92 36 40.99 

7 

استخدام طرق 
حديثة يف االعداد 
النفيس يعتمد عىل 

املدرب  استيعاب
 ألةميته.

42 43.3 25 25.8 21 21.6 5 5.2 4 4.1 387 79.79 21 27.74 

8 

االدوات التي 
تستخدم يف االعداد 

النفيس يمكن 
ها عىل احلصول من

 نتائج واضحة.

47 48.5 20 20.6 23 23.7 5 5.2 2 2.1 396 81.64 12 45.42 

9 
أن يكون قادر عىل 

 التدريب.تقويم محل 
42 43.3 27 27.8 23 23.7 3 3.1 2 2.1 395 81.44 16 77.58 

10 

لدية املعارف 
واملعلومات اخلاصة 

بتقويم مستوى 
 ملبدأالالعبني تبعا 

 .الفروق الفردية

38 39.2 29 29.9 25 25.8 3 3.1 2 2.1 389 80.20 19 31.61 

11 

تقويم خطط  قادر عىل
االعداد ولدية املرونة 

مسار  توجيه يف
 االنجاز.مستوى 

44 45.4 25 25.8 19 19.6 6 6.2 3 3.1 392 80.82 17 89.03 

12 

لم بالتقويم اجليد مُ 
ملقدرة الالعب عىل 

 يفالبدء أو االستمرار 
 األداء.

42 43.3 29 29.9 21 21.6 2 2.1 3 3.1 396 81.64 12 66.45 

13 

قادر عىل تقويم 
التدريبات الغرضية 

من واقع طبيعة املسار 
 لألداءاحلركي 

 .املهارى

35 36.1 29 29.9 23 23.7 9 9.3 1 1.0 379 78.14 27 74.70 

14 

قادر عىل تقويم 
العالقة بني 
التكرارات 
 ةواالستمراري

 يفجيية والزيادة التدر
 .االمحال

44 45.4 25 25.8 20 20.6 8 8.2 -- -- 396 78.14 27 72.53 

15 
أن يعي قواعد تقويم 

العالقة بني محل 
 التدريب والتكيف

37 38.1 28 28.9 24 24.7 5 5.2 3 3.1 382 78.76 26 39.45 

16 

 يفُملم بقواعد احلمل 
استعادة الشفاء من 

خالل التغريات 
 مل.احلادثة أثناء احل

49 50.5 20 20،6 24 24.7 3 3.1 1 1.0 404 83.29 8 38.79 
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   .(١٣)  جدولتابع 

 بنية التقويمُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات
األمهية 
 النسبية

 ²كا الرتتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

17 

القدرة عىل تقويم 
حدوث عمليات 

ف من خالل التكي
 .ظاهرة التعب

41 42.3 33 34.0 18 18.6 5 5.2 -- -- 401 82.68 9 37.47 

18 

قادر عىل تقويم 
التوقيت الزمني املثايل 

الستخدام مثريات 
احلمل داخل 

 .الربنامج

52 53.6 24 24.7 18 18.6 1 1.0 2 2.1 414 85.36 1 38.87 

19 
أن يكون قادر عىل 

 تقويم محل التدريب.
42 43.3 31 32.0 21 21.6 1 1.0 2 2.1 401 82.68 9 29.30 

20 

اإلحصاء الوصفي 
ُتعني بوصف طبيعة 

الظاهرة املدروسة من 
 بيانات.الخالل مجع 

47 48.5 26 26.8 21 21.6 1 1.0 2 2.1 406 83.71 4 55.52 

21 
 االستداليلاإلحصاء 

ُتعني بدراسة املجتمع 
 .من خالل العينة

46 47.4 29 29.9 18 18.6 2 2.1 2 2.1 406 83.71 4 52.43 

22 

القياسات 
 االنثربومرتية ختتص

بدراسة البناء اجلسمي 
والبحث يف العائلة 

 البرشية.

40 41.2 38 39.2 16 16.5 3 3.1 -- -- 406 83.71 4 24.27 

23 

حجم اجلسم يقصد 
 واألوزان االطوالبه 

واالعراض 
واملحيطات املعني هبا 

 الفرد.

44 45.4 32 33.0 18 18.6 3 3.1 -- -- 408 84.12 2 61.40 

24 

النمط اجلسمي هو 
الشكل العام للجسم، 
الذي حتدده جمموعة 

 من القياسات.

40 41.2 36 37.1 19 19.6 2 2.1 -- -- 405 83.50 7 55.93 

25 

 اجلسم يعتمدتركيب 
من  حمتوى اجلسمعىل 

وال مكونات شحمية 
 .شحمية

43 44.3 31 32.0 22 22.7 1 1.0 -- -- 4.7 83.91 3 51.50 

26 

كفاءة األجهزة 
الفسيولوجية تتعلق 
بمقدرة الفرد عىل 
الوفاء بمتطلبات 

 األداء.

37 38.1 34 35.1 23 23.7 3 3.1 -- -- 396 81.64 12 48.82 

27 

 اجلسمي هوالرتكيب 
نسبة وزن الدهون يف 

اجلسم إىل الوزن الكيل 
 للجسم.

33 34.0 37 38.1 22 22.7 4 4.1 1 1.0 388 80.00 20 50.88 

28 

هي اللياقة القلبية 
نقل  عىلقدرة ال

 ثم االكسجني
من خاليا  استخالصه

 اجلسم.

30 30.9 33 34.0 30 30.9 3 3.1 1 1.0 379 78.14 27 58.82 

29 

الكرس بمضاعفات 
أي اصطحاب حالة 
الكرس حالة إصابة 

 أخرى

30 30.9 36 37.1 27 27.8 4 4.1 -- -- 383 78.96 24 54.08 
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   .(١٣)  جدولتابع 

 بنية التقويمُبعد  م
جمموع  أوافق بشدة ال ال أوافق إىل حد ما أوافق أوافق بشدة

 الدرجات
األمهية 
 النسبية

 ²كا الرتتيب
 % ك % ك % ك % ك % ك

30 

العظمة من  كرس
 وحدوث انثناءناحية 

من ناحية أخرى 
 .تسمي الكرس املشقق

30 30.9 41 42.3 22 22.7 2 2.1 2 2.1 386 79.58 22 36.55 

31 

التمزق العضيل هو 
هرس األنسجة 
وأعضاء اجلسم 
املختلفة نتيجة 

 بارشة امل اإلصابة

28 28.9 41 42.3 22 22.7 3 3.1 3 3.1 379 78.14 31 41.09 

32 

الشد العضيل يعني 
قرص ال إراديًا يف 

العضلة وثباهتا يف هذه 
 احلالة

29 29.9 38 39.2 24 24.7 2 2.1 4 4.1 377 77.73 32 43.05 

33 

الكدم هو متزق حيدث 
يف بعض األلياف 

العضلية أو يف العضلة 
 كلها 

31 32.0 35 36.1 25 25.8 3 3.1 3 3.1 379 78.14 27 36.55 

34 

االنقباض العضيل هو 
استطالة ال إرادية 

حتدث للعضلة وثباهتا 
 يف هذه احلالة

32 33.0 36 37.1 23 23.7 4 4.1 2 2.1 383 78.96 24 29.03 

35 

االلتواء هو متزق 
جزئي أو كيل لرباط 

أو أكثر من أربطة 
املفصل نتيجة حركة 

 مفاجئة

41 42.3 31 32.0 19 19.6 4 4.1 2 2.1 396 81.64 12 43.97 

36 

امللخ هو إزاحة العظم 
من مكانه يف املفصل 

نتيجة لشدة قوة 
خارجية وعدم 

 رجوعه

41 42.3 28 28.9 21 21.8 4 4.1 3 3.1 391 80.61 18 40.37 

37 
اخللع هو حترك العظام 
من مكاهنا ورجوعها 

 مرة أخري ملكاهنا
35 36.1 25 25.8 26 26.8 7 7.2 4 4.1 371 76.49 33 53.67 

 .9.49= (0.05ومستوى داللة ) 4اجلدولية عند درجة حرية  ²كا* 

 

والتي ونسبها املئوية  التكرارات( 13)  يوضح اجلدول

كحد أدنى  %( 68.04) أةميتها النسبية بني تراوحت 

كام أن الداللة اإلحصائية  أقىص،كحد  %( 85.63)و

 التقويمالستجابات عينة الدراسة حول تقبلهم لبعد بنية 

ما بني  2حيث تراوحت قيم كا إحصائيا،للمدرب دالة 

ائية ( وهي مجيعها قيم دالة إحص89.03( إىل )24.27)

مما يؤكد عىل أن عينة الدراسة قد  (0.05)عند مستوى 

تضمن بعد بنية  البعد.اتفقوا فيام بينهم حول عبارات هذا 

( عبارة، تبني من النتائج املوضحة 37عىل ) التقويم

ه عىل مستوى اإلستجابة )أوافق بشدة( باجلدول أعاله أن

( 6رأي أفراد عينة الدارسة هي) وفقأكثر العبارات 

(، 20-21-8-3-16-18) ارات تتمثل يف العبارات عب

هلذه العبارات ما بني ت  وقد تراوحت النسبة املئوية للتكرا

 81.64(، وبأةمية نسبية ترتاوح بني )53.6إىل  47.4) 

 يف االستجابة )موافق( وفق(، أكثر العبارات 85.36إىل 

-30) ( من العبارات وهي 5رأي أفراد عينة الدارسة هي )

(، وقد تراوحت النسبة املئوية 31-32-22-27

(، 42.3إىل 38.1للتكرارت هلذه العبارات ما بني )
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(، أكثر 83.71إىل  77.73وبأةمية نسبية ترتاوح بني )

رأي أفراد  وفق يف االستجابة )موافق إىل حد ما( العبارات

-29-5-28) ( من العبارات وةما 6عينة الدارسة هي )

سبة املئوية للتكرارت هلذه (، وقد تراوحت الن37-33-10

(، وبأةمية نسبية ترتاوح 30.9إىل  25.8العبارات ما بني )

يف االستجابة (، أكثر العبارات 80.20إىل  74.84بني )

( من 5رأي أفراد عينة الدارسة هي ) )ال أوافق( وفق

(، وقد تراوحت النسبة 14-5-13-6-2) همالعبارات 

(، 13.4إىل  8.2بني ) املئوية للتكرارت هلذه العبارات ما

( ، أكثر 78.14إىل  68.04وبأةمية نسبية ترتاوح بني )

رأي أفراد  يف االستجابة )ال أوافق بشدة( وفقالعبارا ت 

-5-6-2-1) ( من العبارات وةما 5عينة الدارسة هي )

(، وقد تراوحت النسبة املئوية للتكرارت هلذه العبارات 4

سبية ترتاوح بني (، وبأةمية ن14.4إىل  5.2ما بني )

(، وتدل هذه النتيجة عىل تفاوت 79.84إىل  68.04)

وجهات نظر أفراد عينة الدارسة عىل العبارات املتعلقة ببعد 

البنية املعرفية، وقد جاء ترتيب العبارات حسب األةمية 

 النسبية كالتايل:

قادر عىل تقويم التوقيت  "( 18) جاءت العبارة -1

 "مثريات احلمل داخل الربنامج. الزمني املثايل الستخدام

 ( 85.36باملرتبة األوىل بأةمية نسبية )

حجم اجلسم يقصد به االطوال  "(23) جاءت العبارة -2

باملرتبة  "واألوزان واالعراض واملحيطات املعني هبا الفرد.

 ( 84.12الثانية بأةمية نسبية )

تركيب اجلسم يعتمد عىل  "( 25) جاءت العبارة -3

باملرتبة  "سم من مكونات شحمية وال شحمية.حمتوى اجل

 (83.91الثالثة بأةمية نسبية )

اإلحصاء الوصفي ُتعني  "( 20) جاءت العبارة -4

،  "بوصف طبيعة الظاهرة املدروسة من خالل مجع البيانات.

اإلحصاء االستداليل ُتعني بدراسة  ب "( 21) العبارة 

القياسات  "  (22) ، العبارة  "املجتمع من خالل العينة.

االنثربومرتية ختتص بدراسة البناء اجلسمي والبحث يف العائلة 

 .(83.71املرتبة الرابعة بأةمية نسبية ) "البرشية.

النمط اجلسمي هو الشكل  "( 24) جاءت العبارة -5

باملرتبة  "العام للجسم، الذي حتدده جمموعة من القياسات.

 (.83.5بأةمية نسبية ) السابعة

بحجم وتركيب حثون ان العبارات اخلاصة ويرى البا

، قد جاءت يف مقدمه ونمط اجلسم وقياساته االنثربومرتية

حسب ترتيب األةمية النسبية  التقويمترتيب عبارات بعد 

 Mimouni (1996)وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

تطوير البهتتم مورفولوجيا الرياضة  التي أشارت إىل أن

نى جممل املعايري البدنية والتي هلا عالقة البدين لكل فرد بمع

القدرات العملية، بحيث تتمثل هذه املعايري يف  بتحسني

طول القامة ووزن اجلسم، املساحة اجلسمية، خمتلف الكتل 

)العضلية، العظمية، الدهنية (، املعايري   اجلسمية

 ما أكده ميموينمؤرشات القوة، املرونة، ،  املورفولوجيا

طريقة أنه من املهم وجود   Fertzscheرتسشا عن ف( 2006)

نوع النمط اجلسمي وتطور  تساعد وضع دالئل ارتباطية بني

ن ( أ1999يذكر راتب ) القدرات احلركية واملهارية،

الفرد  امتالكالتفوق الريايض يعكس العالقة الوطيدة يف 

فامتالكه ، املناسب  نوع النشاط معالنمط اجلسمي املالئم 

حيقق له نتائج جيدة، وعىل الغالب أن النتائج  هلذا النمط

الرياضة تعود للنمط  اجليدة املسجلة يف ممارسته هلذه

 .اجلسمي املناسب

 

ماهي الفروق يف استجابات عينة اجابة التساؤل الثاين : 

الدراسة وفق متغريات )املؤهل الدرايس، سنوات اخلربة، عدد 

 الدورات التدريبية(؟

تساؤل سوف يتم استعراض آراء ولإلجابة عن هذا ال

( كام ١٦( وحتى جدول )١٤عينة البحث يف اجلداول من )

 ييل:
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 .الفروق يف آراء عينة البحث وفق متغري )املؤهل الدرايس(. ( ١٤)  جدول

 املحـــــــــــــــــــــــور م

 جامعي فيام فوق أقل من اجلامعي

 قيمة )ت(
 رياالنحراف املعيا املتوسط احلسايب

املتوسط 

 احلسايب
 االنحراف املعياري

1 

 املعرفة

 *10.304 0.710 4.27 0.345 3.89 املعرفة يف علم التدريب الريايض

 *9.224 0.354 4.02 0.856 3.11 املعرفة يف القياس والتقويم الريايض

 *8.785 0.477 3.85 0.756 2.12 املعرفة يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *17.494 0.541 3.87 0.465 1.27 فة يف علم النفس واالجتامع الريايضاملعر

2 

 الفهم

 1.435 0.651 4.57 0.345 4.11 الفهم يف علم التدريب الريايض

 *12.675 0.721 4.08 0.456 2.13 الفهم يف القياس والتقويم الريايض

 1.568 0.634 3.13 0.675 3.50 الفهم يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *19.345 0.365 4.14 0.231 1.23 الفهم يف علم النفس واالجتامع الريايض

3 

 التطبيق

 *8.943 0.451 4.17 0.382 3.83 التطبيق يف علم التدريب الريايض

 *12.658 0.831 4.28 0.591 2.25 التطبيق يف القياس والتقويم الريايض

 *14.789 0.732 3.78 0.541 1.16 ضيةالتطبيق يف اإلصابات واالسعافات الريا

 *19.712 0.629 3.25 0.621 1.37 التطبيق يف علم النفس واالجتامع الريايض

4 

 التحليل

 *8.974 0.319 4.12 0.723 2.11 التحليل يف علم التدريب الريايض

 *7.980 0.481 3.67 0.831 1.23 التحليل يف القياس والتقويم الريايض

 *10.546 0.381 3.22 0.513 1.56 اإلصابات واالسعافات الرياضية التحليل يف

 *15.871 0.391 3.56 0.482 1.78 التحليل يف علم النفس واالجتامع الريايض

5 

 الرتكيب

 *6.980 0.539 4.06 0.511 3.02 الرتكيب يف علم التدريب الريايض

 *16.782 0.487 4.11 0.639 2.34 الرتكيب يف القياس والتقويم الريايض

الرتكيب يف اإلصابات واالسعافات 

 الرياضية
2.15 0.538 3.47 0.386 8.239* 

 *6.894 0.582 3.75 0.823 2.45 الرتكيب يف علم النفس واالجتامع الريايض

6 

 التقويم

 *9.238 0.354 4.57 0.587 2.34 التقويم يف علم التدريب الريايض

 *12.348 0.456 4.23 0.532 2.56 م الريايضالتقويم يف القياس والتقوي

 *8.324 0.564 3.65 0.367 2.16 التقويم يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *14.456 0.435 3.86 0.481 2.08 التقويم يف علم النفس واالجتامع الريايض

 1.676( = 0.05قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى دالله )
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خلاص بالفروق يف آراء عينة وا( 14)  جدول يتضح من

البحث وفق متغري املؤهل الدرايس والذي ينقسم إىل )أقل من 

وجود فروق ذات دالله إحصائية بني اجلامعي ، اجلامعي(، 

املدربني ذوي املؤهل األقل من اجلامعي وذوي املؤهل اجلامعي 

فيام فوق لصالح املؤهل اجلامعي فيام فوق يف حماور )املعرفه يف 

ب ويف القياس والتقويم واالصابات واالسعافات األولية التدري

وعلم النفس واالجتامع الريايض( كذلك حمور )الفهم يف القياس 

والتقويم وعلم النفس واالجتامع الريايض(، كذلك يف باقي 

املحاور بالكامل )التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقويم( حيث 

ملدربني ذوي املؤهالت جاءت مجيع متوسطاهتا احلسابية أكرب من ا

األقل من اجلامعية، فيام عدا حموري )الفهم للتدريب الريايض 

 وفهم االصابات واالسعافات األولية( مل يوجد فيها فروق.

ويشري ذلك إىل أن املدربني ذوي املؤهل اجلامعي أفضل 

بكثري من املدربني ذوي املؤهالت األقل من اجلامعي، حيث 

وم املرتبطة بالتدريب جيب عىل املدرب أن هناك الكثري من العل

دراساهتا واإلملام هبا، وهو ما يتعرب من األمور الصعبه عىل 

املدربني اللذين مل يكملوا التعليم اجلامعي، وذلك ألن بعض 

هذه العلوم قد حيتاج للغه وقد حيتاج لدراسة اإلحصاء 

الريايض وغري ذلك من العلوم املرتبطة، وقد أتفق ذلك مع ما 

اعتامد  ( حيث أشارت إىل أن2012مزيان ) دراسةبرد و

املدرب عىل املالحظة واملشاهدة لالعبيه أثناء املباراة فقط 

البدين واملهاري أمرا تنقصه الدقة  لتحديد مستويات األداء

 واملوضوعية واملصداقية، بل استخدام املدرب لالختبارات

 وأسس املوضوعية والتي تتميز بمصداقية ودقة وفق معايري

البدين واملهاري أصبحت  علمية للتعرف عىل مستوى األداء

حقيقة حتمية ال جدال فيها، ومن ثم استخدام مدلوهلا 

)التحقق من قيمة اليشء واحلكم عىل هذه   بمفهومه البسيط

التعرف  القيمة من خالل درجات أو تقديرات، وذلك هبدف

 التدريبعىل مقدار التغريات الناجتة من عملية اإلعداد و

 وتطبيق ما درسه من علوم مرتبطة بالتدريب الريايض .

 

 .الفروق يف آراء عينة البحث وفق متغري )عدد سنوات اخلربة( .(١٥)  جدول

 املحـــــــــــــــــــــــور م

 سنوات ١٠أكثر من  سنوات ١٠أقل من 

 قيمة )ت(
 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب

املتوسط 

 احلسايب
 النحراف املعياريا

1 

 املعرفة

 *15.974 0.345 4.68 0.456 2.13 املعرفة يف علم التدريب الريايض

 *7.980 0.512 4.32 0.523 3.11 املعرفة يف القياس والتقويم الريايض

 *15.546 0.322 4.18 0.643 2.48 املعرفة يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *9.871 0.435 3.87 0.523 2.09 جتامع الريايضاملعرفة يف علم النفس واال

2 

 الفهم

 *14.671 0.423 4.27 0.452 2.38 الفهم يف علم التدريب الريايض

 *7.892 0.336 4.48 0.334 3.11 الفهم يف القياس والتقويم الريايض

 *6.879 0.367 4.07 0.462 3.05 الفهم يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *9.802 0.872 3.72 0.361 2.48  علم النفس واالجتامع الريايضالفهم يف

3 

 التطبيق

 1.561 0.346 4.67 0.623 4.23 التطبيق يف علم التدريب الريايض

 *8.903 0.644 3.86 0.462 2.23 التطبيق يف القياس والتقويم الريايض

 *11.560 0.734 3.85 0.531 2.35 التطبيق يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *8.902 0.611 3.89 0.523 2.18 التطبيق يف علم النفس واالجتامع الريايض
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   .(١٥)  جدولتابع 

 املحـــــــــــــــــــــــور م

 سنوات ١٠أكثر من  سنوات ١٠أقل من 

 قيمة )ت(
 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب

املتوسط 

 احلسايب
 االنحراف املعياري

4 

 ليلالتح

 1.409 0.453 3.79 0.452 3.23 التحليل يف علم التدريب الريايض

 *11.802 0.466 3.68 0.356 2.35 التحليل يف القياس والتقويم الريايض

 *6.893 0.623 3.45 0.568 2.58 التحليل يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *16.892 0.412 3.12 0.562 1.28 التحليل يف علم النفس واالجتامع الريايض

5 

 الرتكيب

 *8.034 0.434 4.23 0.532 3.05 الرتكيب يف علم التدريب الريايض

 *13.762 0.576 4.08 0.723 2.59 الرتكيب يف القياس والتقويم الريايض

 *16.800 0.287 3.78 0.521 2.34 الرتكيب يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *15.823 0.572 3.67 0.843 1.98 جتامع الريايضالرتكيب يف علم النفس واال

6 

 التقويم

 1.408 0.476 4.23 0.365 4.08 التقويم يف علم التدريب الريايض

 *7.023 0.465 4.35 0.523 3.67 التقويم يف القياس والتقويم الريايض

 *5.798 0.567 3.78 0.587 2.58 التقويم يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *16.804 0.451 3.85 0.476 1.23 التقويم يف علم النفس واالجتامع الريايض

 1.676( = 0.05قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى دالله )

 

واخلاص بالفروق يف آراء عينة ( 15)  يوضح اجلدول

البحث وفق متغري عدد سنوات اخلربة والذي ينقسم إىل )أقل 

ود فروق ذات وجسنوات(،  10سنوات ، أكثر من  10من 

سنوات  10دالله إحصائية بني املدربني ذوي اخلربة األكثر من 

سنوات لصالح املدربني ذوي اخلربة  10واخلربة األقل من 

سنوات يف حماور )املعرفه يف التدريب ويف  10األكثر من 

القياس والتقويم واالصابات واالسعافات األولية وعلم 

ر )الفهم يف التدريب النفس واالجتامع الريايض( كذلك حمو

والقياس والتقويم و اإلصابات واالسعافات األولية وعلم 

النفس واالجتامع الريايض(، كذلك يف حمور )التطبيق يف 

القياس والتقويم ، واالصابات واالسعافات األولية، وعلم 

النفس واالجتامع الريايض(، وأيضًا حمور )التحليل يف القياس 

السعافات األولية، وعلم النفس والتقويم ، واالصابات وا

واالجتامع الريايض(، وحمور )الرتكيب بالكامل( وحمور 

)التقويم يف القياس والتقويم ، واالصابات واالسعافات 

األولية، وعلم النفس واالجتامع الريايض( حيث جاءت مجيع 

متوسطاهتا احلسابية أكرب من املدربني ذوي اخلربة األقل من 

ا حماور )التطبيق يف التدريب الريايض،  سنوات، فيام عد 10

التحليل يف التدريب الريايض، التقويم يف التدريب الريايض( 

 مل يوجد فيها فروق.

ويشري ذلك إىل أن املدربني ذوي سنوات اخلربة األكثر من 

( سنوات يعدوا أفضل بكثري من املدربني ذوي اخلربة 10)

كانت خربته  ( سنوات، حيث أن املدرب كلام10األقل من )

أكرب وأكثر كلام أتيحت له فرص االحتكاك بالفرق ، وكذلك 

التعرف عىل املستجدات من خالل اللقاءات الكثرية التي 

شارك فيها، وأيضًا بالنسة حلجم املعلومات التي يتحصل 

عليها من املدربني اآلخرين الذين جيري معهم التنافس يفيد 

لام زادت مؤرشات املدربني فكلام زادت هذه اللقاءات ك
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 (2001أبو املعاطي ) نتائج دراسةالنجاح له، وذلك يتفق مع 

ختطيط الربنامج التي أشارت إىل أن من أهم صفات املدرب 

التدريبي يف اخلطة السنوية، التخطيط إلدارة الفريق، املدرب 

وهذا لن يستطيع املدرب اإلملام به إال إذا  والسلوك القيادي،

 ة اللقاءات واملنافسات. مارسه عمليًا بزياد

 

 

 .الفروق يف آراء عينة البحث وفق متغري )عدد الدورات التدريبية( .(١٦) جدول 

 املحـــــــــــــــــــــــور م

 أكثر من ثالث دورات ثالث دورات فأقل

 قيمة )ت(
 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب

املتوسط 

 احلسايب
 االنحراف املعياري

1 

 رفةاملع

 *7.342 0.461 4.52 0.543 3.45 املعرفة يف علم التدريب الريايض

 *6.890 0.612 4.13 0.563 3.56 املعرفة يف القياس والتقويم الريايض

 *9.341 0.812 3.79 0.723 2.46 املعرفة يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *11.904 0.834 3.67 0.534 1.34 املعرفة يف علم النفس واالجتامع الريايض

2 

 الفهم

 *8.903 0.712 4.12 0.452 3.67 الفهم يف علم التدريب الريايض

 1.410 0.626 3.78 0.723 3.45 الفهم يف القياس والتقويم الريايض

 *8.902 0.587 3.45 0.623 2.34 الفهم يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *15.986 0.487 3.56 0.834 1.34 الفهم يف علم النفس واالجتامع الريايض

3 

 التطبيق

 *7.023 0.823 4.23 0.934 3.56 التطبيق يف علم التدريب الريايض

 *5.798 0.387 4.65 0.698 3.82 التطبيق يف القياس والتقويم الريايض

 1.502 0.476 4.02 0.511 3.42 التطبيق يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *11.986 0.783 3.12 0.377 2.34 م النفس واالجتامع الريايضالتطبيق يف عل

4 

 التحليل

 *15.974 0.365 4.08 0.587 3.67 التحليل يف علم التدريب الريايض

 *7.980 0.478 4.12 0.582 3.56 التحليل يف القياس والتقويم الريايض

 1.489 0.721 3.51 0.476 3.78 التحليل يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *9.871 0.589 3.15 0.287 2.01 التحليل يف علم النفس واالجتامع الريايض

5 

 الرتكيب

 *8.034 0.471 4.26 0.587 3.56 الرتكيب يف علم التدريب الريايض

 *13.762 0.476 3.45 0.597 3.64 الرتكيب يف القياس والتقويم الريايض

الرتكيب يف اإلصابات واالسعافات 

 ياضيةالر
2.37 0.587 3.67 0.629 16.800* 

 *15.823 0.598 3.86 0.699 1.25 الرتكيب يف علم النفس واالجتامع الريايض
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   .(١٦) جدول تابع 

 املحـــــــــــــــــــــــور م

 أكثر من ثالث دورات ثالث دورات فأقل

 قيمة )ت(
 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب

املتوسط 

 احلسايب
 االنحراف املعياري

6 

 التقويم

 *9.023 0.571 4.73 0.437 3.41 التقويم يف علم التدريب الريايض

 1.346 0.511 3.45 0.365 3.51 التقويم يف القياس والتقويم الريايض

 *6.045 0.623 3.76 0.687 2.35 التقويم يف اإلصابات واالسعافات الرياضية

 *15.941 0.618 3.81 0.511 1.98 جتامع الريايضالتقويم يف علم النفس واال

 . 1.671( = 0.05قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى دالله ))*( 

 

واخلاص بالفروق يف آراء عينة ( 16)  يوضح اجلدول

البحث وفق متغري عدد الدورات التدريبية والذي ينقسم إىل 

وجود )أقل من ثالث دورات ، أكثر من ثالث دورات(، 

ت دالله إحصائية بني املدربني ذوي الدورات فروق ذا

األكثر من ثالث املدربني ذوي الدورات األقل من ثالث 

دورات لصالح املدربني ذوي الدورات األكثر من ثالث يف 

حمور )املعرفه يف التدريب ويف القياس والتقويم واالصابات 

واالسعافات األولية وعلم النفس واالجتامع الريايض( 

)الفهم يف التدريب و اإلصابات واالسعافات كذلك حمور 

األولية وعلم النفس واالجتامع الريايض(، كذلك يف حمور 

)التطبيق يف التدريب الريايض والقياس والتقويم وعلم 

النفس واالجتامع الريايض(، وأيضًا حمور )التحليل يف 

القياس والتقويم ، واالصابات واالسعافات األولية، وعلم 

تامع الريايض(، وحمور )الرتكيب بالكامل( النفس واالج

وحمور )التقويم يف التدريب الريايض والقياس والتقويم 

وعلم النفس واالجتامع الريايض( وكامل حمور )الرتكيب( 

وحمور ) التقويم يف التدريب الريايض واالصابات 

واالسعافات األولية وعلم النفس واالجتامع الريايض(، 

هتا احلسابية أكرب من املدربني ذوي حيث جاءت مجيع متوسطا

الدروات األقل من ثالث، فيام عدا حماور )الفهم يف القياس 

والتقويم ، التطبيق يف اإلصابات واإلسعافات األولية، 

التحليل يف اإلصابات واإلسعافات األولية، التقويم يف 

 القياس والتقويم( مل يوجد فيها فروق.

عدد الدورات األكثر من  ويشري ذلك إىل أن املدربني ذوي

ثالث دورات يعدوا أفضل بكثري من املدربني ذوي عدد 

الدورات األقل من ثالث حيث أن املدرب تزاداد معرفته كلام 

زاد إملامه باملستجدات احلديثة يف التدريب، وليس هناك سبيل 

من احلصول عىل املستجدات يف التدريب الريايض إال من 

يبية، كذلك ورش العمل التي خالل حضور الدورات التدر

أبو املعاطي  نتائج دراسة مع ويتفق هذاينظمها االحتاد، ،

ختطيط التي أشارت إىل أن من أهم صفات املدرب  (2001)

الربنامج التدريبي يف اخلطة السنوية، التخطيط إلدارة الفريق، 

وهو لن يستطيع عمل هذه  املدرب والسلوك القيادي،

 ا أوالً من خالل الدورات التدريبية.االجراءات بدون دراسته

 

قرتحة للبنية امل ما هي االسرتاتيجيةاجابة التساؤل الثالث : 

التي يمكن بناءها للمدرب الريايض باململكة العربية املعرفية 

 السعودية؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل سوف يتم استعراض 

االسرتاتيجية املقرتحة وفق التحليل البعدي للدراسات 

بقة، وكذلك وفق املسح للمراجع العلمية املتخصصة السا

 وآراء اخلرباء يف املجال اخلاص بالبحث كالتايل:

يف ضوء التحليل البعدي للدراسات السابقة وحتليل 

املراجع العلمية التي تناولت موضوع البحث بالدراسة 

والبحث، كذلك يف ضوء آراء اخلرباء يف املجال يمكن بناء 

ة املعرفية للمدرب السعودي وفق اسرتاتيجية للبني
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االحتياجات التي ظهرت جليًا يف نتائج استطالع الرأي 

للمدربني، والتي أوضحت وجود قصور واضح يف عدة 

جماالت، وأيضًا مراعاة عدة متغريات اتضح أهنا تؤثر بصورة 

كبرية عىل البنية املعرفية وقد تم إيضاحها يف التساؤل الثاين 

ل العلمي، سنوات اخلربة، عدد الدورات وهي متغريات )املؤه

التي حصل عليها املدرب(، وسوف يتم إيضاح هذه 

 االسرتاتيجية بالتفصيل يف توصيات البحث.

 

  االستنتاجات

ما هو واقع أوالً: استنتاجات خاصة بالتساؤل األول : 

املدرب الريايض يف اململكة العربية السعودية يف ضوء العنارص 

يف علم النفس واالجتامع وإعداده ونموه املهني  بتأهيلهاملرتبطة 

الريايض، علم التدريب الريايض، القياس والتقويم الريايض،  

 اإلصابات الرياضية اإلسعافات األولية؟

 أوالً: فيام يتعلق بُبعد املعرفة

املعارف املتعلقة بالعوامل النفسية وأنواع اإلعداد  -

احلمل  النفيس ومحل التدريب الريايض وكذلك ضبط

والتحكم فيه وأيضًا طرق التدريب واالسعافات األولية عند 

اإلصابة هم من املوضوعات اهلامة التي حازت عىل أولوية 

 عالية لدى املدرب الريايض.

املعارف املتعلقة بنظريات الشخصية وطرق قياسها   -

ومفهوم التدريب العقيل واالحرتاق النفيس والدرجات اخلام 

ات الفسيولوجية املصاحبة لإلصابة كلها واملعيارية والتغري

 معلومات ليست ذات أولوية للمدرب الريايض أن ُيلم هبا.

 ثانيًا: فيام يتعلق بُبعد الفهم

الفهم للتحكم يف االنفعاالت والتناغم الوجداين   -

بني املدرب والالعب وتأسيس عالقة بينهم عىل أساس الثقة 

ب بجهود الالعبني واالحرتام املتبادل وكذلك إحساس املدر

املبذولة يف امللعب وأيضًا مشاركتهم يف مشكالهتم االجتامعية 

إىل جانب فهم تدريبات األثقال لألطفال وخطورهتا 

واألهداف التي وراء عمليات القياس والتقويم تعترب من 

 أولويات املدربني الرياضيني.

 

الفهم للعوامل الوراثية يف حدوث اإلصابة  -

يف العمر وتأثريه عىل اإلصابة وكذلك وتفاوت الالعبني 

استطاعة املُسعف لعالج الكرس من عدمه والتدليك بأنواعه 

تعترب مجيعها معارف ليست من أولويات املدرب الريايض أن 

 يتفهمها.

 ثالثًا: فيام يتعلق بُبعد التطبيق

التطبيق لكل من خطط التهيئة النفسية وتغيري حالة  -

حمفزات الستثارة الالعبني  الالعب للوصول للتهدئة ووضع

وكذلك التقدم بدرجات احلمل وفق النواحي النفسية لالعب 

االلتزام  مواإلملام بطرق مواجهة االحرتاق النفيس وعد

بتسلسل االختبارات عند تطبيقها هي مجيعها من ضمن 

 أولويات املدرب الريايض.

توحيد ظروف القياس للفريق والتعرف عىل إصابة  -

رق اليدوية واستخدام أجهزة حديثة لتشخيص الالعبني بالط

اإلصابات املختلفة وكذلك استخدام النبض كمؤرش لقياس 

استجابة الالعبني للتدريب ليست من أولويات املدرب 

 الريايض يف تطبيقها.

 رابعًا: فيام يتعلق بُبعد التحليل

قيام املدرب معاجلة املشاكل بشكل إجيايب وقيامه  -

وحتليل وضبط دورات احلمل وما  بدور االخصائي النفيس

يتعلق باألمحال وكذلك اجراء اختبارات متابعة التقدم أثناء 

املوسم الريايض واختبار احلصيلة يف هناية املوسم الريايض 

واستخدام هذه االختبارات النتقاء الالعبني املميزين هي من 

أولويات املدرب الريايض ويقوم بتحليل ووضع اآلليات 

 لتنفيذها.

يس من أولويات املدرب الريايض معرفة هل ل -

اإلصابة سوف تؤدي إىل تيبس املفصل أم ال فهذا دور 

 أخصائي العالج الطبيعي من وجهة نظره.

 خامسًا: فيام يتعلق بُبعد الرتكيب

هيتم املدرب الريايض بإعداد اخلطط طويلة املدى  -

وقصرية املدى وبرامج اإلعداد اخلططي والتأكد من مدى 

أو صعوبة االختبارات املستخدمة وكذلك قوهتا يف سهولة 

 متييز املتفوقني عن املتأخرين باملستوى الريايض.
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ال هيتم املدرب الريايض ببناء برامج اإلعداد النفيس  -

أو أي برامج مساعدة عىل االسرتخاء أو تنفيذ برامج حتفز 

الالعبني وتستثري هم نحو حتقيق الفوز وكذلك ال هيتم بوضع 

 يجيات لتطوير الثقة بالنفس.اسرتات

 سادسًا: فيام يتعلق بُبعد التقويم

هيتم املدرب الريايض نتائج اإلعداد النفيس إن وجد  -

والتي تعتمد عىل أجهزة علمية دقيقة و ُيلم املدرب بقواعد 

احلمل يف استعادة االستشفاء لالعبني وكذلك هيتم باستخدام 

ستخدمة إذا توفر اإلحصاء يف تقنني االختبارات العلمية امل

ذلك وهيتم بتقويم الرتكيب اجلسمي لالعبني لبيان أنامط 

أجسامهم والتي تفيد يف االنتقاء وحتديد مراكز اللعب يف 

 امللعب.

ال هيتم املدرب بتقويم احلالة النفسية لالعبني أثناء  -

املوسم الريايض وال ينتقي الطرق التي تساعده عىل ذلك إن 

ال يستفيد من خربات الالعبني تطلب األمر ذلك وكذلك 

القدامى أو التنظيم ما بني التكرارات واالستمرارية والزيادة 

 التدرجيية يف األمحال البدنية.

 
ماهي الفروق يف ثانيًا: استنتاجات خاصة بالتساؤل الثاين : 

استجابات عينة الدراسة وفق متغريات )املؤهل الدرايس، 

 بية(؟سنوات اخلربة، عدد الدورات التدري

فيام يتعلق بمتغري املؤهل الدرايس والذي ينقسم  -

فروق ذات دالله إحصائية بني املدربني ذوي املؤهل توجد 

األقل من اجلامعي وذوي املؤهل اجلامعي فيام فوق لصالح 

املؤهل اجلامعي، حيث جاءت مجيع متوسطاهتا احلسابية أكرب 

 عدا من املدربني ذوي املؤهالت األقل من اجلامعية، فيام

حموري )الفهم للتدريب الريايض وفهم االصابات 

 واالسعافات األولية( مل يوجد فيها فروق.

فيام يتعلق بالفروق وفق متغري عدد سنوات اخلربة  -

فروق ذات دالله إحصائية بني املدربني ذوي اخلربة  توجد

سنوات لصالح  10سنوات واخلربة األقل من  10األكثر من 

سنوات، حيث جاءت  10األكثر من  املدربني ذوي اخلربة

مجيع متوسطاهتا احلسابية أكرب من املدربني ذوي اخلربة األقل 

سنوات، فيام عدا حماور )التطبيق يف التدريب الريايض،   10من 

التحليل يف التدريب الريايض، التقويم يف التدريب الريايض( 

 مل يوجد فيها فروق.

دورات فيام يتعلق بالفروق وفق متغري عدد ال -

التدريبية والذي ينقسم إىل )أقل من ثالث دورات ، أكثر من 

وجود فروق ذات دالله إحصائية بني املدربني ثالث دورات(، 

ذوي الدورات األكثر من ثالث املدربني ذوي الدورات األقل 

من ثالث دورات لصالح املدربني ذوي الدورات األكثر من 

ية أكرب من ثالث، حيث جاءت مجيع متوسطاهتا احلساب

املدربني ذوي الدروات األقل من ثالث، فيام عدا حماور )الفهم 

يف القياس والتقويم ، التطبيق يف اإلصابات واإلسعافات 

األولية، التحليل يف اإلصابات واإلسعافات األولية، التقويم 

 يف القياس والتقويم( مل يوجد فيها فروق.

 

  التوصيات

بحث يوىص فريق الدراسة يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج ال

العمل الفني واإلداري واخلططي للمدرب لكي يمكن إنجاح 

باتباع حزمة من اإلجراءات تتلخص يف الريايض بصفة عامة 

 التايل:

 أوالً: توصيات عامة:

رضورة االهتامم بموضوعات العوامل النفسية  -

وأنواع االعداد النفيس ومحل التدريب وضبط احلمل 

ة عند اإلصابة، وذلك ضمن برامج واالسعافات األولي

التدريب التي ينضم هلا املدربني سواء يف العداد أو الصقل 

 بمركز إعداد القادة أو التي ينظمها االحتاد املعني باللعبة.

تدريب املدربني كيف يمكنهم تدريب العبيهم عىل  -

التحكم يف انفعاالهتم، والتناغم بينهم وبني املدرب، وتأسيس 

عىل أساس الثقه، حتى يتمكن املدرب من إخراج عالقة بينهم 

 كامل الطاقة املختزنه لدى الالعب وقت احلاجه.

رضورة االملام بالتدريب العقيل وأسسه وعنارصه،  -

كذلك طرق االسرتخاء التي قد تفيد املدرب كثريًا أثناء 

املنافسات يف البطوالت اهلامة، والتدريب عىل إعداد خطط 

 بني.التهيئة النفسية لالع
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وضع حمفزات لالعبني عىل األداء اجليد، والتدريب  -

عىل الترصف الصحيح يف حالة االحرتاق النفيس الذي قد 

 يواجه الالعبني أثناء اخلسارة من اخلصم.

تدريب املدربني عىل كيفية متابعة اخلطط طويلة  -

املدى، وكيفية إعدادها، وطق القياس والتقويم احلديثة املتبعة 

 بصفة عامة. يف ذلك املجال

رضورة وضع املؤهل الدرايس وعدد سنوات اخلربة  -

وعدد الدورات احلاصل عليها املدرب يف عني االعتبار، ملا 

هلذه املتغريات من تأثري واضح عىل البنية املعرفية للمدرب 

 وهو ما تم إيضاحه يف هذه الدراسة.

بناء اسرتاتيجية للبنية ثانيًا: التوصية الرئيسه بالبحث )

عرفية للمدرب الريايض يف اململكة العربية السعودية يف ضوء امل

دراسة الواقع الراهن هلا، بحيث تعمل عىل تنمية وتطوير البنية 

املعرفية للمدرب الريايض وتراعي يف نفس الوقت مقدرات 

 :( وهي كالتايلوظروف املدربني وثقافة املجتمع املحيط

وتطبيق   Meta-Analysis ل البعديبعد ما تم إجراء التحلي

عينة البحث املقرتحة أداة مجع البيانات اخلاصة بالدراسة عىل 

وبعد مناقشة هذه النتائج ومقارنتها بآراء املتخصصني يف 

املجال موضوع البحث، يمكن اقرتاح اخلطة التالية يف أي من 

االحتادات الرياضية لبناء قاعدة متميزة من املدربني الرياضيني 

ستعانة باملدربني األجانب، بعد بناء بنية وكذلك احلد من اال

معرفية حديثة وحتقق طموحات اململكة العربية العودية يف 

 جمال التميز يف التدريب الريايض.

  جيب التنويه أنه يف ضوء ما يتصف به املرشوع

املقرتح من مرونة وقابلية للتعديل، فإن ذلك يسمح بإجراء 

 احتاد ريايض. التعديالت التي تالئم واقع وظروف كل
 

تنقسم اخلطة املقرتحة للمهام والعنارص التنفيذية إىل ثالثة 

 جوانب رئيسية:

 الزمنـى:املدى -١

ويقصد به الفرتة الزمنية الكافية لتحقيق املهمة وتنفيذ  

احتاد  يفعىل سبيل املثال  التايلاجلدول  يف ُذكرإجراءاهتا ولقد 

التداخالت  جعيراأن  احتاد ريايضوعىل كل  ريايض ما، 

 الزمنى. وعالقتها باملدى االسرتاتيجيةمهام  يفاملنطقية 

 للمهمة:الواجبات االسرتاتيجية -٢

ويقصد به تقسيم املهمة إىل عنارص وواجبات فرعية بحيث 

يسهل تفهمها وتنفيذ إجراءاهتا وذلك من خالل صياغتها 

 بعناوين إجرائية مفهومة وواضحة.

 املهمــة:إجراءات تنفيذ -٣

للمهمة  االسرتاتيجيويقصد هبا آليات تنفيذ الواجب 

بالتفصيل بحيث تتضح خطوات التنفيذ وأولوياهتا والسبل 

تؤدى إىل تنفيذها عىل نحو مقبول،  التياإلدارية والتنظيمية 

 التيوىف ضوء املدى الزمنى املقرتح مع اقرتاح بعض املحكات 

قدير املوقف يمكن االستعانة هبا كتغذية راجعة تساعد عىل ت

 وإجراء التعديالت املالئمة.

وبتقديم هذه اخلطة التنفيذية يكون البحث قد أجاب عىل 

هل يمكن بناء صيغة اسرتاتيجية للبنية املعرفية ) التساؤل الرئيس

للمدرب الريايض يف اململكة العربية السعودية يف ضوء دراسة 

نية املعرفية الواقع الراهن هلا، بحيث تعمل عىل تنمية وتطوير الب

 وجممل التساؤالت الفرعية املنبثقة منه. (للمدرب الريايض

 

  اخلطةمالحظات هامة لتنفيذ 

هذه اجلوانب الرئيسة الثالث تشكل إطار عمل  -

تطبيق هذه اخلطة املقرتحة مع  يريد احتاد ريايضجيد لكل 

حتفظ أساس مؤداه رضورة التمسك بالواجبات االسرتاتيجية 

الت جوهرية ألهنا تعرب عن نسيج متامسك للمهمة دون تعدي

مع قدر معقول من  ختطيهمن األفكار يصعب جتاهل بعضها أو 

اجلوانب مثل )املدى الزمنى(، )إجراءات تنفيذ  باقي يفاملرونة 

 .احتاد ريايضاملهمة( بام يناسب ظروف كل 

إعداد اخلطة التنفيذية ملهامها  يفاعتمدت الدراسة  -

يوضح وجود ثالث  والذينظم وعنارصها عىل مدخل ال

 وهى:مراحل رئيسة حتكم البناء املتسق للخطة 

  مرحلة  –مرحلة العمليات  –املرحلة التمهيدية

 احلصائل واملتابعة.

للمدربني املتميزين جراء انتقاء ريايض إيمكن  -

املقصود باالنتقاء الريايض هوعمل اختبارات ) متخصص

قبل  ( وذلكأسس علميةبدنية و مهارية إلختيار املدربني وفق 



   115                                              بناء اسرتاتيجية للبنية املعرفية للمدرب الريايض باململكة العربية السعودية

 

 ( عىل أن جتمع النتائج2018بداية العام األول ىف اخلطة )

 واملالحظات وتعد البطاقات التتبعية ىف بداية العام.

تشكيل اللجان يبدأ مع العام األول للخطة )بشكل  -

عام( وذلك حتى يمكن إعداد كافة االمكانات والوسائل 

لخ والتى تتطلبها كل واآلليات واألدوات واملواد التعليمية..إ

مهمة، عىل أن يستكمل بناء اللجان ىف الوقت املناسب لتحقيق 

 املهمة وهذه اللجان هى :

  احتاد ريايضاللجنة العليا لتنفيذ اخلطة ىف كل. 

  للبنية جلنة صياغة الفلسفة الرتبوية واألهداف املالئمة

 يف متغريات الدراسة. املعرفية املطلوبة

 ة واإلعالم.جلنة العالقات العام 

 .)جلنة اختيار املحتوى )جلنة املنهج 

  مقرتح احتاد ريايضجلنة التدريب وورش العمل ىف كل. 

 .جلنة امليزانيات والتسهيالت 

 من املدربني الرياضيني جلنة استكشاف وانتقاء املوهوبني. 

  املدربنيجلنة مشكالت وضغوط التي تواجه. 

 بدنية.جلنة إعداد اختبارات وتدريبات اللياقة ال 

مجيع اللجان الفرعية ذات عالقة وثيقة باللجنة  -

 العليا لتنفيذ اخلطة لتفعيل الدعم االيدولوجى للمهمة.

بشكل عام تعقد الدورات التدريبية )ذات املدى  -

الزمنى الصغري( خالل املوسم الريايض، والدورات التدريبية 

)ذات املدى الزمنى الكبري( خالل االجازة الصيفية مع 

، واهلدف امم بمنح احلوافز ملن يتم تأهيلهم من احلضوراالهت

من هذه الدورات هو الصقل للمدربني بصورة منتظمة 

 واالملام باملستجدات يف التدريب الريايض.

ىف هناية كل واجب رئيسى للخطة )مهمة( جيب  -

مراعاة اجراء التقييم البنائى هبدف التغذية الراجعة وذلك 

الرئيسية للخطة والعمل عىل الصالح ومتابعة املدخالت 

تعديلها ىف ضوء ذلك مع التنسيق واللجان املرتبطة أو ذات 

العالقة باملهمة، وذلك ىف هناية كل موسم ريايض أو هناية كل 

 مهمة أهيام أقرب.

لكى تنجح هذه اخلطة جيب أن تتصف بأكرب قدر  -

من املرونة، وال تعنى املرونة جتاهل الواجبات واملهام الرئيسية 

انام تعنى املدى الزمنى والتوقيتات وامليزانيات والتسهيالت 

 واالعتبارات الثقافية واملجتمعية .

هذه اخلطة ليست هناية املطاف بالنسبة لالرتقاء  -

، وإنام يفرتض بل جيب أن تفىض إىل باملدرب الريايض

اسرتاتيجية مخسية أخرى، حتى يمكن ضامن استمرار النهوض 

واجلدول التاىل يوضح اخلطوات  ،باملدربني الرياضيني

 التنفيذية جلوانب اخلطة املقرتحة :

 

 

 – ٢٠١٨/٢٠١٩مخس سنوات من ) املدى الزمنى للخطة  لالرتقاء باملدرب الريايضاخلطوات التنفيذية للمهام وعنارص اخلطة املقرتحة . (١٧)  جدول

٢٠٢٢/٢٠٢٣). 

 نفيذ املهمةإجراءات ت للمهمة االسرتاتيجيالواجب  املدى الزمنى

 سبتمرب 2018
* تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ 

 عىل حدة احتاداخلطة يف كل 

اللجان  ءرؤسا، وعضوية برئاسة أمني عام االحتاد الريايض املعنييقرتح ان تتشكل اللجنة 

االعالميني( ويتم اختيارهم  -األكاديمينيالفرعية املنبثقة من اخلطة وبعض اخلرباء )الرتبويني 

 يق ذات اللجنة حتى يمكن ان ينسجم عمل اللجنة بانسجام رؤاهم الفكرية.عن طر

 

 سبتمرب، اكتوبر 2018

 الفكرى اإلطار

 فلسفة رياضة اإلنجاز

تشكيل جلان متخصصة النتقاء وصياغة االهداف والفلسفة الرتبوية واالجتامعية 

 التالية:ضوء االعتبارات  يفاملالئمة لرياضة اإلنجاز 

 .االحتاد املعني بالتطبيقاقع الدينى واأليديولوجى لدولة تتمشى مع الو

اللجنة تتشكل من رجاالت الفكر والثقافة ىف املجتمع باالضافة إىل املتخصصني 

 التدريباالكاديميني ذوى اخلربة ىف الرياضة التنافسية والسياسيني املهتمني بقطاعات 

أمكن، فضاًل عن املدربني  أن لألنديةورجال االعالم الرياىض والرتبوى وممثلني 

 .احتاد إن أمكن ذلكالقائمني عىل املنتخبات الرياضية بكل 
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 .  (١٧)  جدولتابع 

 إجراءات تنفيذ املهمة للمهمة االسرتاتيجيالواجب  املدى الزمنى

 نوفمرب 2018
صياغة االهداف الفلسفية 

 الرتبوية للرياضة التنافسية

 ابق تشكيلها:من مهام جلنة الفلسفة واألهداف الس

 تتسم أهداف الرياضة التنافسية بالوضوح والفهم وعدم االلتباس.

ترتبط بشكل وثيق باالطر الفكرى للرياضات األوملبية، ومن ثم بفلسفة املجتمع 

 واقعه االقتصادى و الثقاىف واالجتامعى(. –طموحاته  -)آماله

 .احتاد ريايضطة بواقع كل ترتب األهداف ترتيبًا منطقيًا يعرب عن أولويات حمددة مرتب

 التحقق من مالئمة ألهداف نوفمرب 2018
استطالع رأى اخلرباء يف الرياضة التنافسية جتاه األهداف الفلسفية للرياضة التنافسية  -

 التعديل املالئم لصياغة تلك األهداف. يفوالعمل عىل االستفادة من ذلك 

 نوفمرب 2018

مستمر طوال املدى الزمنى 

 للخطة

 للمهمة ياأليديولوجلدعم ا

االتصال بالسياسيني واهليئات السياسية املحلية املعنية بالرتبية والثقافة والرياضة عىل 

سبيل دعم اخلطة املقرتحة سواء من خالل هتيئة املناخ العام )اإلعالم( أو إصدار 

 الئحة مكافآت للمدربني....الخ(. – للمدربني الريايضترشيعات داعمة كاحلافز 

املجتمع إىل صف اخلطة  يفسب النخب السياسية عىل خمتلف توجهاهتا وعلامء الدين ك

 جمال العالقات العامة. يفاملقرتحة وذلك بجهود خمططة 

سبيل زيادة املخصصات وامليزانيات للتسهيالت واألجهزة واألدوات  يف السيايسالعام  الرأيهتيئة 

 للرياضة التنافسية.

 ديسمرب 2018

 ل العامويستمر طوا
 جلنة العالقات العامة واإلعالم

تشكيل جلنة من أصحاب اخلربة والثقة لتنمية الدعم االيديولوجى واملجتمعى ملهام 

 اخلطة.

 ديسمرب 2018

بناء برنامج تدريبي للرياضة 

املدربني التنافسية هبدف تثقيف 

 :الرياضيني

 نامذج فلسفة املنهج

 :التايلعىل النحو املقرتح  املعنيلالحتاد الريايض تبنى النامذج األصلح 

 .ما قبل التدريب )نموذج للثقافة الرياضية العامة(

املوضوعات املتقدمة املكسب واخلسارة، بناء  –املرحلة التمهيدية )نموذج ثقافة عامة 

 ، العمل اجلامعي،......إلخ(.الثقة

 ية(.املرحلة االساسية )بناء نموذج تدريب بناء عىل أحدث التجارب العامل

 املرحلة املتقدمة )نموذج اإلنجاز الريايض الناجح والعوامل املساندة فيه(. 

الذى يليه بشكل يتسم باملنطقية الرتبوية النموذج إىل  ُيفيضيالحظ أن كل نموذج 

للمراحل الرئيسة الثالث. كام تتمشى النامذج املقرتحة ثقافيًا وتارخييًا مع األطر الفكرية 

ورياضة املستويات العليا، مما  العريباملجتمع  يفالبدنية والرياضية التقليدية للرتبية 

 يعمل عىل نجاحها.

 حتتاج النامذج إىل تدريب أثناء اخلدمة للمدربني املعتمدين.    -

 ديسمرب 2018
تبنى طريقة املراكز املنظمة 

 لتصميم املنهج

Organizing Centers 

العامل بحيث تتمشى  يف التدريبي أحدث آليات لتصميم املنهجاختيار طريقة املراكز املنظمة باعتبارها 

متت صياغته بحيث تغطى  الذي الفكريمع اإلطار  اتساقهامع نامذج املنهج املقرتحة فضال عن 

( من حيث األهداف الوجداين – احلركي – املعريفاملراكز املنظمة جوانب السلوك الثالثة )

 واملحتوى وتنظيم املحتوى.

وىف ضوء  النفيسواملحك  الفلسفيضوء املحك  يفتقاء املراكز املنظمة اختيار وان

 ومدى حتقيقها لألهداف. مرحلة،كل  يفاملناسبة التطويرية لألفراد املعنيني 

 الصياغة السلوكية لألغراض التدريبية جلوانب السلوك الثالثة.

 نفيذ.الت يفترتيب األولويات لألغراض التدريبية من حيث أةميتها النسبية 
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 .  (١٧)  جدولتابع 

 إجراءات تنفيذ املهمة للمهمة االسرتاتيجيالواجب  املدى الزمنى

 إعداد األغراض التدريبية ينايــر 2019

 من مهام جلنة الفلسفة واألهداف السابق تشكيلها:

 تتسق مع األهداف الفلسفية الرتبوية.

 .العريب والريايض الثقايفتتمشى مع الواقع 

 اغة إجرائية سلوكية واضحة ومفهومة.مصاغة صي

فقط وإنام تعرب بشكل شامل ومتوازن عن جوانب السلوك  احلركيال تنحاز للجانب 

 (.االنفعايل – احلركي –املختلفة )املعريف 

 مرتبة ترتيبا قيميًا.

 اختيار املحتوى فرباير 2019

 يفة السائدة ثقافيًا تم اختياره وىف ضوء طبيعة األنشط الذيضوء نموذج املنهج  يفيتم 

 املجتمع املحىل بالتنسيق مع خطط اللجنة األوملبية األهلية.

 مراعاة الوضع الراهن للميزانيات والتسهيالت واألجهزة.

اقرتحها النموذج املختار  التيجتهيز التسهيالت املالئمة لألنشطة األساسية  يفالبدء 

 – النفيس االعداد يف احلديثة ياتالتقن تسهيالت –)تسهيالت أجهزة التدريب احلديثة 

 (.الخ.... الريايض، الطب تسهيالت

 ديسمرب 2018

 يناير ، فرباير ، مارس 2019

 جلنة اختيار املحتوى

 ) جلنة املنهـج(

جمال الرياضة  يفتتشكل جلنة من أصحاب اخلربة من اخلرباء املتميزين العاملني 

وفق نتائجهم املوهوبني  املدربنيبعض التنافسية، ويمكن إرشاك الرياضيني املميزين و

فضاًل عن األكاديميني يف االختبارات البدنية واملهارية التي تعقد عىل فرتات ممنتظمة، 

 املتخصصني.

 .جيب التنسيق بني اللجان منعًا للتكرار وجتنبًا ألى مشكالت تنظيمية أو تربوية قد تنشأ

للمدربني خلطط اإلعداد والتجهيز تبدأ اللجنة أعامهلا بدراسة املحتويات السابقة 

 بعض الدول املتقدمة. يف، وأيضًا التعرف عىل وجهة النظر املقارنة الرياضيني

 مايــو 2019
 املدربنياستطالع رأى 

 واالستعانة بآراء اهليئات املعنية

عقد مؤمترات للمدربني واالخصائيني املميزين ملناقشة جوانب حمتوى املنهج واألنشطة 

 للمحتوى والبدائل املحتملة. النهائيتوصيات تساعد اللجنة عىل االختيار للخروج ب

هليئة املرشفة ا واالحتاد الريايض املعني وكذلك االستعانة برأى اللجنة األوملبية األهلية

 .بالدولةعىل الرياضة 

 تسهيالت املحتوى مايو ابريل، 2019

ألجهزة واألدوات املرتبطة بعد االستقرار عىل املحتوى تتضح صورة التسهيالت وا

بالتنفيذ، بحيث يمكن تشكيل قوائم للتسهيالت واألجهزة واألدوات ترتاوح ما بني 

ضوء اعتبارات وظروف كل حمافظة  يفاحلد األدنى للتنفيذ وصوالً إىل املناسبة، وذلك 

 جهة. –إقليم  –

 تفعيل آلية املراكز املنظمة يونية مايو، 2019
ارة رأسيا وأفقيًا داخل إطار كل مرحلة من حيث: املدى، التتابع، توزيع األنشطة املخت

 االستمرار، التكامل.

 تنظيم املحتوى: مايو فرباير، 2019

قبل وأثناء تنظيم حمتوى األنشطة  Prerequisitesمراعاة مبدأ املتطلبات السابقة 

 واخلربات التدريبية.

ى واجلامهريى وحتقيق احلصائل وضع أولويات لألنشطة املنترشة عىل املستوى الشعب

 والقيم السلوكية املرجوة.
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 .  (١٧)  جدولتابع 

 إجراءات تنفيذ املهمة للمهمة االسرتاتيجيالواجب  املدى الزمنى

 بناء الوحدات التدريبية يونيو 2019

 بية(.ملوضع أولويات لسياسة الرتكيز عىل اللعبات )من قبل اللجنة األو

بدون برت أو فواصل خالل  يف مجيع األلعابياضية التخصصية استكامل املهارات الر

 مرحلة التدريب وذلك باالعتامد عىل الوحدات التدريبية املتكاملة.

 باملنهج أدعى لتحقيق األغراض التدريبية. األفقيالتنظيم  يفتبنى االستمرارية والتتابع 

 ولو استكامالً  تنافيسشكل  يفالوحدة التدريبية بتطبيق املفاهيم املتعلمة  تنتهيجيب أن 

 الفعال. اخلططي، حيث تتاح فرص التعلم الداخيلمن خالل النشاط 

مستحدث للوحدات  تنظيميتبنى املداخل احلديثة مثل، امليداليات واحلقائب والرزم التعليمية كشكل 

 كل حسب طبيعة النشاط.

 جتريب املحتوى ، أغسطس ويولي 2019

 تشكيلها يراعى : من مهام جلنة املنهج السابق

 .االحتاد الريايضيراعى أن تكون مراكز التجريب ممثلة لغالبية مناطق 

املراحل  يفوذلك عىل سبيل جتربتها ميدانيًا  –الوحدات  –اختيار بعض املوضوعات 

التدريبية الثالث وكتابة تقارير وافية عنها حيث يتضمن تقييم التجريب اجلوانب 

االعتبارات اجلهوية واإلقليمية، ظروف اإلمكانات  -ةتنظيم الوحد – البيداغوجية

 واهتامماهتم. املدربني الرياضينيوالتسهيالت، رضا 

 الصيغة النهائية للمحتوى اكتوبر سبتمرب، 2019
 التيتوضع الصيغة النهائية للمحتوى واألنشطة بعد التأكد من إجراء التعديالت املهمة 

 .املدرب الريايضك من خالل ما يطلق عليه دليل وذل امليداينأظهرهتا عملية التجريب 

 دليل املدرب. نوفمرب 2019

بأفضل صورة حيث تتضمن موضوعات  فئة عمريةإعداد دليل املدرب لكل  يفالبدء 

املنهج ووحداته ونامذج من الوحدات التدريبية املثالية وطرق إخراج الوحدة وطريقة 

ل املدرب من خالل مسابقة مفتوحة التدريب ويفضل طرح تأليف دلي واسرتاتيجية

 للمهتمني أفضل من تكليف جلان بذلك.

يف مراحلها الثالث الرباعم والناشئني عىل ان تراعى املدخالت املالئمة للمدربني 

 املستويات العليا. يذوو

 تدريب أثناء اخلدمة والصقل فرباير يناير، 2020

سية للمحتوى املقرتح وأنشطته وحتى يتم تدريب املدربني املختارين عىل اجلوانب األسا

فريقه التابع له مع اعداد املواد التدريبية اخلاصة بالتدريب  يفيمكن تدريب العبيهم كل 

 ذلك. إىلكالكتيبات وما 

2018/2023 

وتستمر طوال املدى الزمنى 

 للخطة

 امليزانيات والتسهيالت

معة الطيبة، كام جيب وأصحاب الس اخلرباءتشكل جلنة امليزانيات والتسهيالت من 

 التنسيق بني هذه اللجنة وسائر اللجان وعىل سبيل املثال جلنة العالقات العامة.

العمل عىل زيادة املوارد املالية من خالل االتصال والعالقات العامة مع شخصيات 

 يفواملنح  التربعات، مع قبول واالحتادات الرياضيةاملجتمع املحىل من رجال أعامل 

أو أجهزة وأدوات، وذلك بالتنسيق مع جلان امليزانية والتسهيالت  مالية شكل مبالغ

 للمهمة. ياأليديولوجاملنبثقة من الدعم 

 فرباير 2020

وتستمر طوال املدى الزمنى 

 لالسرتاتيجية

 النخب الرياضية

الذين املتميزة باالختبارات التتبعية وأصحاب املستويات واألرقام  املدربني الرياضيني

املسابقات الرسمية، يتاح هلم  يفون املنتخبات أو األندية الرياضية املتميزة يمثل

املجتمع املحىل من خالل جهود جلنة  يفاالستفادة من التسهيالت الرياضية املوجودة 

 التسهيالت.

2018 - 2023 

 ويستمر
 القوى البرشية املنفذة

الناشئني لتدريب الفرق  الالعبني التعامل مع يف النتائج املميزة ذوياالستعانة باملدربني 

 الرياضية مع توفري مكافأت هلم تناسب جهودهم.
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 .  (١٧)  جدولتابع 

 إجراءات تنفيذ املهمة للمهمة االسرتاتيجيالواجب  املدى الزمنى

 ابريل 2021

لتثقيف وتنمية  الوطنياملرشوع 

وعي القيادات واملدربني 

التدريب والالعبني بأةمية 

 درب املحيلالريايض وامل

تعد جلنة العالقات العامة واإلعالم كتيب خاص باملسابقة ورشوطها وأهدافها يوزع ىف 

 .مركز إعداد القادةبالتعاون مع  االحتادات الرياضيةتوقيت مبكر عىل 

 تشكل فرق للتثقيف الريايض، فريق لكل منتخب من املدربني البارزين.

 .لعبةالحتادات عىل مستوى كل يتم تقييم املرشوع بصفة دورية ثم تقييم ا

االشرتاك عىل أن تعتمد نتائجها  يفالراغبة  االحتاد الريايضإجراء مسابقة بني فرق 

 .التدريبية للمدربنيضمن املسابقات املختلفة للدورات 

 الفائزة.ختصيص جوائز عىل مستوى مراكز تدريب املدن واألقاليم 

 يونية 2018

ويستمر حتى آخر املدى 

للخطة اغسطس الزمنى 

2023 

 يفتقييم عام للعنارص الرئيسية 

 مهامت اخلطة

 )احلصائل واملتابعة( :

جتميع نتائج التقييم البنائى  –أ 

 وتصنيفها

من مهام اللجنة العليا املشكلة لتنفيذ اخلطة، يفوض أمني رس اللجنة أو السكرتري 

باالحتاد الريايض ب باالضافة إىل رؤساء اللجان الفرعية، وممثلني عن مراكز التدري

 تقرير النتائج التفصيلية ملهام اخلطة.بإعداد . املعني

 

 يفتقييم عام للعنارص الرئيسية 

 االسرتاتيجيةمهامت 

 )احلصائل واملتابعة( :

جتميع نتائج التقييم البنائى  –أ 

 وتصنيفها

 اللجنة العليا لتنفيذ اخلطة بكامل تشكيلها وممثلني عن: 

، االحتادات الرياضية، اهليئات واملؤسسات، اخلرباء االكاديميني،  اللجنة األوملبية

 اهليئات واملؤسسات الرياضية ذات العالقة، ويتم العمل ىف ضوء اآلليات التالية :

 . العاماألغراض االجرائية ونتائج املسابقة عىل املستوى 

 .ام لالحتاداتالعمستوى الثقافة الرياضية للمدربني ونتائج املسابقة عىل املستوى 

 ميول واجتاهات املدربني نحو الرياضة التنافسية.

 .ممن قام بتجهيزهم املدربني الفرق الرياضية وانجازاهتا ومدى توافر صف ثانى

 واألندية.نتائج اكتشاف املوهوبني وضمهم للمراكز الرياضية املتخصصة 

 تقارير املدربني من خالل األدوات املوضوعية.

 .بعد انتهاء خطة عمل املدربني معهم لالعبني النفيستقييم نتائج القياس وال

 املكافآت(. -دورات التدريب والنرشات –مدى كفاية )امليزانيات والتسهيالت 

 النهائيالتقييم  -ب

 ونتائج التحليل البعدى

Meta-analysis. 
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 مستوى الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية  تبعًا ملتغريات التخصص 

 األكاديمي واملستوى الدرايس والعمر 

 

 )*(أ. ثابت أمحد العيزري

 طالب دراسات عليا بكلية علوم الرياضة والنشاط البدين

 أمحد حممد عبد السالم أ.د.

 والنشاط البدين أستاذ دكتور بكلية علوم الرياضة

  

 (م5/3/2018؛   وقبل للنرش يف   م28/1/2018)قدم للنرش يف  

 

 .الوعي الصحي، طالب اجلامعة، املتغريات: الكلامت املفتاحية

هدف البحث إىل التعرف عىل مستوى الوعي الصحي لطالب جامعة ذمار باجلمهورية البحث: ملخص

صحي تبعًا ملتغريات التخصص، واملستوى الدرايس، والعمر، اليمنية، وحتديد الفروق يف مستوى الوعي ال

( طالب من خمتلف كليات جامعة ذمار 505واستخدم الباحثان املنهج الوصفي وتكونت عينة البحث من )

( 38باليمن، اختريوا بطريقه عشوائية، وُطبقت عليهم استبانة قياس الوعي الصحي والتي تكونت من )

وأظهرت نتائج البحث أن مستوى  spssعوجلت باستخدام الربنامج االحصائي فقرة، وبعد مجع البيانات 

(، وكان أعىل مستوى للوعي 3.64الوعي الصحي العام لدى أفراد العينة كان عاليًا، بمتوسط حسايب )

(، 3,74بمتوسط حسايب ) "الصحة العامة"( يليه بعد 3,79بمتوسط حسايب ) "القوام"الصحي عىل بعد 

والذي بلغ متوسطة  "التغذية"(، وأخريًا بعد 3,57بمتوسط حسايب ) "لريايضالنشاط ا"ثم 

(، كام أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا ملتغريات التخصص لصالح 3,46احلسايب)

التخصصات العلمية، ومتغري املستوى الدرايس لصالح املستوى األول مقارنة بالثالث والرابع، ولصالح 

اخلامس مقارنة باملستوى الرابع، أما متغري العمر فأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة  املستوى

إحصائية. ويف ضوء هذه النتائج أوىص الباحثان برضورة تفعيل دور النشاط الطاليب يف اجلامعات إلجياد 

اجلامعي، والتنسيق  برامج وأنشطة ذات مضامني صحية، هتدف إىل نرش الوعي الصحي بني أوساط املجتمع

 .والتكامل بني التعليم العايل والصحة واإلعالم؛ لتكثيف محالت الوعي الصحي يف املجتمع اليمني

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )*(  تم دعم هذا البحث من مركز بحوث كلية علوم الرياضة والنشاط البدين وعامدة البحث العلمي بجامعة 

 امللك سعود.        

 (هـ1440/م2018، الرياض )، جامعة امللك سعود141 -123، ص ص 1ع، 3م، علوم الرياضة والرتبية البدنيةجملة 
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Abstract: The purpose of the study was to identify the level of health awareness of the students at the 
University of Thamar in the Republic of Yemen, and to identify the differences in the level of health 
awareness according to the variables of specialization, level of education and age. The researchers 
used the descriptive method. The sample of the study was (505) students selected from various 
faculties of University of Thamar, They selected randomly, and to measure the health awareness, 
questionnaire which consisted of (38) paragraphs was used. After collection of data the researchers 
used the statistical program (SPSS). The results of the study declared that the level of public health 
awareness among the sample was high; the mean was (3.64). The highest level of health awareness on 
variable of (structure) at the mean of (3.79) followed by variable of (public health) the mean is (3.74), 
then variable of (sports activity) with mean of (3.57) and finally, the variable of (nutrition), which 
reached the mean of (3.46). The results also showed that there were significant differences according 
to the variables of specialization for the scientific disciplines and the variable of the level of 
educational in favor of first level compared to the third and fourth grade, the fifth level compared to 
the fourth level. The results showed that no any significant differences. According to the results, the 
researchers recommended to activate the role of student activity in universities to create health 
programs and activities aimed at spreading health awareness among the university community and 
coordinating and integrating with higher education, health and media to intensify health awareness 
campaigns in Yemeni society.  
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 الدراسةمقدمة 

إن التنمية البرشية أكثر املداخل مالئمة لتحقيق التنمية 

الشاملة، وهناك العديد من الصعوبات واملشكالت التي متثل 

حتديًا رصحيًا أمام حتقيق التنمية البرشية، منها: املشكالت البيئية، 

يعاين منها العامل اليوم، حيث انترشت واملشكالت الصحية التي 

يف اآلونة األخرية بعض األمراض الفتاكة التي هتدد حياة 

البرشية مثل: مرض السكر والرسطان وأمراض القلب وغريها، 

إضافة إىل ظهور بعض السلوكيات غري الصحية مثل: التدخني 

واإلدمان بصوره املختلفة، وسوء التغذية، وسوء استخدام 

 .م(2003وعدم ممارسة النشاط البدين )حسن، العقاقري،

م( أن صحة الفرد واملجتمع من 2009ويشري الساملوطي )

األبعاد املهمة التي ُيبنى عليها تقدم األمم، ويعد شباب 

اجلامعة احلجر األساس للمجتمع، فهم الطليعة املختارة من 

 أبناء األمة الذين تقع عىل عاتقهم مسئولية تربية األجيال جيالً 

بعد جيل؛ لذا فاالهتامم بصحة الشباب ُيعد من األهداف 

الرئيسة التي تضعها أية دولة نصب عينيها إذا أرادت أن ترقى 

وتتقدم عىل أيدي مواطنني أصحاء ال تعوقهم األمراض 

 والضعف عن أداء واجبهم والرقي بأمتهم. 

ولقد عرفت منضمة الصحة العاملية الصحة بأهنا ليست 

ن املرض، وإنام هي حالة من التكامل اجلسدي جمرد اخللو م

والنفيس والعقيل واالجتامعي، هذا التعريف للصحة يدل عىل 

شموليتها، وأهنا تتناول اإلنسان ككل، جسده ونفسه وعقله، 

كام هتتم بعالقة اإلنسان باملجتمع الذي حييط به ومدى تالؤمه 

 م(.2000معه، من حيث الوعي الصحي. )السباعي،

م( أن الصحة من أهم املطالب 2003ألمحدي )ويذكر ا

األساسية التي تسعى املجتمعات إىل بلوغها واملحافظة عليها، 

من أجل حياة صحية وسليمة يسهم الفرد  من خالهلا يف جهود 

التنمية املختلفة له وألرسته، وجمتمعه، وتعاين كثري من 

املجتمعات من مشكالت صحية عديدة، ويرجع ذلك إىل 

حلياة الذي اعتاده األفراد إما جلهلهم، أو الكتساهبم أسلوب ا

مفاهيم خاطئة، أو لتأثرهم ببعض العادات والتقاليد السائدة؛ 

ولذلك ينبغي عىل تلك املجتمعات التصدي هلذه املشكالت، 

ليس بتوفري الرعاية الصحية فحسب، بل بتنمية ورفع مستوى 

 الوعي الصحي لدى أفرادها.

رد يعني أن يكون لديه املعلومات إن الوعي الصحي للف

الصحية املتعلقة بالصحة واجلسم والتي حتمله مسؤولية الرقي 

بمستوى صحته وصحة غريه. ويعد الوعي الصحي هو اهلدف 

التي تسعى إليه املجتمعات لالستفادة من املعارف واملعلومات 

الصحية لألفراد، وجعلها عادات وسلوكيات صحية متارس 

 م(.2013جتمع. )الشهري،داخل أفراد امل

إن اإلملام باملعارف واملعلومات املتعلقة بالوعي الصحي 

يعد من األمور املهمة التي جيب أن تدخل يف التكوين املعريف 

لإلنسان؛ لذا فإن تقويم املعلومات الصحية ال يقل أمهية عن 

اإلملام هبا، إذ إن تقويمهام هو الذي يعطي الصورة احلقيقية عن 

م. 1992صحي، ومدى متشيه مع احلقائق العلمية. )الوعي ال

Edward.) 

م( أن مفهوم الوعي الصحي يعني 2004يشري ظاهر )

وعي الشباب، لغرض إملامهم باملعلومات واحلقائق الصحية، 

خصوصًا يف حال انتشار األمراض داخل املجتمع، وكذلك 

غرس العادات والتقاليد االجتامعية التي من شأهنا تدعيم 

نب الصحي وتطوره، مثل: التوجه نحو ممارسة النشاط اجلا

البدين، والتغذية الصحية، والعادات القوامية السليمة وغريها 

 من القواعد الصحية. 

م( أن اهلدف من الوعي الصحي 2011يذكر سالمة )    

يف أي جمتمع من املجتمعات يتضح من خالل أفراد هذا 

رش الوعي الصحي املجتمع، هل يسلكون سلوكًا صحيًا؟، ون

 يتضح يف املجتمع من النقاط اآلتية:

أن يكون أفراد هذا املجتمع قد أملوا باملعلومات املتصلة -1

باملستوى الصحي يف جمتمعهم، وأن يكونوا قد أملوا باملشكالت 

الصحية واألمراض املعدية التي تنترش يف جمتمعهم، ومعدل 

اضها، وطرق اإلصابة هبا، وأسباهبا وطرق انتقاهلا، وأعر

 الوقاية منها، ووسائل مكافحتها.

أن أفراد هذا املجتمع قد فهموا وأيقنوا أن حل  -2

مشكالهتم الصحية واملحافظة عىل صحتهم وصحة جمتمعهم 
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هي مسئوليتهم قبل أن تكون مسئولية اجلهات احلكومية، 

فاإلنسان نفسه يعد موطنًا للمرض لنفسه أو لغريه، وإصابة 

معني أو انتشار أي مرض يف املجتمع أساسه فرد واحد بمرض 

أصاًل ترصف غري صحي لفرد أو أكثر، واملجتمع الذي نريد 

الوصول إليه بنرش الوعي الصحي بني مواطنيه  هو جمتمع يتبع 

أفراده اإلرشادات الصحية والعادات الصحية السليمة يف كل 

ترصفاهتم وممارستهم بدافع من شعورهم ورغبتهم، 

 رتاكًا إجيابيًا يف حل مجيع مشكالهتم الصحية.ويشرتكون اش

أن يكون أفراد هذا املجتمع قد تعرفوا عىل اخلدمات -3

واملنشآت الصحية يف جمتمعهم، وتفهموا الغرض من إنشائها 

وكيفية االنتفاع هبا بطريقة صحيحة وجمدية، كام يشرتكون يف 

تقويمها ويتوخون السبل والوسائل التي تزيد من فائدهتا 

كفاءهتا، وإذا وجدوا أو رأوا أهنا غري كافية أو غري جمدية و

 يبذلون كل اجلهد يف سبيل إنشاء مرشوعات صحية جديدة.

 

   مشكلة البحث

إن الشباب يف املرحلة اجلامعية مقبلون عىل حياة جديدة، 

فال بد أن يكون لدهيم الوعي الصحي الكايف، فهم من ناحية 

، ومن ناحية أخرى مسؤولني عن أنفسهم، وعن أرسهم

مسؤولني عن توعية وإنشاء جيل بعد جيل يف املستقبل، ومن 

ثمَّ فإنه من الرضوري الكشف عن واقع الوعي الصحي 

لدهيم؛ وذلك لتاليف اآلثار الضارة املرتتبة عىل ضعف الوعي 

 الصحي هلذا القطاع املهم من أفراد املجتمع.

الجتامعية م ( أن عىل املؤسسات ا2004ويشري) ابراهيم  

الدور األكرب يف توعية األفراد ونرش الوعي الصحي، ومن بني 

هذه املؤسسات وزارة التعليم سواء التعليم العايل أو املدريس، 

ألن التعليم هو أساس الوعي بوجه عام، فاملتعلم هو الذي 

يعي ويدرك ما ينفعه فيستفيد منه، وما يرضه فيبتعد عنه وقاية 

نرش الوعي الصحي مسؤولية اجلهات  له، وخيطئ من يقول إن

واملؤسسات الصحية فقط، فهي مسؤولية اجلميع مع اختالف 

حجم الدور الواقع عىل كل منهم، فاألرسة، والتعليم، 

واملؤسسات الصحية، واملؤسسات الدينية، ووسائل اإلعالم، 

 يقع عليهم الدور األكرب يف انتشار الوعي الصحي.

األفراد قد حيملون  م( أن بعض2014يرى العنزي )

مفاهيم وأفكارًا خاطئة عن الصحة واملرض، أو يامرسون 

 , et alسلوكيات أو عادات غري صحية، ولقد أظهرت نتائج 

2008  Turagabeci, AR  انخفاضًا نسبيًا يف اإلصابة للمراهقني

الذين يتبعون هنجًا سلوكيًا صحيًا سلياًم، وهنا يأيت الوعي 

تصحيح املفاهيم اخلاطئة، أو تعديل  الصحي كأداة من أدوات

السلوكيات غري الصحية، وتعزيز الصحة، واالرتقاء هبا. كام 

أن انتشار الوعي الصحي يف املجتمع حيفز األفراد عىل املسامهة 

الفاعلة للنهوض بالصحة العامة للمجتمع، وكذلك املشاركة 

يف تقدم وتطور اخلدمات الصحية املقدمة هلم، وطرق 

 ة منها.االستفاد

ومن خالل عمل الباحَثنِي يف املجال األكاديمي اجلامعي 

لتدريس بعض املساقات ذات العالقة بالوعي الصحي مثل 

مساق الرتبية الصحية، والرياضة والصحة الحظا أن غالبية 

الطالب لدهيم ثقافة صحية، ولكنهم غري واعني صحيًا، 

القة وباالطالع عىل عدد من الدراسات السابقة ذات الع

م(، وهبجت 2007بالوعي الصحي كدراسات حممد )

م(، وخطابية، ورواشدة 2014م(، والعنزي )2013)

م(، 2005م( والقدومي )2012م( وعبد اخلالق )2003)

م(، الحظا أن البيئة اليمنية عىل حد علم 2003وحسن حممد )

الباحَثنِي ال توجد هبا دراسات أجريت عىل طالب اجلامعة، مما 

َثنِي للقيام بإجراء الدراسة احلالية عىل رشحية مهمة دفع الباح

من رشائح املجتمع، املتمثلة بطالب جامعة ذمار للتعرف عىل 

مستوى الوعي الصحي لطالب اجلامعات؛ ألهنم من أهم 

رشائح املجتمع للباحثني وخمططي املناهج الدراسية 

 واملرشفني.

 

    أمهية البحث

د الرشائح األساسية يف ُيعدُّ قطاع الشباب اجلامعي أح

املجتمع الذي جيب تزويده بقدٍر ُمناسب من املعارف 

واملعلومات الصحية التي تشكل الوعي الصحي للمجتمع، 

ومن هذه املعارف واملعلومات التوجه نحو ممارسة النشاط 

البدين من أجل الصحة وغريها من القواعد الصحية، إذ إنَّ 
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ل الذين يمكنهم بأفكارهم الشباب اجلامعي هم أبناء املستقب

وخرباهتم تغيري كثرٍي من املفاهيم اخلاطئة املتعلقة بالوعي 

 الصحي. 

إن علم الصحة العامة هو ذلك العلم الذي هيتم يف املقام     

األول بتعريف األفراد واجلامعات بصحتهم وصحة بيئتهم 

هبدف النهوض باملجتمع ونامئه اجتامعيًا وثقافيًا واقتصاديًا 

ضاريًا، مع املحافظة عىل هذا النمو وتقدمه املضطرد وح

 م(.2004باستمرار. )عبد الوهاب،

م( أن ارتفاع مستوى الوعي 2013ويذكر خلفي )

الصحي يقلل من احتاملية اإلصابة باالضطرابات واألمراض، 

ال سيام أمراض العرص القاتلة واخلطرة، فضاًل عن زيادة 

ل من معدالت اإلنفاق معدالت إنتاجية األفراد، والتقلي

العالجي، فضاًل عن الرفع من املستوى الصحي ألفراد 

 املجتمع بصفة عامة. 

م( أن أسلوب احلياة من أهم 2006ويرى مطاوع )

حمددات احلالة الصحية للفرد، فعن طريق القرارات التي 

يتخذها األفراد بشأن حياهتم يمكن تقليل آثار العوامل 

بيل املثال، فإن لدى البعض األخرى عىل الصحة. وعىل س

قابلية جينية لإلصابة بحمى التيفويد نتيجة لرشب املاء امللوث، 

ولكن إذا مل ترشب املاء امللوث واختذت خطوات لتنظيفه لن 

تصاب باملرض من هذا املصدر. يتضح من ذلك أمهية تأثري 

التعليم الصحي عىل تنمية ونرش الوعي الصحي والسلوك 

الذي يرتبط بدوره بأسلوب معيشة الفرد املرتبط بالصحة و

 وقراراته الشخصية بشأن صحته وصحة أرسته وجمتمعه.

 

  األمهية التطبيقية

 :تتمثل األمهية التطبيقية للدراسة فيام ييل

، التي تبحث الباحَثنيتعدُّ الدراسة األوىل عىل حد علم -1

يف معرفة مستوى الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار 

 .ة اليمنيةباجلمهوري

تساعد نتائج هذه الدراسة يف التخطيط لالرتقاء -2

 .بالوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية

تساعد هذه الدراسة اجلامعة عىل تصميم املناهج، -3

واختيار األنشطة والوسائل الالزمة لبث الوعي الصحي لدى 

 .طالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية

الدراسة مرجعًا لغريها من الدراسات يف  متثل هذه-4

 املجال نفسه.

 

  أهداف البحث

هيدف البحث إىل قياس مستوى الوعي الصحي لدى 

طالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية يف ضوء بعض 

 خالل اآليت: املتغريات وذلك من 

التعرف عىل مستوى الوعي الصحي لدى طالب  -1

 جامعة ذمار.

ق يف مستوى الوعي الصحي لدى التعرف عىل الفرو -2

طالب جامعة ذمار تبعا ملتغريات )العمر، والتخصص، 

 .واملستوى الدرايس(

 

  أسئلة البحث

 ما مستوى الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار؟ -1

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى   -2

الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار تعزى ملتغريات 

 ص، واملستوى الدرايس(.)العمر، والتخص

 

 تساؤالت البحث

 Health Awareness الصحي:الوعي 

إملام األفراد باملعلومات واحلقائق الصحية، وأيضًا "

إحساسهم باملسؤولية نحو صحتهم وصحة غريهم، ويف هذا 

الوعي الصحي املامرسة الصحية عن قصد نتيجة  اإلطار ُيعدُّ 

أيضًا أن تتحول تلك الفهم واالقتناع، ويعني الوعي الصحي 

 "املامرسات الصحية إىل عادات متارس بال شعور أو تفكري

 .م(2011)سالمة، 

 

  الدراسات السابقة

والتي هدفت إىل التعرف عىل  م(2014العنزي )دراسة 

مستوى الوعي الصحي لدى طالب جامعة احلدود الشاملية 
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يف اململكة العربية السعودية، واختريت العينة بطريقة 

( من الطالب والطالبات، 302ائية، وكان عددها )عشو

واستُخدمت استبانة  تتضمن قياس مستوى الوعي 

الصحي، وأشارت النتائج إىل أن مستوى الوعي الصحي 

العام كان عالياً، كام أظهرت النتائج وجود فروق دالة 

إحصائيًا تبعاً ملتغري اجلنس لصالح اإلناث يف مجيع أبعاد 

ناء بعد النشاط الريايض الذي مل تظهر الوعي الصحي باستث

فيه فروق بني اجلنسني، يف حني مل تكن هناك فروق دالة 

إحصائيًا يف أبعاد الوعي الصحي تبعًا ملتغري املستوى 

 . الدرايس

بإجراء دراسة هدفت  إىل  م(2013هبجت )وقام 

التعرف عىل مستوى الوعي الصحي لدى طالب جامعة 

ض املتغريات، واختريت العينة مدينة السادات يف ضوء بع

( طالٍب، 700بطريقة الطبقية العشوائية، وكان عددها )

واملنهج املستخدم هو املنهج الوصفي، واستُخدمت استبانة 

تتضمن قياس مستوى الوعي الصحي، وبعد إجراء 

التحليل اإلحصائي أشارت النتائج إىل انخفاض يف مستوى 

ت الدراسة فقد الوعي الصحي بصفة عامة، وعن متغريا

أظهرت النتائج لدى متغري الكلية بأن هناك فروقًا ذات 

داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية ملحاور الوعي 

الصحي لدى الطالب ُتعزى ملتغري الكلية لصالح طالب 

الكليات العلمية، أما عن متغري النوع الذكور واإلناث فإنه 

ذكور واإلناث، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ال

وكذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغري حمل 

 اإلقامة. 

( بإجراء دراسة هدفت م2013العرجان وآخرون )وقام  

للتعرف عىل مستوى الوعي الصحي ومصادر احلصول عىل 

املعلومات الصحية لدى طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، حيث 

وطالبة، تم اختيارهم  ( طالباً 1916تكونت عينة الدراسة من )

عشوائيًا، وطبقت عليهم استبانة لقياس الوعي الصحي 

ومصادره، وأظهرت النتائج وجود ارتفاع يف مستوى الوعي 

الصحي لدى الطالب والطالبات، حيث بلغت النسبة 

(، إضافة إىل ظهور فروق ذات داللة إحصائية يف 85.27)%

ات اجلنس مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة تبعًا ملتغري

لصالح الطالبات، وملتغري املستوى الدرايس لصالح املستوى 

 الرابع.

 م(2012عبد احلق وآخرون  )ويف دراسة قام هبا  

هبدف التعرف عىل مستوى الوعي الصحي لدى طلبة 

جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس، إضافة إىل حتديد 

معة، الفروق يف مستوى الوعي الصحي تبعاً ملتغريات اجلا

واجلنس، والكلية، واملعدل الرتاكمي لدى الطلبة، 

( 500واختريت العينة بطريقة عشوائية، وكان عددها )

( طالباً 300طالٍب وطالبة من جامعة النجاح الوطنية و)

وطالبة من جامعة القدس، واستُخدمت استبانة  تتضمن 

قياس مستوى الوعي الصحي، وأشارت النتائج إىل أن 

، حيث وصلت مستوى الوعي  الصحي العام كان متوسطاً

%(، إضافة إىل ظهور 64,80النسبة املئوية لالستجابة إىل)

فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوعي الصحي لدى 

الطلبة تبعاً ملتغريات اجلامعة ولصالح جامعة القدس، 

والكلية لصالح الكليات العلمية، ومتغري اجلنس ولصالح 

ري املعدل الرتاكمي ولصالح املعدل الطالبات، وكذلك ملتغ

 األعىل.

 (Ulla Diez& Fortis , 2010)دراسة دياز وفورتس  

التنبؤات الديمغرافية واالجتامعية بالسلوكيات "بعنوان 

وهدفت الدراسة إىل  "الصحية لطالب اجلامعات املكسيكية

التنبؤ بالسلوك الصحي لدى طالب اجلامعة املكسيكية، 

( طالب وطالبة، طبق عليهم 307ة من )تكونت عينة الدراس

استبيان السلوك الصحي املكون من املجاالت التالية: 

)التغذية، والنشاط البدين، واإلجهاد، والعالقات الشخصية، 

والنمو الروحي(، وقد أظهرت النتائج أن النمو الروحي لدى 

(، بينام 3,02عينة الدراسة جاء يف املرتبة األوىل بمتوسط )

(، 2,06النشاط البدين يف املرتبة األخرية بمتوسط ) جاء جمال

وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح الذكور يف مجيع 

جماالت الوعي الصحي باستثناء جمال التغذية، والذي مل تظهر 

 فيه فروق بني اجلنسني.
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 ,et al , 2008)  Turagabeciتوراجابيس وآخرين دراسة 

AR  لصحي كسلوك خلفض خماطر أسلوب احلياة ا") بعنوان

وهدفت الدراسة إىل معرفة أثر صحة املامرسات  "اإلصابة 

اليومية األساسية بام فيها الوجبات املغذية، والنظافة، والنشاط 

البدين عىل خفض اإلصابة، واشتملت العينة عىل املراهقني يف 

املدارس، تم استخدام استبيان يتضمن أسلوب احلياة الصحي 

لكحول، والسلوك اجلنيس، التغذية، واملامرسات )التدخني، وا

الصحية، والنشاط البدين، والنظافة( وأشارت النتائج إىل 

انخفاض نسبي يف اإلصابة للمراهقني الذين يتبعون هنجًا 

 سلوكيًا صحيًا.

بإجراء دراسة هدفت إىل التعرف  م(2007حممد )وقام 

ة الرابعة عىل الوعي الصحي لدى طلبة كلية الرتبية / املرحل

بأقسامها العلمية واإلنسانية، واختريت العينة بطريقة 

( 81( بنني و)68( طالبًا بواقع )149عشوائية، وكان عددها )

بنات، واسُتخدمت استبانة تتضمن قياس مستوى الوعي 

الصحي، وأشارت النتائج وجود فروق ذوات داللة إحصائية 

ية بني أقسام كلية يف جمايل الرتبية الغذائية والرتبية اإلنجاب

الرتبية ولصالح قسمي الفيزياء وعلوم احلياة عىل حساب 

 قسمي التاريخ والعلوم الرتبوية والنفسية.

ملاهش ، وجوزيف، وفارما ، وجايانث ويف دراسة 

(Mahesh, Joseph, Varma, & Jayanthi, 2005)  حول تقييم

 الصحة السنية لطالب املدارس احلكومية واخلاصة يف مدينة

( طالبا وطالبة، تم 1200شينامي يف اهلند، تكونت العينة من )

( مدرسة اختريوا بشكل عشوائي، 30اختيارهم من )

( سنة، وبينت النتائج التي 12-5تراوحت أعامرهم بني )

توصلت إليها الدراسة، وجود وعي صحي جيد لدى الطلبة 

( سنوات، 5الذكور واإلناث بالنسبة للصحة السنية يف عمر )

( سنة، 12كثر من الطلبة الذين ال تتجاوز أعامرهم عن )أ

وانتشار بعض احلاالت املرضية عند الطلبة مثل سوء اإلطباق 

السني، ونخر األسنان وتبقعها. وأوصت الدراسة إىل تدريس 

برامج هتتم بالصحة السنية لدى الطلبة يف املدرسة، والتثقيف 

  صحة أبنائهم.الصحي للوالدين ملا هلام من تأثري كبري عىل

 

هدفت إىل  م(2005القدومي )وفيه دراسة قام هبا  

الكشف عن مستوى الوعي الصحي، ومصادر احلصول عىل 

املعلومات الصحية لدى العبي األندية العربية لكرة الطائرة، 

إضافًة إىل حتديد الفروق يف مستوى الوعي الصحي تبعًا 

العبني، وقد ملتغريي اخلربة يف اللعب، واملؤهل العلمي ل

( العبًا من املشاركني يف بطولة 90تكونت عينة الدراسة من )

األندية العربية الثانية والعرشين يف األردن، طبق عليهم استبانة 

لقياس الوعي الصحي ومصادر احلصول عىل املعلومات 

الصحية املوزعة عىل أربعة جماالت هي: التغذية، والتدريب 

، والتحكم بالضغوط النفسية، الريايض، واملجال االجتامعي

وجمال العناية الصحية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى 

الوعي الصحي، العام لدى أفراد العينة كان عاليًا، إضافًة إىل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جماالت الوعي الصحي 

حيث كان أعىل جمال هو املجال االجتامعي، والتحكم يف 

، يف حني مل تكن الفروق دالة إحصائيًا تبعًا الضغوط النفسية

ملتغريي اخلربة يف اللعب، واملؤهل العلمي، كام أظهرت النتائج 

أن وسائل اإلعالم أعىل مصدر للحصول عىل املعلومات 

 الصحية عند الالعبني.

دراسة هدفت إىل  م(2003ورواشدة، )وأجرى خطايبة، 

كليات  التعرف عىل مستوى الوعي الصحي لدى طالبات

املجتمع يف األردن، واختريت العينة بطريقة طبقية عشوائية، 

( طالبة، شكلت ثلث جمتمع الدراسة، 678وكان عددها )

واسُتخدمت استبانة  تتضمن قياس مستوى الوعي الصحي، 

وأشارت النتائج إىل وجود انخفاض يف مستوى الوعي 

 الصحي لدى الطالبات، حيث كان أقل من املستوى املقبول

%(، وكذلك كانت النتائج لصالح مستوى السنة الدراسية 80)

الثانية ُمقارنًة بالسنة األوىل، ولصالح التخصص املهني ُمقارنًة 

بالتخصص األكاديمي، ولصالح التخصص األكاديمي ُمقارنًة 

 بالتخصص التجاري.

التي هدفت إىل التعرف   م(2003حسن حممد )دراسة 

بعد من األبعاد اخلمسة التي عىل مستوى الوعي الصحي لكل 

اشتمل عليها االختبار، والتعرف عىل أثر  ثالثة من املتغريات 

عىل مستوى الوعي الصحي لدى الطالب، وهذه املتغريات 
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هي )التخصص األكاديمي، وجمال التعليم، واجلنس(، لدى 

عينة من طالب املرحلة الثانوية واختريت العينة بطريقة 

ار أعد هلذا الغرض، وبعد إجراء عشوائية من خالل اختب

التحليل اإلحصائي  أشارت النتائج إىل أن مستوى الوعي 

الصحي العام كان منخفضًا، إضافة إىل ظهور فروق ذات 

داللة إحصائية يف مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة تبعًا 

ملتغري التخصص األكاديمي لصالح التخصص العلمي، وأيضًا 

صائية ملتغري جمال التعليم لصالح وجود فروق ذات داللة إح

التعليم العام، ووجود فروق أيضًا ملتغري اجلنس ولصالح 

 . البنات

 

  إجراءات البحث

  منهج البحث

املنهج الوصفي بالطريقة املسحية  الباحثاناستخدم 

 طبيعة هذه الدراسة ولتحقيق أهدافها. همتءملال

  جمتمع البحث

عة ذمار باجلمهورية يشتمل جمتمع الدراسة من طالب جام

اليمنية والبالغ عددهم وفق أخصائيات قسم اإلحصاء 

واملعلومات يف اجلامعة خالل العام الدرايس 

 .( طالب5000هـ(، )1437/1438)

  عينة البحث

طبقية من الطالب  بطريقة عشوائيةعينة الدراسة  اختريت

ول للعام املسجلني من كليات اجلامعة يف الفصل الدرايس األ

هـ(، حيث تكونت عينة الدراسة من 1437/1438اين )الث

 %( تقريباً 10) ته، حيث متثل هذه العينة ما نسب( طالٍب 505)

( من 5000صلية والبالغ عددهم )من جمتمع الدراسة األ

بواقع كليتني يف كليات  (4حيث تم اختيار ) كليات اجلامعة

)كلية  التخصص العلمي وكليتني يف التخصص اإلنساين وهي

 .هلندسة، كلية العلوم اإلدارية، كلية الرتبية، كلية اآلداب(ا

 

 .(505)ن=      يوضح توصيف عينة الدراسة لكل املتغريات  .(1) ل جدو

 املتغريات
 معامل املجموع العلوم االدراية اهلندسة اآلداب الرتبية

 % ع % ع % ع % ع % ع االلتواء

 العمر

 ) سنة (

18 - 20 30 5.94 26 5.15 26 5.15 22 4.36 104 20.6 

0.57 

21 - 23 122 24.16 40 7.92 74 14.65 60 11.9 296 58.6 

24 - 26 26 5.15 11 2.18 18 3.56 41 8.12 96 19 

27 - 29 2 0.39 1 0.19 1 0.19 2 0.39 6 1.2 

28 - 30 - - 2 0.39 1 0.19 - - 3 0.6 

 100 505 23.8 120 24.8 125 15.8 80 35.6 180 الكيل

املستوى 

 الدرايس

 19.6 99 4.36 22 4.75 24 2.77 14 7.23 39 االول

-0.06 

 25.7 130 8.12 41 4.35 22 4.95 25 8.31 42 الثاين

 21.8 110 3.96 20 5.74 29 4.16 21 7.92 40 الثالث

 30.3 153 7.33 37 7.32 37 3.96 20 11.68 59 الرابع

 2.6 13 - - 2.57 13 - - - - اخلامس

 100 505 23.8 120 24.8 125 15.8 80 35.6 180 الكيل

 التخصص
 48.5 245 23.8 120 24.8 125 - - - - العلمي

-0.60 
 51.5 260 - - - - 15.8 80 35.6 180 االنساين

 

-ني )ــ( يتضح معامل االلتواء ب1) ل الل جدوــمن خ

ذا يدل عىل جتانس وه 3 ±( وهو يقع بني 0.57 - 0.06

عينة الدراسة جلميع املتغريات. حيث كانت عينة الدراسة يف 

%( ويف متغري  58.6( بنسبة )23- 21متغري العمر تقع بني )
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%( جلميع املستويات ما  30.3 – 19.6املستوى الدرايس )

%( والسبب يعود إىل  2.6عدا املستوى اخلامس بلغت نسبته )

مستويات دراسية. وكانت نسبة أنه يف كلية اهلندسة مخسة 

%( من العينة للتخصص العلمي، ويف التخصص  48.5)

 .%( 51.5اإلنساين )

 

  عينة استطالعية

املبارشة بإجراء الدارسـة امليدانيـة  قبل الباحثانقام 

من املجتمع  اً ( طالب30) اختريبدارسـة استطالعية، حيث 

العية، ملعرفة عينة استط منزلةب بطريقة عشوائيةالكيل للبحث 

املحيطة بعملية التطبيق، وكذلك وضوح  الظروف خمتلف

، والتأكد من وخصائصهمتها ملستوى العينة ءالبنود ومال

مرتية للمقياس املستخدم )الصدق  اخلصائص السيكو

تلك  اسُتبعدتوقد  ،(، والتأكد من وضوح التعليامتوالثبات

 .العينة االستطالعية من العينة الفعلية

 

  البحث حدود

  احلدود املكانية

بإجراء الدراسة يف جامعة ذمار باجلمهورية  الباحثانقام 

 اليمنية.

  احلدود الزمانية

بإجراء الدراسة خالل العام الدرايس  الباحثانقام 

 هـ(. 1437/1438)

   احلدود البرشية

ن خالل وطالب جامعة ذمار باجلمهورية اليمنية املنتظم

 هـ(.1437/1438العام الدرايس )

  هواخلصائص السيكو مرتي أداة البحث

جلمع  كأداة مقياس الوعي الصحي الباحثاناستخدم 

 ،)العنزيعداد إالبيانات املتعلقة بمتغريات الدراسة من 

م(، لقياس مستوى الوعي الصحي لدى الطالب يف 2014

( عبارة توزعت عىل أربعة 38هذه الدراسة الذي يتكون من )

القوام، الصحة العامة، النشاط الريايض، حماور هي: التغذية، 

 (. 2ملحق رقم )

  املقياسمفتاح تصحيح 

لقد تم تصحيح املقياس من خالل مالحظة مكان العالمة 

(   املوافقة لرأي املجيب مع الدرجة املوضوعة واملقابلة )

لذلك، وبعد االنتهاء من عملية تقدير كل عبارة نقوم بحساب 

ة كل بعد من أبعاد املقياس املوافق درجة املقياس ككل، ودرج

إلحدى الفرضيات املوضوعة، وهذا لكل فرد يف العينة كام 

 .( 2 ) ل يبينه اجلدو

 

 .يبني درجات العبارات املوجبة والسالبة . (2) ل جدو

 العبارات السالبة العبارات املوجبة اآلراء

 01 05 موافق بشدة

 02 04 موافق

 03 03 حمايد

 04 02 غري موافق

 05 01 غري موافق بشدة

 

  طريقة تقدير درجات املقياس

يتبع هذا املقياس تدرج الدرجات تبعًا إلجيابية وسلبية 

( عىل 1-2-3-4-5نه تعطى الدرجات )إالعبارات، أي 

الرتتيب للعبارات املوجبة، كام تعطى عىل الرتتيب الدرجات 

( يبني 3) ل( للعبارات السالبة، واجلدو5-4-3-2-1)

 .لفقرات السالبة واملوجبة يف املقياسا

 

توزيع عبارات االستبانة )اإلجيابية والسلبية( عىل يوضح  .(3) ل جدو

 .ربعةاملحاور األ

 املحور
أرقام 

 العبارات
 العبارات السلبية جيابيةالعبارات اإل

 2،4،6،7،8 1،3،5،9،10،11 11- 1 التغذية

الصحة 

 العامة
12-28 

12،15،16،17،1، 

19،20 

21،24،25،26،29 

14،22،23،27

،28 

النشاط 

 الريايض
29-33 29،30،31،32،33  

  34،35،36،37،38 38-34 القوام
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 طول خاليا مقياس ليكرت اخلاميسيوضح  .(4) ل جدو

 معيار االستجابة قيمة املتوسط احلسايب

 منخفض جداً  1.80قل منأىل إ1من 

 منخفض 2.60قل من أىل إ 1.81من 

 متوسط 3.40 قل منأىل إ 2.61من 

 عالياً  4.20 قل منأل إ 3.41  من

 عايل جداً  5قل من أىل إ 4.21من 

 

( طول خاليا مقياس ليكرت 4) ل يتضح من جدو

( وتقسيمة عىل أكرب 4=1-5اخلاميس، وذلك بحساب املدى )

(، 0.80= 4/5قيمة يف املقياس للحصول عىل طول اخللية )

قيمة يف املقياس )الواحد  ثم إضافة هذه القيمة إىل أقل

 الصحيح( .

 

  املقياسصدق وثبات 

م( صدق االتساق الداخيل، من 2014استخدم )العنزي،

خالل تطبيق االستبانة عىل عينة استطالعية من طالب 

وطالبة من جامعة احلدود  ( طالباً 30اجلامعة، تكونت من )

يع أن مج تبني الشاملية من خمتلف الكليات، وقد جاءت النتائج

قيم معامالت االتساق الداخيل موجبة ومرتفعة، حيث 

( وهي قيم ذات داللة 0.85 - 0.76تراوحت ما بني )

(، مما يشري إىل متتع االستبانة  0.05إحصائية عند مستوى ) و

بصدق االتساق الداخيل، وثم حساب الثبات باستخدام 

من خالل التطبيق عىل العينة  ،( ألفا كرونباخ معادلة )

التي استخدمت حلساب االتساق  نفسها تطالعيةاالس

الداخيل، وأشارت أن مجيع قيم معامالت ألفا كرونباخ موجبة 

(، وهي قيم 0.86 -0.67ومرتفعة، حيث تراوحت ما بني )

(، مما يشري إىل متتع 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 االستبانة بدرجة عالية من الثبات.

 

  لبحث احلايلصدق وثبات املقياس يف ا 

  صدق املقياس

ىل صدق أداة الدراسة احلالية عن طريق إتم التوصل 

حمكمني من املتخصصني يف الرتبية الرياضية  (5)عرضها عىل 

بكلية علوم الرياضة والنشاط البدين، جامعة امللك سعود، 

( من أعضاء هيئة التدريس بقسم الرتبية البدنية 2وكذلك )

 ءويف ضواليمنية، ياس عىل البيئة بجامعة ذمار لتقنني املق

بإجراء  الباحثانواملقرتحات من قبل املحكمني قام  املالحظات

التعديالت املناسبة عىل االستبانة من حيث إعادة صياغة 

( 5) ل تعديالت. واجلدوووضوح الفقرات وغريها من 

 يوضح صدق املحكمني.

 

 .قياس لصدق املحكمني للم ةيوضح النسبة املؤدي . (5) ل جدو

 املحور
عدد 

 العبارات
 النسبة املؤية ) % ( التكرار

 94.80 73 11 التغذية

 98.21 110 16 الصحة العامة

 100 42 6 النشاط البدين

 94.28 33 5 القوام

 97.72 285 38 الكيل الصدق

 

  ثبات املقياس 

قام الباحثان حلساب ثبات األداة باستخدام معادلة ألفا 

( حيث كان الثبات الكيل  Cronbach's Alphaكرونباخ ) 

   .( يوضح ذلك6( وجدول )0,75) للمقياس

 

 .لثابت املقياس ألفا كرونباخيوضخ معامل  .(6) ل جدو

 درجات الثبات املحور

 0.79 التغذية

 0.70 الصحة العامة

 0.72 النشاط الريايض

 0.79 القوام

 0.75 الثبات الكيل

 

ل ألفا كرونباخ ألبعاد أن معام (6) ل يتضح من جدو

( وهو معامل ثبات مناسب ومقبول يف 0.75االستبانة بلغ )

 الدراسات اإلنسانية.
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   املعاجلات اإلحصائية

من أجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة، استخدم    

 ،(SPSS)الباحثان برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية 

 تية: وذلك باستخدام املعاجلات اإلحصائية اآل

النسبة ، و2ااملعياري، وكاالنحراف ، واملتوسط احلسايب  -

 .االلتواء، والفا كرونباخ، ومعامل املئوية

 One Way)حتليل التباين األحادي اختبار)ت( و -

ANOVA)،  واختبارLSD (Least Significant Difference) 

للمقارنات البعدية بني املتوسطات احلسابية عند اللزوم، 

 ثر املتغريات املستقلة عىل مستوى الوعي الصحي.أ لتحديد
 

   عرض نتائج البحث

مستوى الوعي  ااوالً: النتائج املتعلقة بالسؤال األول: م

 الصحي لدى طالب جامعة ذمار؟

لإلجابة عن السؤال استخدمت املتوسطات احلسابية 

لكل فقره وللدرجة الكلية لكل  2واالنحرافات املعيارية وكا

 ل االت الوعي الصحي ونتائج اجلداوجمال من جم

 ( توضح ذلك.11،10،9،8،7)

 

 .(505( )ن= جمال التغذية ) ملستوى الوعي الصحي 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا .(7) ل جدو

رقم 

 العبارة
 العبارة

متوسط 

 حسايب

انحراف 

 معياري
  2كا

 عايل جدا *504,35 0.66 4.56 بعده.أحرص عىل غسل يدي قبل تناول الطعام و 1

 متوسط *126,49 1.10 2.96 ال أتناول وجبة اإلفطار لضيق الوقت. 2

 عايل *234,55 1.03 3.71 أهتم بأن يكون غذائي اليومي متكامالً. 3

 منخفض *202,02 1,08 2.37 أكثر من تناول املرشوبات الغازية ومرشوبات الطاقة. 4

 عايل *224,29 1,11 3.90 حية املنتجات الغذائية قبل رشائها.أقرأ عادًة تاريخ صال 5

 متوسط *96,69 1,10 3.01 أكثر من تناول الوجبات الرسيعة 6

 متوسط *88,93 1,08 2.93 أجتنب تناول األطعمة املقلية كالبطاطس وغريها. 7

 متوسط *172,91 0,99 3.38 أكثر من تناول احللويات بأنواعها. 8

 متوسط *65,70 1,14 3.13 وة والشاي يساعدين عىل الرتكيز.رشب القه 9

 عايل *319,70 0,90 4.08 أكثر من تناول اخلرضوات والفواكه الطازجة. 10

 عايل *302,51 0,940 4.04 أحرص عىل تناول العنارص الغذائية التي متدين بالنشاط. 11

 عايل 0.57 0.40 3.46 املتوسط العام 

 (  0.05مستوى ) *دال إحصائيا عند 

( أن مستوى الوعي الصحي 7) ل يتضح من اجلدو

 ،(2،6،7،8،9للفقرات ) الدى طالب اجلامعة كان متوسطً 

( 3,38ىل )إ( 2,93حيث بلغ املتوسط احلسايب ما بني )

 ،كانت منخفضة ( فقد4رقم ) عن الفقرةكأعىل قيمة، أما 

فقرات (، أما باقي ال2,37) احيث بلغ املتوسط احلسايب هل

حيث  ،فقد كان مستوى الوعي الصحي لدى الطالب عالياً 

( كأعىل 4،56( اىل )3,71بلغ املتوسط احلسايب ما بني )

وبالنسبة للمحور كامل فقد كان مستوى الوعي  ،قيمة

حيث بلغ املتوسط احلسايب  ،الصحي لدى الطالب عالياً 

 (.3,46للمحور )
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 .(505)ن= العامة(الصحة  )جمالملستوى الوعي الصحي  2واالنحرافات املعيارية وكايوضح املتوسطات احلسابية  .(8) ل جدو

رقم 

 العبارة
 العبارة

متوسط 

 حسايب

نحراف اال

 معياري
  2كا

12 
 أنام ست أو ثامين ساعات يف اليوم.

 عايل *239,94 1,07 3,92

 سطمتو *53,92 1,22 2,93 أشاهد مواقع االتصال االجتامعي لفرتات طويلة. 13

 عال جداً  *514,15 0,80 4,31 أهتم بنظافة جسمي خاصة بعد أداء نشاط بدين. 14

 عال جداً  *451,80 0,85 4,26 أرتدي املالبس املناسبة لدرجة حرارة اجلو. 15

 عال جداً  *679,64 0,74 4,49 أحرص عىل نظافة وهتوية املكان الذي أسكن فيه. 16

 عال جداً  *621,68 0,78 4,44  صصة هلا.أرمي املخلفات يف األماكن املخ 17

 عال جداً  *540,25 0,88 4,53 أقلم أظافري كلام أحتاج األمر لذلك. 18

 عايل *184,45 12,1 3,70  أستخدم السواك أو الفرشاة واملعجون كل يوم. 19

20 
 أحرص عىل مراجعة طبيب األسنان بشكل دوري.

 متوسط *63,01 1,19 3,03

 عايل *187,20 1,14 3,60 دات احلرشية للقضاء عىل احلرشات يف املنزل.أستخدم املبي 21

 منخفض *445,26 1,24 1,88 أستمتع بتدخني السجائر أو املعسل أو الشيشة. 22

 عال جداً  *536,19 0,89 4,34  أتأكد من نظافة املياه ونقائها قبل الرشب. 23

 عايل *230,81 1,01 3,80 ة يف اليوم. دقيق 15ُأعرض جسمي ألشعة الشمس ما ال يقل عن  24

 عال جداً  *399,44 0,92 4,20 أتناول عالجي بانتظام يف حالة املرض. 25

 عايل *151,30 1,10 3,67 أشعر بالنعاس يف بعض املحارضات بسبب سهري املتواصل. 26

 متوسط *41,22 1,24 2,93 أشهر. 6أجري فحوصات طبية بشكل دوري عىل األقل كل  27

 عايل  0,43 3,74 املتوسط العام 

 ( 0.05دال إحصائيًا عند مستوى )  *

 

( أن مستوى الوعي الصحي لدى 8) ليتضح من اجلدو

حيث  ،(2،11،16للفقرات ) اً طالب اجلامعة كان متوسط

( كأعىل 3,1ىل )إ( 1,95بلغ املتوسط احلسايب ما بني )

حيث  ،( منخفضة11الفقرات رقم ) ىحدإقيمة، وهناك 

قرات رقم فلا(، أما 1,88) ابلغ املتوسط احلسايب هل

ن مستوى الوعي الصحي لدى إ( ف3،4،5،6،7،12،14)

كان عالياً جدًا، حيث بلغ املتوسط احلسايب ما فيها الطالب 

ن مستوى إ(، أما باقي الفقرات ف4,49( اىل )4,20بني )

حيث بلغ  ،كان عالياً  فيها الوعي الصحي لدى الطالب

 ،( كأعىل قيمة3,92ىل )إ( 3,60سايب ما بني )املتوسط احل

وبالنسبة للمحور كامل فقد كان مستوى الوعي الصحي 

حيث بلغ املتوسط احلسايب للمحور  ،عالياً فيه لدى الطالب 

(3,74.) 
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 .(505)ن= ()جمال النشاط الريايض ملستوى الوعي الصحي 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا .(9) ل جدو

رقم 

 العبارة
 العبارة

متوسط 

 حسايب

انحراف 

 معياري
  2كا

 عايل *190,07 1,06 3,81  أمارس رياضة امليش بانتظام. 28

 متوسط *73,62 1,19 3,34  أشارك يف األنشطة الرياضية والرتوحيية. 29

 متوسط *80,87 1,17 3,36 أخصص وقتًا ملامرسة بعض التامرين الرياضية. 30

 عايل *114,79 1,30 3,64 أجتنب ممارسة الرياضات العنيفة. 31

 عايل *149,48 1,09 3,55 أمارس الرياضة خلفض التوتر والضغط النفيس. 32

33 

أحرص عىل ممارسة األنشطة الرياضية التي تساعد جسمي عىل أداء 

 وظائفه.
 عايل *196,25 1,10 3,73

 عايل  0,80 3,57 املتوسط العام 

 ( 0.05صائيا عند مستوى ) دال إح *

 

( أن مستوى الوعي الصحي لدى 9) ل يتضح من اجلدو

حيث بلغ  ،(2،3للفقرات ) اً طالب اجلامعة كان متوسط

( كأعىل قيمة أما 3,36ىل )إ( 3,34املتوسط احلسايب ما بني )

 باقي الفقرات فقد كان مستوى الوعي الصحي لدى الطالب

ىل إ( 3,55حلسايب ما بني )، حيث بلغ املتوسط اعالياً  فيها

وبالنسبة للمحور كامل فقد كان  ،كأعىل قيمة ،(3,81)

حيث بلغ  ،عالياً  فيه مستوى الوعي الصحي لدى الطالب

 .(3,57املتوسط احلسايب للمحور )

 

 .(505)جمال القوام( )ن= ملستوى الوعي الصحي 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا .(10) ل جدو

 رقم

 العبارة
 العبارة

متوسط 

 حسايب

انحراف 

 معياري
  2كا

 عايل *220,65 1,00 3,73 أجلس وظهري مستقيم عىل مقعد الدراسة. 34

 عايل *183,48 1,10 3,71 أجتنب محل األشياء الثقيلة. 35

 عايل *164,57 1,07 3,56 ال أثني ظهري )بل ركبتي( عند حل األغراض من األرض. 36

 عايل *333,28 0,99 3,99 م بمعرفة طرق املحافظة عىل جسمي من اإلصابات.أهت 37

 عايل *255,96 1,05 3,97 أحرص عىل الوصول إىل الوزن املثايل واملحافظة عليه. 38

 عايل  0,67 3,79 املتوسط العام 

 ( 0.05دال إحصائيا عند مستوى )  *

 

( أن مستوى الوعي الصحي 10) ل يتضح من اجلدو

حيث بلغ  ،ى طالب اجلامعة يف مجيع الفقرات كان عالياً لد

( كأعىل قيمة، 3,99ىل )إ( 3,56املتوسط احلسايب ما بني )

 (.3,79كام بلغ املتوسط احلسايب للمحور كامل )
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 املجال الكيل للوعي الصحي
 

 

 (505=)ن للمجال الكيل للوعي الصحي. ستوى الوعي الصحيمل 2يوضح املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وكا .(11) ل جدو         

 االجتاه الكيل انحراف معياري متوسط حسايب املحاور املحور رقم

 مرتفع 0,40 3,46 جمال التغذية 1

 مرتفع 0,43 3,74 الصحة العامة 2

 مرتفع 0,80 3,57 النشاط الريايض 3

 مرتفع 0,67 3,79 جمال القوام 4

 مرتفع 0,57 3,64 املتوسط العام م

 

( أن مستوى الوعي الصحي لدى 11) ل يتضح من اجلدو

و املجاالت )متفرقة أطالب اجلامعة كان عاليًا يف مجيع املحاور 

ومتجمعة(، حيث بلغ املتوسط احلسايب جلميع املحاور 

و جمال أعىل مستوى للوعي الصحي حمور أ(، وكان 3,64)

(، يليه جمال 3,79) حيث بلغ املتوسط احلسايب له ،القوام

(، ثم جمال النشاط 3,74بمتوسط حسايب ) )الصحة العامة

(، وأخريًا جمال التغذية 3,57الريايض بمتوسط حسايب )

 .(3,46احلسايب ) متوسطةوالذي بلغ 

 

 

 

  ثانيًا: النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوعي  

ب جامعة ذمار تعزى ملتغريات )التخصص، الصحي لدى طال

 ، والعمر؟واملستوى الدرايس

حتليل التباين اختبار )ت( ولإلجابة عن السؤال استخدم 

 LSD (Leastواختبار  ،(One Way ANOVA)األحادي 

Significant Difference)  للمقارنات البعدية بني املتوسطات

ملستقلة عىل ثر املتغريات اأاحلسابية عند اللزوم، لتحديد 

 أرقام ونتائج اجلداول مستوى الوعي الصحي

 .( توضح ذلك15،14،13،12)

 

 أوالً: الفروق بني استجابات أفراد عينة البحث تبعًا ملتغري

 اإلنساين، العلمي(.)التخصص            

 

 .لمي( لطالب جامعة ذماريوضح اختبار)ت( ملعرفة الفروق بني املتوسطات للتخصص )اإلنساين، الع . (12)رقم  جدول   

 الداللة مستوى الداللة قيمة )ت( ع م التخصص

نساينإ  3,59 0,45 

 دالة *0,01 2,67

 0,46 3,70 علمي

 .( 0.05دال إحصائيًا عند مستوى )  *
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فروق ذات داللة إحصائية وجود ( 12) ل يتضح من اجلدو

ملتغري توى الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار تعزى ــيف مس

 .العلمي التخصص لصالح نساين(إالتخصص )علمي، 
 

ثانيًا: الفروق بني استجابات أفراد عينة البحث تبعًا ملتغري 

 )املستوى الدرايس(.

 

 (رايساملستوى الدتبعا ملتغري )   يوضح نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار(: 13جدول )       

  جمموعة املربعات درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف الداللة

0.01 3.27*
 

 بني املجموعات 2.69 4 0.67

 داخل املجموعات 102.96 500 0.21

 الكيل 105.66 504 

 ( 0.01*دال إحصائيًا عند مستوى ) 

 

فروق ذات داللة ( وجود 13) ل يتضح من اجلدو

يف مستوى الوعي الصحي ( 0.01عند مستوى )إحصائية 

(، 3.27حيث بغلت قمية )ف( ) لدى طالب جامعة ذمار

( ملعرفة الفروق بني املستوى الدرايس  LSDوتم إجراء اختبار )

 (. 14)  ل كام يف اجلدو

 

 

 .رالبعدي ملعرفة الفروق بني متغري )املستوى الدرايس( لطالب جامعة ذما LSDاختبار   .( 14)  ل جدو

 املستوى الرابع املستوى الثالث املستوى الثاين ولستوى األامل ع م 
املستوى 

 اخلامس

  * *   0,42 3,75 ولاملستوى األ

      0,38 3,67 املستوى الثاين

      0,47 3,60 املستوى الثالث

 *     0,51 3,57 املستوى الرابع

      0,37 3,84 املستوى اخلامس

 (0.05دال إحصائيًا عند مستوى ) *

 
فروق ذات داللة  وجود (14) ل يتضح من اجلدو

 ،إحصائية يف مستوى الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار

عزى ملتغري املستوى الدرايس )األول، والثاين، والثالث، تُ 

باملستوى  ةلصالح املستوى األول مقارن ،والرابع، واخلامس(

املستوى ب ةالثالث والرابع، ولصالح املستوى اخلامس مقارن

 الرابع.
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 ثالثًا: الفروق بني استجابات أفراد عينة 

 البحث تبعًا ملتغري )العمر(.          

 
 .ملتغري )العمر( نتائج حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار تبعاً  حيوض. (15) ل جدو

  جمموعة املربعات درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف الداللة

0,07 2,19 

 بني املجموعات 1,819 4 0,455

 داخل املجموعات 103,844 500 0,208

 الكيل 105,663 504 

  

فروق ذات داللة  عدم وجود( 15) ل يتضح من اجلدو

إحصائية يف مستوى الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار 

 تعزى ملتغري )العمر(.

 

  مناقشة النتائج

 ل نتائج املقياس األول من خالل اجلداوأظهرت  

أن مستوى الوعي لدى طالب جامعة  ،(11،10،9، 8، 7)

، حيث بلغ املتوسط احلسايب جلميع األبعاد ذمار كان عالياً 

هذا االرتفاع يف مستوى الوعي  الباحثان(، ويعزو 3,64)

الصحي إىل درجة الثقافة الصحية املكتسبة لدى طالب جامعة 

اطالعهم الفردي واجلامعي واستفادهتم من  ذمار من خالل

 ،خمتلف الوسائل العلمية والثقافية املتعلقة بالوعي الصحي

لوجية ووسائل ونرتنت وباقي الوسائط التكنعن اإل فضالً 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة العنزي  عالم واالتصال،اإل

أن مستوى الوعي الصحي العام كان م( التي أظهرت 2014)

لدى طالب جامعة احلدود الشاملية باململكة العربية  ياً عال

أن م( التي أشارت إىل 2005ودراسة القدومي )، السعودية

ومن ، مستوى الوعي الصحي العام لدى أفراد العينة كان عالياً 

خالل مراجعة استجابات أفراد العينة يتبني لنا أن أعىل متوسط 

أحرص "( 1ارة )حسايب من بني عبارات االستبانة كانت بعب

يف جمال التغذية،  "عىل غسل يدي قبل تناول الطعام وبعده

أدنى متوسط حسايب  يف حني(، 4,56حيث حصلت عىل )

و أو املعسل أستمتع بتدخني السجائر أ"( 22كان لعبارة )

يف جمال الصحة العامة، حيث حصلت عىل  "الشيشة

ئج و املجاالت فقد أظهرت نتاأ(، ومن حيث املحاور 1,88)

عىل جمال القوام، حيث بلغ املتوسط أ( كان 9) ل اجلدو

قل مستوى من الوعي الصحي هو أ(، وكان 3,79احلسايب )

( وتتفق هذه 3,46جمال التغذية، حيث بلغ املتوسط احلسايب )

النتيجة من حيث ارتفاع مستوى الوعي الصحي ألفراد العينة 

، م(2014 العنزي،مع العديد من الدراسات: كدراسة )

يف م(، 2013العرجان وآخرين )، وم(2005والقدومي )

تتعارض هذه النتيجة مع بعض الدراسات كدراسة  حني

م(، 2003)دراسة )خطايبة، ورواشدة، وم(، 2013 هبجت،)

 م(.2003 حسن،دراسة )و

وفيام يتعلق بالفروق يف مستوى الوعي الصحي عند  

ج لتخصص، فقد أظهرت نتائل أفراد عينة الدراسة تبعاً 

عند مستوى  ن الفروق كانت دالة إحصائياً أ( 12اجلداول )

(  يف مستوى الوعي الصحي بني طالب   =0.05الداللة )

اجلامعة ملتغري التخصص كانت الفروق لصالح التخصصات 

ن طالب التخصصات أىل إالسبب  الباحثانالعلمية، ويعزو 

ملا تعلموه  غالبًا تتاح هلم فرصة التطبيق والتنفيذ الفعيلالعلمية 

يف املختربات أو املستشفيات أو املجتمع، كام أن طبيعة 

املقررات التي يدرسوهنا ترتبط باجلوانب الصحية كالتغذية 

وذلك  ةكثر ثقافة صحيأ جتعلهمقد والقوام والصحة العامة 

اعتقادهم تعزز و وتطبيقها من خالل اكتساهبم للمعلومات

ك يؤثر عىل ترسيخ وذل بأمهية العادات الصحية السليمة،

الوعي الصحي يف أذهاهنم، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

وجود فروق ذات داللة م( التي أظهرت 2013هبجت )
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حصائية بني املتوسطات احلسابية ملحاور الوعي الصحي لدى إ

، عزى ملتغري الكلية لصالح طالب الكليات العلميةالطالب تُ 

ىل ظهور التي أشارت إم( 2012دراسة عبداحلق وآخرين )

فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوعي الصحي لدى 

ملتغريات اجلامعة ولصالح جامعة القدس، والكلية  الطلبة تبعاً 

م( 2007، نتائج دراسة حممد )لصالح الكليات العلمية

حصائية يف جمايل إوجود فروق ذوات داللة  إىلوأشارت 

بني أقسام كلية الرتبية  يةاإلنجابالرتبية الغذائية والرتبية 

ولصالح قسمي الفيزياء وعلوم احلياة عىل حساب قسمي 

، دراسة حسن حمم التاريخ والعلوم الرتبوية والنفسية

ىل ظهور فروق ذات داللة إحصائية م( والتي أشارت إ2003)

يف مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة تبعًا ملتغري التخصص 

 .كاديمي لصالح التخصص العلمياأل

متغري املستوى الدرايس يتضح من بفيام يتعلق  

فروق ذات داللة إحصائية يف  وجود( 14،13ول )ااجلد

مستوى الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار تعزى ملتغري 

املستوى الدرايس )األول، والثاين، والثالث، والرابع، 

باملستوى الثالث باملقارنة لصالح املستوى األول  ،واخلامس(

باملستوى الرابع، ة ولصالح املستوى اخلامس مقارن والرابع،

إىل أن طالب املستوى األول  هذه الفروق الباحثانويعزو 

يأتون إىل اجلامعة بوعي وسلوكيات مرحلة ما قبل اجلامعة، 

وبتحفظ وحماولة استكشاف لطبيعة جمتمع اجلامعة، وبعد 

قضائهم عدة فصول دراسية باجلامعة يظهر تأثري الزمالء 

تمع وسلوكيات اجلامعة يف وعيهم وسلوكهم، وكذلك وجم

عدم وجود مقررات دراسية خاصه بالصحة من ضمن املنهج 

وتتفق تلك النتائج مع نتائج  يف املستويات الثالث األوىل،

م( والتي أشارت إىل أن نتائج 2003خطايبة ورواشدة )

لصالح مستوى السنة الدراسية مستوى الوعي الصحي كانت 

م( أن 2012وما توصلت إليه دراسة احلسني وآخرين ) ،الثانية

لطلبة كلية الرتبية الرياضية جامعة املثنى  الوعي الصحي

الدراسيتني  لصالح املرحلتنيحسب املرحلة الدراسية، جاءت 

 .األوىل والثانية عىل التوايل

 

( 15متغري العمر يتضح من اجلدول )بوفيام يتعلق  

ائية يف مستوى الوعي فروق ذات داللة إحص عدم وجود

وتتفق الصحي لدى طالب جامعة ذمار تعزى ملتغري )العمر(، 

م( التي 2016تلك النتائج مع نتائج دراسة دليلة والرشيف )

أشارت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف مستوى الثقافة 

 الصحية لعينة البحث وفقًا ملتغري العمر.

 

  االستنتاجات

 ما ييل: الباحثانومناقشتها يستنتج  يف ضوء نتائج الدراسة 

مستوى الوعي الصحي لدى طالب جامعة ذمار أن  -1

يف مجيع املجاالت حيث وصلت نسبة املتوسط العام  كان عالياً 

(3,64.) 

 بعدهو  أن أعىل مستوى للوعي الصحي عند الطالب -2

 "الصحة العامة"( يليه بعد 3,79بمتوسط حسايب ) "القوام"

بمتوسط  "النشاط الريايض"(، ثم 3,74) بمتوسط حسايب

 متوسطةوالذي بلغ  "التغذية"(، وأخريًا بعد 3,57حسايب )

 .(3,46)احلسايب 

فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوعي  يوجد -3

ملتغريات التخصص لصالح  الصحي لدى الطالب تبعاً 

التخصصات العلمية، ومتغري املستوى الدرايس لصالح 

ولصالح املستوى  ،لثالث والرابعبا ةمقارناملستوى األول 

 بالرابع. ةاخلامس مقارن

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الوعي  -4

 الصحي لدى الطالب تبعًا ملتغري العمر. 

 

  التوصيات

ن تقوم اجلامعات بدور فعال يف إكساب أجيب  -1

الطالب الوعي الصحي وذلك من خالل املواد الدراسية 

 شطة املتعددة املنهجية والالمنهجية.واألن

التعليم العايل  العمل عىل التنسيق والتكامل بني وزارة -2

عالم، لتكثيف محالت الوعي الصحي يف والصحة واإل

 املجتمع اليمني.
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دراسة احلالية ملتابعة مستوى لل ةإجراء دراسات مشاهب -3

الوعي الصحي للشباب من خالل القياسات اخلاصة بالوعي 

 .لصحي يف اجلامعات واملدارسا

 
  عــــاملراج

 العربيةاملراجع -أوالً 

 .مبادئ الصحة املدرسية. م(2004إبراهيم، مسعود حممد )

الرياض، اململكة العربية امللك فهد الوطنية،  مكتبة ،1ط

 السعودية.

فعالية برنامج بالوسائط  .(م2006) أبو زايده، حاتم يوسف

الوعي الصحي يف العلوم لدى املتعددة لتنمية املفاهيم و

رسالة ماجستري  .طلبة الصف السادس األسايس

 منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني.

مستوى الوعي الصحي لدى . م(2003األمحدي، عيل حسن )

تالميذ الصف الثاين الثانوي طبيعي وعالقته باجتاهاهتم 

، رسالة ماجستري غري منشورة .الصحي يف املدينة املنورة

اململكة ، كلية الرتبية جامعة أم القرى، مكة املكرمة

 العربية السعودية. 

مستوى الوعي الصحي . م(2013) هبجت، صفاء حميي الدين

لدى طالب جامعة مدينة السادات يف ضوء بعض 

زهر، مرص، كلية الرتبية، جامعة األجملة  .املتغريات

 .593 -563، 156، ع4جم

مستوى الوعي الصحي . م(2003) حسن، مجال الدين حممد

لدى طالب املرحلة الثانوية مستواه، عالقة ببعض 

 ،كلية الرتبية، جامعة بنها، القاهرة، مرص ةجمل املتغريات.

 .199-166، صـ54ع ،13 مج

مستوى . م(2003) خطابية، عبد اهلل، ورواشدة إبراهيم

الوعي الصحي لدى طالبات كليات املجتمع احلكومية 

العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية،  جملة. يف األردن

اململكة العربية السعودية. العدد -جامعة امللك سعود 

 .296-259، صـ(15، املجلد )1

أثر الضبط الصحي عىل . (م2013) خلفي، عبد احلميد

مستوى الوعي الصحي لدى طلبة املركز اجلامعي 

جملة العلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة  .بتامنغست

، 13العدد  1، مجاجلزائرورقلة،  صدي مرباح،قا

 .284-269ص

مستوى الثقافة . م(2016دليلة، عطية، والرشيف، صاحلي )

. الثاينالصحية لدى عينة من مرىض السكري النمط 

جملة أنسنة للبحوث والدراسات كلية اآلداب واللغات 

والعلوم اإلنسانية واالجتامعية، جامعة زيان عاشور 

-42ـ، اجلزائر، ص1املجلد  ،15العدد ائر، باجللفة، اجلز

63. 

التثقيف الصحي مبادئه  م(.2000السباعي، زهري أمحد )

، دار اخلرجيي للنرش والتوزيع، مكتبة 2ط وأساليبه.

 امللك فهد الوطنية الرياض، اململكة العربية السعودية. 

الصحة الشخصية والرتبية  .م(2011سالمة، هباء الدين )

 مرص. ، ار الفكر العريب للنرش، القاهرة، د1ط .الصحية

مدى وعي . م(2009الساملوطي، ماجدة حممد، وآخرون )

 ة. املجلالصحيةطالب اجلامعة ببعض جماالت الرتبية 

 أسيوط،العلمية لكلية الرتبية بالوادي اجلديد، جامعة 

 .64 -134ص 2،ع1مرص مج

الوعي الصحي . م(2013) خرونآالشهري، فهد عيد حممد و

القته بالتكوين اجلسمي لدى تالميذ املرحلة الثانوية وع

 ع 47مرص مج ،. بحوث الرتبية الرياضيةبدولة الكويت

 .98-74ص 91

 الصحية.أسـس التغذية  .م(2004ظاهر، جعفر صادق )

 األردن.-، دار جمدالوي لنرش والتوزيع، عامن1ط

مستوى الوعي الصحي لدى . م(2012خرون )آعبد احلق، و

. كلية ة النجاح الوطنية وجامعة القدسطلبة جامع

الرتبية الرياضية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، جملة 

، 26جملد  للعلوم اإلنسانية، فلسطني،جامعة النجاح 

 .958-939، 4ع

أسس الثقافة  م(.2004عبد الوهاب، منال جالل حممد )

، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، الرياض، 1. طالصحية

 ربية السعودية.اململكة الع
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الوعي  .(2012العقيل، حسني، عراك، حممد وحممد، جاسم )

. املثنى الرياضية جامعةالصحي لدى طلبة كلية الرتبية 

بابل،  األساسية، العدد الثامن، جامعةكلية الرتبية  جملة

 .380-351، ص8العراق، ع

مستوى الوعي الصحي  .م(2014العنزي، مبارك بن غدير )

ة احلدود الشاملية يف اململكة العربية لدى طالب جامع
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 سمري حممد مصطفى مناور .د

 البدين والنشاط الرياضة علوم كلية –أستاذ مساعد بقسم الرتبية البدنية 

 جامعة امللك سعود

 

 (م5/3/2018 ؛   وقبل للنرش يف  م1/2/2018)قدم للنرش يف  

 

 .مستويات معيارية، املهارات األساسية بالتنس األريض، االختبارات املهارية: الكلامت املفتاحية

هدفت هذه الدراسة إىل بناء مستويات معيارية للمهارات األساسية بالتنس لطالب كلية البحث: ملخص

 املستويات املعيارية للمهارات علوم الرياضة والنشاط البدين بجامعة امللك سعود، وكذلك التعرف عىل

األساسية يف التنس لطالب الكلية وقد استخدام الباحث املنهج الوصفي باألسلوب املسحي ملالءمته 

( طالب منهم لتقنني اختبارات 20( طالب تم اختيار )72ألهداف البحث. وتكونت عينة الدراسة من )

االستنتاجات: تثبيت املسطرة املئينية للمهارات ( طالب للعينة األساسية. وقد كانت أهم 52البحث، و)

األساسية للتنس االريض )مهارة قطع الكرة من اليمني، مهارة قطع الكرة من اليسار، مهارة رضب الكرة من 

اليمني، مهارة رضب الكرة من اليسار، مهارة االرسال املستقيم( لدى طالب كلية علوم الرياضة والنشاط 

ات املعيارية املئينية للمهارات األساسية للتنس االريض لطالب كلية علوم الرياضة البدين، وبناء املستوي

والنشاط البدين وكذلك إن املستوى املعياري للمهارات عينة البحث كان ضمن املستوى املتوسط وأعىل، مما 

ستويات يشري الرتفاع مستوى الطالب يف تعلم هذه املهارات. وكانت أهم توصيات الدراسة اعتامد امل

املعيارية التي تم بناءها يف عملية اختبار وتقييم مستوى األداء املهاري للطالب يف التنس االريض بكلية علوم 

الرياضة والنشاط البدين. رضورة حتديد وبناء مستويات معيارية لقياس عنارص اللياقة البدنية والقياسات 

املستوى املهاري وهذه املتغريات التي قد تؤثر فيهم.  اجلسمية بالتنس، وذلك للمسامهة يف إجياد العالقة بني

رضورة حتديث هذه الدراسة كل مخس سنوات عىل األقل حتى تكون املسطرة املتفق عليها متوافقة مع 

 .مستوى الطالب
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 نشاط البدين وعامدة البحث العلمي بجامعة )*(  تم دعم هذا البحث من مركز بحوث كلية علوم الرياضة وال

 امللك سعود.        
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Abstract: The study aimed at building standard levels of basic skills in tennis for students of the 
Faculty of Sport Sciences and Physical Activity at King Saud University, as well as on the standard 
levels of basic skills in tennis for the students of the college. The researcher used the descriptive 
method in the survey method to suit the research objectives. 20 students were selected to standardize 
the research tests and 52 students were selected for the basic sample. The most important conclusions 
were: fixation of the tenet of the basic skills of tennis (the skill of Forehand slice, the skill of 
Backhand slice, the skill of Forehand, the skill of Backhand, the skill of the Flat serve) in the students 
of the college of sports science and physical activity, The standard levels of basic tennis skills for 
students of the Faculty of Sport Science and Physical Activity, as well as the standard level of skills 
in the research sample was at the intermediate level and higher, indicating the high level of students in 
learning these skills. The most important recommendations of the study were the need to adopt the 
standard levels that were built in the process of testing and evaluating the performance of the skill of 
students in tennis at the Faculty of Sports Science and physical activity. The need to identify and 
construct standard levels for the measurement of physical fitness and physical measurements in order 
to contribute to the relationship between the skill level and the variables that may affect them. The 
need to update this study at least every five years so that the agreed procedure is consistent with the 
level of students.  
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 البحث وأمهية مقدمة

مواكبة التطور والتقدم  إىلاحلاجة املاسة  ظهرت لقد

 علمية ومنهجية أسس عىل مبنية العلمي يف هذا العرص بطرق

لالرتقاء بالعملية التعليمية يف اجلامعات للوصول إىل خمرجات 

تعليمية ذات تأهيل عايل وهنا يربز الدور اهلام لالختبارات 

ة يف التقويم. حيث تعترب االختبارات كوسيلة فاعل سواملقايي

يف الرتبية البدنية إحدى الوسائل املهمة والفاعلة  سواملقايي

لرتسيخ مبادئ التخطيط العلمي املربمج للوصول إىل 

مستويات عليا يف االداء الريايض. ويشري املختصني يف جمال 

القياس والتقويم إىل رضورة املراجعة الدورية وإجراء بعض 

ت يف بعض احلاالت لالختبارات والقياسات لكي التعديال

تتالءم مع التغريات التي حتدث يف مستوى نفس املجتمعات 

التي أجريت عليها لكي نحصل عىل املصداقية واملوضوعية 

 لكي يمكن االستدالل من خالهلا يف عملية التقويم. 

ولقد فرض علم القياس والتقويم واقعه وأصبح التقويم 

افة جوانب احلياة، وتربز احلاجة املاسة للتقويم عملية مهمة لك

نريد إصدار  ايف االرتقاء بالعملية التعليمية، وخاصة عندم

أحكاما سواء كانت بسيطة أو معقدة. والتقويم بمفهومه 

الشامل يصل إىل كل من يؤثر باملنظومة الرتبوية من معلم 

 ومناهج ووسائل ومقررات دراسية وغريها. 

دراسة  البدنيةيف جمال الرتبية  املختصنيمن  ول كثرياتنكام 

العوامل والعنارص التي هلا دور فعال يف العملية التعليمية 

بطريقة  املهاراتتقويم أداء  ومعرفة مدى تأثريها يف جمال

والعلامء عىل دراسة  نيالباحث أكدحيث  علمية صحيحة،

رف والتع ،العوامل والعنارص التي تؤثر يف العملية التعليمية

الكفيلة بتطوير وتسهيل تعلم  واألساليبعىل الوسائل 

ومهارات التنس بصورة  بصورة عامة املهارات الرياضية

من  النتائجأفضل  إىلواهلدف األساس هو الوصول  خاصة.

 أكثربسيطة يكون تأثريها عىل التعلم  أساليبخالل استعامل 

 . سعة ودقة يف جمال لعبة التنس

 بشكل التقويم عملية أن إىل (2001) حساننيوقد أشار 

أو  األشخاص أو األشياء عىل األحكام إصدار عام تعني

 والتعديل؛ التحسني والتطويركذلك  املوضوعات ويشمل

 الجيابياتوا السلبيات إلظهار األشياء عىل احلكم هو فالتقويم

حيث  .السلبياتمن  والتخلصز اإلجيابيات تعزي وبالتايل

 أداء أحكام عىل إصدار البدنية بيةالرت يف التقويم يتضمن

 االداء وتقويم ملواصفات حمددة اعتبارات ضوء يف األفراد

 إليها تم التوصل التي التغريات عن تعرب التي النهائية النتائج

 التقويم ويتطلب .والتدريب التعليم برامج ممارسة طريق عن

 املعايري موضوعية استخدام أحكام إىل الوصول أجل من

 أو أو األشخاص األشياء قيمة لتقدير ياتواملستو

 التقويم من خالل نستطيع إننا إذ قياسها، املراد املوضوعات

 بحيث للظاهرة املقاسة، والقوة الضعف نقاط إىل التعرف

 و االبتعاد عن النقاط السلبية اإلجيابية نقاطال تعزيز عىل نعمل

اسية يف لألداء املهارى  للمهارات االس  التقويم فإن ولذلك ،

 أن نستطيع خالله فمن االخرى، العلوم شأن شأنه التنس

 وتطوير الصفات حتسني وبالتايل ،األداء إىل مستويات نتعرف

الطالب  عند الصفات القوية وتعزيز وتثبيت الضعيفة املهارية

  .املخترب

 عالوي من كل أشار فقدوفيام هو مرتبط باملعلم واملدرس 

 عىل التعرف يف تساهم ايريأن املع إىل (2000) ورضوان

 مستويات إىل وتصنيفهم األفراد الرياضيني أداء مستويات

 (2004) حسانني ويذكر املتوسط أو فوق املتوسط كاملستوى

يف  مكانه عىل يتعرف أن للمخترب يسمح وجود املعايري أنإىل 

رشوط  لتحقيق ورضوريم ها إجراء يعترب وهذا املجموعة،

وضع  يف يساهمو الفرد، مركز ديحتد فيتم املثايل، التقويم

يف  خاصة قياسها وحدات يف خمتلفة لوحدات كلية درجة

 .البدين األداء اختبارات

 عن عبارة املعايري( إىل أن بناء 2006ن )رضواوقد أشار 

 عمديه أو عشوائية كانت سواء املجتمع من عينة متثل أداء قيم

 يف وعاتاملجم تلك أداء تصف فهي معني، إلجراء اختبار

 األفراد، هلؤالء الفعيل األداء كيفية عىل وتدلنا ختبار ،اال هذا

 عىل يساعد مما موحدة، القياس وحدات جتعل وتتميز بأهنا

 مستوى الدرجة هذه متثل للمختربين كلية إعطاء درجة
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 مكان حتديد عىل القدرة املعيارية للدرجة كام أن اإلنجاز،

 ونظًرا أنه الإ املعايري، هلا شتقتا التي جمموعته يفاملخترب  الفرد

 املحصلة اخلام الدرجات عىل األحكام إصدار لعدم إمكانية

 يكون األحكام هذه إصدار أن أو الفرد به يقوم أي اختبار من

 نلجأ نناإف التقويم دقة عدم إىل يؤدي مما حمك عدم وجود يف

 . اخلام الدرجات من دالً ب املعيارية الدرجات إىل استخدام

 نتائج يستخدم املدرس بان (1980ة )سالم رىيو

 قد أهدافه كانت إذا ما ولتحديد لربناجمه كمرشداالختبارات 

 هذه لتحقيق موضوعية مؤرشات فبدون ال، أم حتققت

 وربام عشوائية، تصبح وإجراءاته برناجمه عائد فإن األهداف

 كوسيله ونتائجها االختبارات إىل بحاجته املدرس يشعر

 أن إىل إضافة .لطالبه درجات وإلعطاء برناجمه عن للدفاع

 اآلخرين مع مقارنة حققه بام الطالب تعرف االختبارات نتائج

 ذلك كل البدنية، اللياقة يف تقدم من عليه حصل ما ومقدار

 .عليه واإلقبال النشاط ممارسة يف رغبة أكثر جيعله

 يعتمد التي املوضوعية الوسائل إحدى املعايريتعترب و

ومن خالهلا نستطيع مقارنة  األفراد، أداء تقييم يف عليها

 خالل تطبيق من عليها نحصل التي الدرجاتتعليل و وتفسري

 (1998)    (Hastand and Lacy)  االختبارات.

النتائج احلقيقية  وقياس حتديد يتضمن الناجح القياسف

 وكفاءة واحتياجات قدرات وهو أال البدنية للرتبية مةواهلا

 القياس يستخدم ال الذي بدنيةال الرتبية ومدرس الطلبة،

 وال هد،اجل من الكثري هيدر الواقع يف هو إنام برناجمه ضمن

 احتياجات الطالب حتديد دون برنامج ألي التخطيط يستطيع

 هذه كانت ان التعرف يمكن ال القياس وبدون املهارية،

 .الطالب لدى اكتملت قد االحتياجات

 Reilly and karlistad  (2004))) وكارلستاد رييل ويشري

درس الرتبية البدنية وخاصة  يف والتقويم القياس أمهية عىل

اجلامعية والتي تؤدي إىل تنمية الطالب ألنفسهم يف التعرف 

عىل حاجاهتم ومسؤولياهتم جتاه اللعبة التخصصية وخاصة 

إجياد املستويات املعيارية هلم وفق أسس صحيحة مستندة عىل 

 املعيارية املستويات لعلمية يف املجال الريايض، وتعترباملعرفة ا

 ويتفق ذلك ،الريايض األداء مستوى لتقييم األساليب انسب

 ،Clark (1976)وكالرك،  (2002توفيق ) فراج ما ذكره مع

 املوضوعي التقويم أمهية عن ،Gohnson (1989)وجونسون 

مقارنات املستويات املعيارية واملحكات العاملية لل باستخدام

 (19:163()10:151()20:87الدقيقة.)

 

  البحث مشكلة

من  تطويرهاواألداء املهاري  قياس طرق تربتع

 يف العاملنيالكثري من  لدى االهتامم أثارت التي املوضوعات

 املستوى طويرت إىل هتدف والتي الريايض،األكاديمي  املجال

 سائلو أحد والقياس ويعترب االختبار .الطالب لدى املهاري

يتسم  الذي العلمي البدنية واالسلوب جمال الرتبية يف التقويم

 إجراء يف نتائج االختبارات تسهم حيث ،واملوضوعية بالدقة

من أجل  عىل الربامج التعليمية وتطويرها الالزمة التعديالت

ومن خالل  احلفاظ عىل جودة املخرج التعليمي )الطالب(.

 عىل االعتامد أنعمل الباحث كعضو هيئة تدريس الحظ 

 ضعف يف تسبب قد املبني عىل املالحظة الشخيص التقويم

 هبذه القيام إىل دفع بالباحث مما األداء املهاري مستوى تقويم

 االستفادة يمكن معيارية بحيث مستويات لتحديد الدراسة

 العملية األداء املهاري يف املقررات تقييم يف املعايري هذه من

 بناء الن اجلامعية، دراستهم مدة اللخالطلبة يدرسها  التي

 للحكم كمقياس ستخدمي الذي  االساس السليمة هي املعايري

 االختبارات نا حيث ( 2000ملحم،)وأمهيته اليشء قيمة عىل

 وأمهية دور هلا عىل معايري اعتمدنا إذا إال مدلول هلا ليس

 مثل وضع فان ها، ولذلكــــوقياس املهارات تقويم يف خاصة

كلة يف املقررات ــيساهم يف حل هذه املش ملعايريا هذه

 ية. ــالعمل

 

   البحث أهداف

 :هيدف البحث إىل

للمهارات املعيارية  املستويات عىل التعرف -1

ب كلية علوم الرياضة والنشاط لطالاألساسية يف التنس 

 البدين.
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للمهارات األساسية يف التنس  املئينية الرتب حتديد -2

 اضة والنشاط البدين.ب كلية علوم الريلطال

 األساسية املهارات لبعض معيارية مستويات ناءب -3

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدين. لطالبيف التنس 

 
   تساؤالت البحث

 يسعى البحث إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية:

املهارات األساسية يف التنس لطالب ما مستوى  -1

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدين؟

للمهارات األساسية يف التنس  املئينية لرتبا ما -2

 ب كلية علوم الرياضة والنشاط البدين؟لطال

األساسية يف التنس  للمهاراتما املستويات املعيارية  -3

 لطالب كلية علوم الرياضة والنشاط البدين؟

 

 البحث مصطلحات

   املعيارية الدرجة

 عدد أساس عىل فرد كل درجة عن فيها يعرب درجة هي

 املتوسط عند لدرجة املعياري االنحراف وحدات

 (2004حسانني،)

  املعيارية املستويات

 املطلوب الغرض أو اهلدف متثل قياسية معايري عن عبارة

 تدلنا معلومات هي أي خاصية، أو صفة ألي بالنسبة حتقيقه

 (Brandford، 1993) يؤديه الفرد أن جيب ما عىل

من )صفر اىل املئني: مقياس مئوي مدرج بمدى يرتاوح 

مئوية، حيث أن املئني يشري إىل نقطة يف توزيع  ة( نقط100

التكرار الرتاكمي تقع دوهنا نسبة مئوية معينة من التسجيالت. 

 (2004ونرص الدين ، دعبد املجي)

  االختبار

 نتيجة ،درجات أو بتقديرات يمدنا للتقدير أسلوب هو

 (.2004حسانني،) بدقة توصف طرق لتطبيق

   التقويم

 السلبيات إلظهار األفراد أو األشياء عىل احلكم هو

 عىل يتم التي األساسية الفروض صدق ومراجعةاإلجيابيات و

 .(2004حسانني،)وتطويره العمل تنظيم أساسها

  القياس

 من معني إطار وفق كمياً  تقديًرا واملستويات األشياء تقدير

 (.2004حسانني،) (املدرجة املقاييس

  املهارة

 االنجاز هذا يعكس باإلنجاز حيث عنه يعرب ما كل هي 

التوجيهات  نتيجة تعلمه ملا اجادته يف مستوى الفرد تعلمه ما

 انجاز معينة بغرض استجابات إلحداث املخ من الصادرة

ويذكر  ، احلركية عىل االستجابات يعتمد ما وكل حمددة اعامل

 السلوك من معني نمط هي ان املهارة (1980) فوزي، امحد

 السلوك يشتمل من النمط وهذا خمتلفة ظروف يتكرر يف الذي

 معني وتناسق يف تسلسل تؤدى احلركات من جمموعة عىل

 والزمالء اخلصم وموقف تتناسب معينة ورسعة وتوقيت

 االداء احلركي باهنا ( (2000اخلالق ) عبد ويعرفها عصام

 اجلهد يف والدقة واالقتصاد بالتحكم املميز الثابت االرادي

 .النتائج افضل إلنجاز وذلك) للمواقف االستجابة ورسعة

  

    حدود البحث

تم تطبيق البحث يف فرتة  املجال الزمني: 

االختبارات العملية من الفصل الدرايس األول للعام اجلامعي 

 هـ.1438/1439

تم تطبيق البحث عىل طالب كلية  املجال البرشي: 

( تتب 203ملقرر )علوم الرياضة والنشاط البدين املسجلني 

)التنس( يف الفصل 1وتطبيقات يف االلعاب الرياضية  مبادئ

 هـ.1438/1439الدرايس األول من العام اجلامعي 

مالعب التنس اخلارجية بجامعة  املجال املكاين: 

 امللك سعود.

 
 الدراسات املشاهبة

وهدفت الدراسة إىل التعرف  (2016ندى وعيل )دراسة 

لتوافق العضيل العصبي وتأثريها يف التامرين اخلاصة لعىل 

استخدم وتطوير بعض املهارات االساسية يف التنس االريض، 

واشتملت الدراسة طبيعة لاملنهج التجريبي ملالئمة  ان الباحث
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( طالب من املرحلة الثالثة يف كلية الرتبية 20عينة البحث عىل )

ني وقسمت اىل جمموعت يف جامعة بغداد البدنية وعلوم الرياضة

( 10( طالب وجمموعة جتريبية بواقع )10ضابطة بواقع )

طالب، وتم تطبيق مجيع التامرين املوضوعة ضمن املنهج 

)متارين التوافق العضيل العصبي( وظهرت النتائج ان مترينات 

التوافق العضيل العصبي املستخدمة هلا تأثري اجيايب يف تطوير 

 املهارات االساسية بكرة التنس االريض.

تأثري بعض "عنواهنا  (2013وليد ودريد )سة درا

األدوات اخلاصة والوسائط املتعددة يف حتسني فن أداء 

والتي هدفت إىل الكشف عن  "الرضبتني األمامية واخللفية 

تأثري إستخدام بعض األدوات اخلاصة والوسائط املتعددة يف 

حتسني فن أداء الرضبتني األمامية واخللفية بالتنس وإستخدم 

احثان املنهج التجريبي وقد أجريت الدراسة عىل طالب الب

السنة الثالثة بكلية الرتبية الرياضية /جامعة املوصل  للعام 

( 26،وتكونت عينة البحث من ) 2010/2011الدرايس 

طالبًا تم إختيارهم بالطريقة العمدية عىل التوايل ،وتم 

( طالبًا للمجموعة 13تقسيمهم إىل جمموعتني بواقع )

( 13جريبية األوىل التي إستخدمت األدوات اخلاصة و)الت

طالبًا للمجموعة التجريبية الثانية والتي إستخدمت تقنية 

الوسائط املتعددة وتوصلت الدراسة إىل التأثري اإلجيايب لبعض 

)األدوات اخلاصة والوسائط املتعددة ( يف حتسني فن أداء 

ت املجموعة الرضبتني األمامية واخللفية بالتنس وكذلك حقق

 الثانية حتسن أفضل من املجموعة األوىل . 

 برنامج تأثري " بعنوان (2012مناور ) ، مصطفىدراسة 

تعليمي عىل تطور بعض الصفات البدنية و املهارية لطالب 

 عىل التعرف إىل الدراسة هذه هدفت "جامعة امللك سعود 

ية تعليمي عىل تنمية بعض عنارص اللياقة البدن برنامج تأثري

التعليمي املقرتح عىل تعلم  لدى الناشئني وتأثري الربنامج

املهارات االساسية لدى الطالب )الرضبة االمامية، الرضبة 

 التجريبي ذو املنهج الباحثان واستخدم ، اخللفية ،اإلرسال (

املجموعة الواحدة التجريبية بطريقة  التجريبي التصميم

( طالب 30)  من لعينةا تكونت وقد القياس القبيل والبعدي  ،

 وجود وتوصلت النتائج إىل . العمدية بالطريقة اختيارها تم

فروق ذات داللة إحصائية بني القياسات القبلية والبعدية 

قيد  والبدنية يف املتغريات املهارية للمجموعة التجريبية

 .الدراسة لصالح القياس البعدي

بعض  "عنواهنا  (2012حمسن صاحب واخرون )دراسة 

لتامرين املساعدة وتأثريها يف تعلم إرسال الكيك سريف ا

والتي هدفت إاىل معرفة  "لالعبني الناشئني  بالتنس األريض

تأثري التامرين املساعدة يف تعلم إرسال الكيك سريف يف التنس 

العبني يمثلون ناشئو  10األريض وتكونت عينة البحث  من 

االداء حمافظة كربالء واعتمد الباحثون يف اختبار 

الفني)التكنيك( ملهارة ارسال الكيك سريف يف التنس االريض 

عىل الشكل الظاهري للمهارة من خالل اقسامها الثالثة 

)التحضريي، الرئييس ،اخلتامي( اذ تم اعطاء ثالث حماوالت 

متتاليه لكل طالب ألداء هذه املهارة وتم تقويم هذه 

رجة املحاوالت من قبل مقومني  اختصاص وكانت الد

درجه( وتم احتساب افضل 10التقويمية لألداء الفني هي )

حماوله من املحاوالت الثالث لكل مقوم . فيام اعتمد الباحثون 

يف تقويم مستوى دقة االرسال ملهارة ارسال الكيك سريف 

عىل اختبار هوايت الذي يقيس مستوى دقة اإلرسال يف التنس 

بني االختبارين االريض   وتبني ان هناك فروق ذات داللة 

القبيل والبعدي يف مستوى االداء الفني واملهاري إلرسال 

الكيك سريف يف التنس االريض ولصالح االختبار البعدي  . 

وكذلك اظهرت النتائج ان اداء مستوى دقة ارسال الكيك 

سريف كان متطورا بصورة اكرب من االختبار القبيل لنفس 

 االختبار.

 هشام هندأوي هويدي، يشمشتاق عبد الرضا مادراسة 

التعرف عىل تأثري التدريبات وهدف البحث إىل  (2010)

، البرصية عىل مستوى أداء بعض مهارات التنس االريض

كذلك التعرف عىل تأثري التدريبات البرصية عىل مستوى 

نهج التجريبي التوازن الديناميكي، أستخدم الباحثانان امل

جمتمع وعينة البحث  ، ومتثلالبحثمشكلة ملالئمته طبيعة 

 جامعة –ية الرياضية بالرت كلية –املرحلة الثالثة  بطالب

العشوائية وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة  ،القادسية

وهي شعبة )ب( من أصل سبعة شعب  ة واحدةشعب بواقع
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فيام متثل ، ( طالب25متثل املجموعة التجريبية والبالغ عددها )

بطة وتم اختيار أحدها عشوائيا بقية الشعب املجموعة الضا

حصول تطور واضح ( طالب، 25)شعبة د( والبالغ عددها )

، يف االختبارات البعدية للعينة الضابطة وجلميع املتغريات

حصول تطور واضح يف االختبارات البعدية للعينة كذلك 

بني  معنويةوجود فروق ، والتجريبية وجلميع املتغريات

البعدية ولصالح  تبية يف االختباراالعينتني الضابطة والتجري

  العينة التجريبية .

التي هدفت إىل وضع  (2009الشطرات )دراسة 

مستويات معيارية لبعض مهارات الكرة الطائرة لطلبة كلية 

الرتبية الرياضية باجلامعة االردنية، وتكونت العينة الدراسية 

لطائرة ة من الطلبة املسجلني ملادة كرة اب( طالبا وطال221من )

 ،( 2006/2007( خالل العامني اجلامعيني )1)

( طالبة، وبعد 116( طالب، و)105( منهم )2007/2008

اجراء التحليل االحصائي عرب برنامج  العينات تممجع 

(Spss تم التوصل إىل وضع مستويات معيارية مئنية ملهارات .)

 أسفلمواجهة، التمرير بالساعدين من  أسفلاالرسال من 

 ، التمرير من أعىل االصابع.مواجهة

 بعض وبناء تصميم" عنواهنا  (2008اجلبوري )دراسة 

 "القدم كرة مخايس لالعبي اهلجومية املهارية االختبارات

 املهارية االختبارات بعض وبناء وهدفت الدراسة إىل تصميم

 ومستويات درجات القدم وضع كرة مخايس لالعبي اهلجومية

 كرة مخايس لالعبي اهلجومية ريةاملها لالختبارات معيارية

 العبي من العبا (116من) البحث عينة القدم وتكونت

 وقد املنطقة الشاملية يف املمتازة للدرجة القدم كرة مخايس

 ، محرين ، الثورة ، الفتوة ، )نينوى اآلتية االندية عىل اشتملت

 العلمية املالحظة ، سريوان( واستخدمت ازمر ، السليامنية

 جلمع كوسائل واالختبار واالستبيان الشخصية ةواملقابل

 اختبارات جمموعة عىل إىل احلصول الباحث البيانات وتوصل

 علمية بمعامالت تتمتع ، القدم كرة مخايس لالعبي مهارية

 طبيعي والتوصل وتوزيع وموضوعية وثبات من صدق جيدة

 املعيارية والدرجات املعيارية باملستويات اخلاصة اجلداول إىل

 التي قبلت. لالختبارات املعدلة

هدفت إىل التعرف عىل البناء ( ،2007حسني ) دراسة

العاميل لالختبارات املهارية األساسية بكرة اليد لطالبات كلية 

الرتبية الرياضية يف جامعة بغداد واستخدمت الباحثة املنهج 

( 51الوصفي بالطريقة العمدية وتكونت عينة الدراسة من )

ملساق كرة اليد للطلبة االختصاص وتم حتديد  طالبة مسجلني

( اختبار ادخلت للتحليل العاميل وتوصلت الدراسة إىل 22)

( عوامل اطلق عليها التسميات االتية ) قوة التصويب 5)

القريب ، دقة قوة املناولة ، رسعة ورشاقة الطبطبة ،دقة ورسعة 

املناولة ( واوصت الدراسة برضورة استخدام البطارية 

ستخدمة يف االختبارات العملية النهائية لقياس مستوى امل

 االداء املهارى لكرة اليد. 

 American Alliance for )قام االحتاد األمريكي للصحة )

Health (2006)  بدراسة هدفت إىل بناء بطارية اختبار

سنة (  20-20للمهارات األساسية بالكرة الطائرة بأعامر )

ات معيارية خاص هبم ولكال اجلنسني ووضع مستوي

واختريت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية وبلغ عددهم 

( طالب وطالبة اختربوا باملهارات األساسية بالكرة 150)

الطائرة وقد خلصت النتائج غىل بطارية اختبار مكونه من 

)الرضب الساحق ، اإلرسال ، التمرير عىل احلائط ، اإلعداد ، 

ستويات املئينية لالختبارات املهارية التمرير ( كام تم حتديد امل

وتقيم مستوى األداء املهارى يف لعبة كرة الطائرة ولكال 

اجلنسني . وأوىص االحتاد األمريكي برضورة استخدام هذه 

 البطارية ولكال اجلنسني.

  بعنوان  (2005)"وآخرون"عيل يوسف حسني دراسة 

ات األساسية التوازن العضيل وعالقته بدقة أداء املهار ةتنمي"

الدراسة إىل تصميم منهاج تدريبي لتنمية  تهدف "بالتنس

 التوازن يف قوة عضالت الطرف العلوي لالعب التنس،

والتعرف عىل تأثري املنهج املقرتح عىل القدرة العضلية 

لألطراف العليا لالعب التنس وكذلك التعرف عىل تأثري 

ات األساسية املنهج التدريبي املقرتح عىل دقة ورسعة املهار

طالب من كلية الرتبية  (8وشملت العينة ) لالعبي التنس ،

 ختصص العاب مرضب(، - الرياضية )املرحلة الرابعة

واستخدمت الدراسة املنهج التجريبي بتصميم املجموعة 
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الواحدة مع قياس قبيل وبعدي واستخدمت اختبار القدرة 

ت دقة كجم(،وكذلك اختبارا3العضلية) دفع كرة طبية بوزن 

أداء املهارات املختارة وأظهرت النتائج أن الربنامج املقدم له 

تأثري اجيايب عىل تقوية العضالت اخللفية من الطرف العلوي مما 

ساهم يف حتسن األداء املهارى وساهم يف حتقيق التوازن يف قوة 

العضالت األمامية واخللفية ،وأوصت الدراسة عند تطبيق 

جيب أن يتضمن تدريبات خاصة  املنهاج التدريبي العام

بالتوازن وقوة عضالت اجلسم طوال املوسم واالهتامم 

 بالتخطيط للتوازن العضيل عىل جانبي اجلسم.

تأثري بعض " :نابعنو (2005)سكينة كامل محزة دراسة و

التامرين املساعدة يف تعلم اإلرسال الدائري يف التنس 

تامرين املساعدة الدراسة إىل معرفة تأثري ال توهدف" األريض

وشملت العينة  األريضيف تعلم اإلرسال الدائري يف التنس 

طالب املرحلة الثالثة بكلية الرتبية الرياضية وبلغ عددهم 

 األصيل واستخدمت% من املجتمع 46.86 بنسبة ( طالبا15)

تقويم مهارة  التجريبي واعتمدت الدراسة عىل جالدراسة املنه

هري للمهارة من خالل بالشكل الظا الفني اإلرسال

الطالب ثالث  إعطاءختامي(وتم -رئييس-)حتضرييأقسامها

من الثالث ،كام  حماولة أفضلوتم احتساب  حماوالت

 وأشارت اإلرساللقياس دقة  "هوايت  اختبار "استخدمت

وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبار القبيل  إىلالنتائج 

هارى لإلرسال الدائري امل الفني األداءوالبعدي يف مستوي 

ودقة اإلرسال املهارى لصالح االختبار البعدي وأوصت 

الدراسة برضورة استخدام التمرينات املساعدة يف العملية 

التعليمية ورضورة اعتامد املدربني عىل األسس العلمية 

 لالختبارات والقياس.

التي هدفت إىل حتديد املستويات  (2005 )اهليتي  دراسة

هارة االرسال وبأنواعه املختلفة يف كرة الطائرة املعيارية مل

،استخدم الباحث املنهج الوصفي عىل جمموعة من 

( 70االختبارات املقننة ملهارة االرسال ،وبلغ عدد العينة )

طالبًا وتم إجراء املعاجلات اإلحصائية املتمثلة باملتوسطات 

ئينية، احلسابية واالنحرافات املعيارية والدرجات املعيارية وامل

( درجات وأوىص الباحث 10كام تم بناء مسطرة مدرجة من )

باعتامد املعاير التي تم التوصل اليها لتحديد مستوى املهارات 

االساسية بلعبة الكرة الطائرة واختبار وتقيم االداء لالعبني 

  وفق املعاير املستخدمة.

وضع " :عنواهنا بدراسة (2001) وعادل احلليم عبد قامو

 لناشئاملركبة  املهارية االختبارات لبعض معيارية تمستويا

 التعرف عىل إىل الدراسة وهدفت (ع.م.ج) يف القدم كرة

 مستويات معيارية وضع مع املركبة املهارات أداء مستوى

  حتت كرة القدم لالعبي املركبة املهارية االختبارات لبعض

 الوصفي املسحي املنهج واستخدم (ع.م.ج) يف سنة (16)

 عىل الالعبني البحث عينة واشتملت الدراسة، هلذه ناسبةمل

 والغربية واالسكندرية املنصورة وأندية القناة بمنطقة املقيدين

 حتت العًبا ( 0 وعددهم القدم لكرة املرصي باالحتاد املقيدين

 معيارية مستويات وضع  النتائج أهم وكانت سنة (16) سن

 املهارات ستوىلتقيم م األفضل األسلوب متثل موضوعية

 مع االختبارات يف سنة16  حتت القدم كرة العبي لدى املركبة

 األداء ودقة زمن من حيث املعيارية للمستويات جدول حتديد

 .املئيني باستخدام

 

 إجراءات البحث

   البحثمنهج 

املسحي  باألسلوبالوصفي  الباحث املنهج استخدام

 .هداف البحثألملالءمته 

تم حتديد طالب كلية علوم الرياضة  :البحثجمتمع 

( مبادئ وتطبيقات تتب 203والنشاط البدين املسجلني ملقرر )

)التنس االريض( يف الفصل الدرايس 1يف االلعاب الرياضية 

 هـ.1438/1439األول من العام اجلامعي 

  البحث عينة

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طالب كلية 

( تتب 203شاط البدين املسجلني ملقرر )علوم الرياضة والن

)التنس االريض( يف 1مبادئ وتطبيقات يف االلعاب الرياضية 

هـ، 1438/1439الفصل الدرايس األول من العام اجلامعي 

( طالب منهم لتقنني 20( طالب، تم اختيار )72وعددهم )

 ( طالب للعينة األساسية.52اختبارات البحث، و)
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  األدوات املستخدمة

  .(1االختبارات املهارية )مرفق  -

 .كرات تنس االريض  -

 ريض.األ مضارب تنس  -

 .البيانات تسجيل استامرة  -

 .البيانات تفريغ استامرة  -

 .مساعد عمل فريق  -

 .والتحليل املالحظة -

 

  لالختبارات املهارية املقرتحةاملعامالت العلمية 

 املقرتحة لالختبارات املهاريةتضمنت إجراءات التقنني  

 عىل عدد من اإلجراءات البحثية األساسية تتمثل يف:

  التاميزأوالً: صدق 

قدرة االختبار عىل التمييز بني ويشري صدق التاميز إىل     

األفراد ذوي الدرجة العالية يف الصفة أو اخلاصية املراد قياسها 

من  فيها، واهلدف منخفضةواألفراد احلاصلني عىل درجات 

هو اإلبقاء عىل الفقرات أو االختبارات ذات  هذه اخلطوة

  التمييز العايل واجليدة فقط.

 

 لالختبارات املهارية التايل:معامل التمييز  إجياد وتطلب

( 20عينة ممثلة للمجتمع األصيل )طبيق االختبار عىل ت -

الدرجة التي حصل عليها كل فرد يف  تسجيل طالب، ثم

 .االختبار

عىل إىل األدنى للمجموعة رتيب الدرجات من األت -

 ككل. )العينة(

خذ ما أعن طريق  املرتفعةديد جمموعة الدرجات حت -

% من جمموعهم األصيل، وكذلك ملجموعة  27نسبته 

وبذلك تشكل املجموعتني ما جمموعه  املنخفضة،الدرجات 

% من املجموع الكيل للمختربين أما النسبة املتبقية وهي 54

 املتوسطة للمختربين. % فهي متثل الدرجات46

واملهارية هذه اخلطوة يف بعض االختبارات كالبدنية  -

 املتوسطاتبني املجموعتني عن طريق  املقارنة تساهم يف إجراء

واالنحرافات املعيارية لالختبارات باستخدام اختبار  احلسابية

)ت( ومقارنة القيمة املحسوبة بقيمة جدولية تستخرج من 

من اجلدولية  أكربالقيمة املحسوبة  فكلام كانت(، جدول )ت

كانت هناك فروق معنوية تشري لقدرة االختبار التمييزية أو 

 .(1) ل يوضحه جدو ، وذلك ما التفريقية

 

 ( 20) ن=          .الفروق بني الربيعي )االدنى / االعىل( لالختبارات قيد البحث . (1) ل جدو            

 ت الداللة
 االدنى ربيعيال االعىل الربيعي

 املهارات
 م ع م ع

 مهاره االرسال املستقيم 2.40 0.547 4.80 0.447 *7.58 0.000

 مهاره رضب الكرة من اليمني 2.60 0.894 4.40 0.547 *3.83 0.005

 مهاره رضب الكره من اليسار 3.0 0.707 4.40 0.894 *2.74 0.025

 ع الكرة من اليسارمهاره قط 3.20 0.447 4.00 0.707 *2.93 0.007

 مهاره قطع الكرة من اليمني 3.20 0.447 4.40 0.547 *3.79 0.005

 .05من  أصغر*الداللة           

 

( أنه توجد فروق ذات داللة 1) ل يتضح من جدو

احصائية بني املجموعتني، مما يدل عىل قدرة االختبارات يف 

إىل صدق التمييز بينهام وبذلك تكون صاحله للتطبيق ويشري 

 االختبارات املهارية املقرتحة للبحث.

   الثبات: معامالت ثانياً 

 بطريقة )التطبيق ثم إعادة التطبيق(تم حساب الثبات 

املهارية  تتطبيق االختبارايف هذه الطريقة يتم إعادة 

حتت ظروف  أكثرعىل نفس أفراد العينة مرتني أو  املقرتحة
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امل االرتباط بني ثم استخدام مع اإلمكان.متشاهبة قدر 

معامل االرتباط لثبات  ويشري املرتنينتائج التطبيق يف 

، وهذا ما هذا املعامل بمعامل االستقرار ويسمى األداء

 (.2) ل يوضحه جدو

 

 

 (20)ن= قيم االرتباط بني التطبيقني )االول / الثاين( يف االختبارات املهارية قيد البحث   . (2) ل جدو       

 ر الداللة
 االدنى الربيعي االعىل لربيعيا

 املهارات
 م ع م ع

 مهاره االرسال املستقيم 3.60 1.34 3.70 1.25 *0.967 0.000

 مهاره رضب الكرة من اليمني 3.50 1.17 3.70 1.05 *0.874 0.001

 مهاره رضب الكره من اليسار 3.70 1.05 3.80 0.918 *0.804 0.000

 مهاره قطع الكرة من اليسار 3.60 0.699 3.70 0.674 *0.867 0.001

 مهاره قطع الكرة من اليمني 3.80 0.788 3.95 0.800 *0.778 0.008

 .05*الداللة أصغر من        

 

( أنه يوجد ارتباط ذات دالله 2) ل يتضح من جدو

احصائية بني التطبيقني األول والثاين، مما يدل عىل اتساق 

تبارات قيد البحث وبذلك االستجابات لدى العينة نحو االخ

تكون صاحله للتطبيق ويشري إىل أن معامالت الثبات عالية 

 لالختبارات املهارية املقرتحة.

 

 عرض ومناقشة النتائج

  أوالً: عرض النتائج

أوالً: التعرف عىل مستوى العينة نحو استجاباهتم عىل 

 االختبارات املهارية:

 

 .(  52توسط احلسايب واالنحراف املعياري ومعامل االلتواء لالستجابات العينة نحو االختبارات املهارية    ن=)امل .(3) ل جدو                      

 االختبارات م ع ل احلد االدنى احلد االعىل

 مهاره االرسال املستقيم 3.73 1.03 -0.431 2.0 5.0

 مهاره رضب الكرة من اليمني 3.32 1.13 0.070 2.0 5.0

 مهاره رضب الكره من اليسار 3.63 1.04 -0.160 2.0 5.0

 مهاره قطع الكرة من اليسار 3.53 0.827 -0.19 2.0 5.0

 مهاره قطع الكرة من اليمني 3.67 0.648 0.437 3.0 5.0

 

( انه تفاوتت قيم املتوسطات 3)ل يتضح من جدو

لالستجابات العينة لالختبارات املهارية قيد البحث، كام 

( مما يدل عىل اعتدالية 3-، 3لتواء ما بني ) انحرص معامل اال

 البيانات.

 

ثانيا: حساب الدرجات املئينيه )%( لالختبارات املهارية 

 قيد البحث:

تم حتويل الدرجات اخلام إىل درجات معيارية مئينية 

 ( يوضح ذلك.4) ل واجلدو
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 .(52)ن=  املستويات املئينية )%( لالختبارات املهارية . (4) ل جدو   

 الدرجة املئوية اليمني من قطع الكره اليسار من قطع الكره اليسار من رضب الكرة يمنيال من رضب الكره االرسال املستقيم

 5 فأقل 3.0000 فأقل 2.0000 فأقل 2.0000 فأقل 2.0000 فأقل 2.000

2.3000 2.0000 2.3000 2.3000 3.1000 10 

2.6000 2.1000 2.5000 3.0000 3.2000 15 

3.0000 2.2000 3.0000 3.0000 3.3000 20 

3.2000 2.3000 3.2000 3.2000 3.5000 25 

3.4000 2.4000 3.4000 3.3000 3.6000 30 

3.5500 2.5500 3.5000 3.4000 3.7000 35 

4.0000 3.0000 3.7000 3.5000 3.8000 40 

4.1000 3.3000 3.8500 3.7000 4.0000 45 

4.2000 3.5000 4.0000 4.0000 4.0200 50 

4.3000 4.0000 4.2000 4.1000 4.0700 55 

4.4000 4.2000 4.3000 4.2000 4.1000 60 

4.5000 4.4000 4.5000 4.4000 4.2000 65 

4.6000 4.6000 4.6000 4.5000 4.3000 70 

4.7500 4.7000 4.7500 4.6000 4.4000 75 

5.0000 4.8000 5.0000 4.7000 4.5000 80 

5.0000 5.0000 5.0000 4.9000 4.6000 85 

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.7000 90 

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 95 

 100 فأكثر 5.0000 فأكثر 5.0000 فأكثر 5.0000 فأكثر 5.0000 فأكثر 5.0000

 

( فأقل 3.00( أن الدرجة اخلام )4) ل يتضح من جدو

( متثل 5 والتي تقابل املئني )ملهارة قطع الكره من اليمني

( فأكثر 5.00أدنى أداء للطالب، كام أن الدرجة اخلام )

( متثل أفضل أداء للطالب عىل 100والتي تقابل املئني )

مهارة قطع الكره من اليمني ، كذلك يوضح اجلدول أن 

( فأقل ملهارة قطع الكره من  اليسار 2.00الدرجة اخلام )

متثل أدنى أداء للطالب، كام أن ( 5والتي تقابل املئني )

( 100( فأكثر والتي تقابل املئني )5.00الدرجة اخلام )

متثل أفضل أداء للطالب عىل مهارة قطع الكره من اليسار ، 

( فأقل ملهارة 2.00ويوضح اجلدول أن الدرجة اخلام )

( متثل أدنى 5رضب الكرة من اليسار والتي تقابل املئني )

( فأكثر والتي 5.00الدرجة اخلام )أداء للطالب، كام أن 

( متثل أفضل أداء للطالب عىل مهارة 100تقابل املئني )

رضب الكرة من اليسار، ويوضح أيضاً اجلدول أن الدرجة 

( فأقل ملهارة قطع الكره من  اليمني والتي 2.00اخلام )

( متثل أدنى أداء للطالب، كام أن الدرجة 5تقابل املئني )

( متثل أفضل 100ر والتي تقابل املئني )( فأكث5.00اخلام )

أداء للطالب عىل مهارة رضب الكرة من اليمني، وأخرياً 

( فأقل ملهارة 2.00يوضح اجلدول أن الدرجة اخلام )

( متثل أدنى أداء 5االرسال املستقيم والتي تقابل املئني )
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( فأكثر والتي تقابل 5.00للطالب، كام أن الدرجة اخلام )

متثل أفضل أداء للطالب عىل مهارة االرسال ( 100املئني )

 املستقيم.

 

 

 

  : جدول املستوياتثالثاً 

عرض نتائج املستويات املعيارية للمهارات األساسية يف 

التنس لطالب كلية علوم الرياضة والنشاط البدين، وهي كام 

 ( التايل:5) ل يوضح جدو

 

 .املستويات اخلمس لالختبارات املهارية. (5) ل جدو

 البيان املستوى االول الثايناملستوى  املستوى الثالث املستوى الرابع ملستوى اخلامسا

 املستوى ضعيف مقبول جيد جيد جدا امتياز

 % الدرجة 20 - 5 40 - 25 60 - 45 80 - 65 100 - 85

 االرسال املستقيم 3 - 2 4 - 3.20 4.40 – 4.10 4.90 – 4.50 5.00

 يمني من رضب الكرة 2 - 2.20 3 - 2.30 4.20 – 3.30 4.80 – 4.40 5.00

 يسارال من رضب الكرة 3 - 2 3.70 – 3.20 4.30 – 3.85 4.90 – 4.50 5.00

 يسارال من قطع الكرة 3 - 2 3.50 – 3.20 4.20 – 3.70 4.70 – 4.40 5 - 4.90

 يمنيال من قطع الكرة 3.30 – 3 3.80 – 3.50 4.10 – 4 4.50 – 4.20 5 - 4.60

 

( واخلاص باملستويات املعيارية 5) ل يتضح من جدو

لطالب كلية علوم الرياضة والنشاط البدين، أنه تم حتديد 

املستويات املعيارية للرتب املئينية من خالل الربيعات إذ متثل 

املستوى الضعيف يف املستوى األول بالدرجات اخلام األقل 

بول يف (، كام يمثل املستوى املق20 – 5املحصورة بني )

(، 40 – 25املستوى الثاين بالدرجات اخلام املحصورة بني )

ويمثل املستوى اجليد يف املستوى الثالث الدرجات اخلام 

(، ويمثل املستوى اجليد جدًا يف 60 – 45املحصورة بني )

(، 80 – 65املستوى الرابع الدرجات اخلام املحصورة بني )

ى اخلامس بالدرجات وأخريًا يمثل املستوى املمتاز يف املستو

( يوضح 4) ل(، واجلدو100 – 85اخلام املحصورة بني )

 ذلك.

 

  ثانيًا: مناقشة النتائج

( واللذان حيددان 5، 4) رقام كام هو موضح من اجلدولني

املستويات املئينية للمهارات اخلاصة بالتنس لطالب كلية علوم 

 الرياضة والنشاط البدين، والتي جاءت موزعة كالتايل:

 اختبار مهارة قطع الكرة من اليمني بلغ املتوسط يف

(، 0.648( وبانحراف معياري قدره )3.67احلسايب )

(، 5( وهي تقابل املئني )3.00سجلت أدنى درجة هي )

(، 100( والتي تقابل املئني )5.00وأفضل درجة هي )

وهذا املتوسط ٌيشري إىل أن الطالب قد حققوا درجة أعىل 

ء هذه املهارة، وهذا بدوره ٌيشري إىل أن من املتوسط يف  أدا

هناك بعض العنارص يف االداء الفني هلذه املهارة مل يتم 

االلتزام هبا عند تأديتها وهذا يعترب باألمر الطبيعي ألن 

الطالب مبتدئني يف ممارسة هذه اللعبة، واألداء الصحيح 

ة هلذه املهارة يتطلب أن يلتزم الطالب باخلطوات الفنية التالي

االنطالق مع املتابعة احلثيثة  )جيب أن يكون الطالب بوضع

مرجحة املرضب  -االقرتاب اجليد من الكرة -للكرة 

نقل  -للخلف أعىل )باستخدام املسكة النصف القارية(

القدم اليرسى خطوة اىل األمام مع الدوران اىل اليمني 

دفع  -بحيث يصبح الكتف االيرس عمودي عىل الشبكة
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اخللف أعىل إىل االسفل بحركة رسيعة وقصريه املرضب من 

ورضب الكرة( وهذا ما أكدته دراسات كالً من  دراسة 

، (2012مناور ) ، و دراسة مصطفى ( ،2016ندى وعيل )

 .(2009دراسة الشطرات ) و

يف اختبار مهارة قطع الكرة من اليسار بلغ املتوسط 

(، 0.827( وبانحراف معياري قدره )3.53احلسايب )

(، 5( وهي تقابل املئني )2.00لت أدنى درجة هي )سج

(، حيث 100( والتي تقابل املئني )5.00وأفضل درجة هي )

يشري هذا املتوسط إىل أن الطالب قد حققوا درجة متوسطة يف 

األداء الفني  هلذه املهارة، وهذا بدوره ٌيشري إىل أن هناك بعض 

االلتزام هبا عند العنارص يف االداء الفني هلذه املهارة مل يتم 

تأديتها وهذا يعترب باألمر الطبيعي ألن الطالب مبتدئني ، 

ويتطلب األداء الصحيح هلذه املهارة أن يلتزم الطالب 

 باخلطوات الفنية التالية )جيب أن يكون الطالب بوضع

االقرتاب اجليد من الكرة  -االنطالق مع املتابعة احلثيثة للكرة

)باستخدام املسكة النصف  مرجحة املرضب للخلف أعىل -

نقل القدم اليمنى خطوة اىل األمام مع الدوران اىل  -القارية(

دفع  -اليسار بحيث يصبح الكتف االيمن عمودي عىل الشبكة

املرضب من اخللف أعىل إىل االسفل وبحركة رسيعة وقصريه 

استكامل احلركة قليال إىل األمام.( وهذا ما  -ورضب الكرة

(، 2012) مناور ،من دراسة مصطفى أكدته دراسات كالً 

(، ودراسة 2005)"وآخرون"ودراسة عيل يوسف حسني 

 (.2007) حسني

يف اختبار مهارة رضب الكرة من اليسار )الرضبة اخللفية ( 

( وبانحراف معياري قدره 3.63بلغ املتوسط احلسايب )

( وهي تقابل املئني 2.00(، سجلت أدنى درجة هي )1.04)

(، 100( والتي تقابل املئني )5.00هي ) (، وأفضل درجة5)

وهذا املتوسط ٌيشري إىل أن الطالب قد حققوا درجة أعىل من 

املتوسط يف  أداء هذه املهارة، وهذا بدوره ٌيشري إىل أن هناك 

بعض العنارص يف االداء الفني هلذه املهارة مل يتم االلتزام هبا 

طالب مبتدئني يف عند تأديتها وهذا يعترب باألمر الطبيعي ألن ال

ممارسة هذه اللعبة، حيث يتطلب األداء الصحيح هلذه املهارة 

أن يلتزم الطالب باخلطوات الفنية التالية )جيب أن يكون 

االقرتاب  -االنطالق مع املتابعة احلثيثة للكرة الطالب بوضع

مرجحة املرضب للخلف )اليد اليمنى  -اجليد من الكرة 

نقل القدم اليمنى خطوة  -رشقية( املسكة القارية واليرسى ال

اىل األمام مع الدوران اىل اليسار بحيث يصبح الكتف االيمن 

 -دفع املرضب لألمام واستقبال الكرة -عمودي عىل الشبكة

إهناء املهارة يكون  -رضب الكرة وحتريك املرضب إىل األمام

املرضب أعىل الكتف االيمن(. وهذا ما أكدته دراسات كاًل 

(، ودراسة عيل يوسف حسني 2013وليد ودريد )من دراسة 

 (2012) مناور ،( دراسة مصطفى2005)"وآخرون"

يف اختبار مهارة رضب الكرة من اليمني )الرضبة األمامية( 

( وبانحراف معياري قدره 3.32بلغ املتوسط احلسايب )

( وهي تقابل املئني 2.00(، سجلت أدنى درجة هي )1.13)

(، 100( والتي تقابل املئني )5.00(، وأفضل درجة هي )5)

وهذا املتوسط ٌيشري إىل أن الطالب قد حققوا درجة متوسطة 

يف  أداء هذه املهارة، وهذا بدوره ٌيشري إىل أن هناك بعض 

العنارص يف االداء الفني هلذه املهارة مل يتم االلتزام هبا وهذا 

يعترب باألمر الطبيعي ألن الطالب مبتدئني يف ممارسة هذه 

لعبة، واألداء الصحيح هلذه املهارة يتطلب أن يلتزم الطالب ال

 باخلطوات الفنية التالية )جيب أن يكون الطالب بوضع

االقرتاب اجليد من  -االنطالق مع املتابعة احلثيثة للكرة

مرجحة املرضب للخلف )باستخدام املسكة الرشقية(  -الكرة

دم اليرسى نقل الق -مع تدوير مشط القدم اليمنى اىل اليمني

خطوة اىل األمام مع الدوران اىل اليمني بحيث يصبح الكتف 

دفع املرضب لألمام واستقبال  -االيرس عمودي عىل الشبكة

إهناء املهارة  -رضب الكرة وحتريك املرضب إىل األمام -الكرة

يكون املرضب أعىل الكتف االيرس(. وهذا ما أكدته دراسات 

(، ودراسة وليد 2012) مناور ،كاًل من دراسة مصطفى

 "وآخرون"(، ودراسة عيل يوسف حسني 2013ودريد )

(2005.) 

يف اختبار مهارة االرسال املستقيم بلغ املتوسط احلسايب 

(، سجلت أدنى 1.03( وبانحراف معياري قدره )3.73)

(، وأفضل درجة هي 5( وهي تقابل املئني )2.00درجة هي )

املتوسط ٌيشري إىل  (، وهذا100( والتي تقابل املئني )5.00)
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أن الطالب قد حققوا درجة أعىل من املتوسط يف  أداء هذه 

املهارة، وهذا بدوره ٌيشري إىل أن هناك بعض العنارص يف االداء 

الفني هلذه املهارة مل يتم االلتزام هبا وهذا يعترب باألمر الطبيعي 

ألن الطالب مبتدئني يف ممارسة هذه اللعبة، واألداء الصحيح 

ه املهارة يتطلب أن يلتزم الطالب باخلطوات الفنية التالية هلذ

 -نقطة اإلرسال اخلط اخللفي إىل اليمني من خلفالوقوف )

املرضب )املسكة القارية أو النصف قارية(. عدم فتح  اكسإم

املشط األيمن موازيًا  -األصابع ألن هذا يؤثر عىل عمل الرسغ

إىل عمود الشبكة  للخط اخللفي، أصابع القدم اليرسى متجهة

األيمن، اخلط الواصل بني املشطني جيب أن يؤرش إىل اجتاه 

التنفس  -الكتف األيرس إىل الشبكةتدوير إرسال الكرة، 

)مع  الرتكيز، ئ( لكي تكون هادوالزفريالعميق )الشهيق 

تنطيط بالكرة(، النظر يف اجتاه اإلرسال وإىل اخلصم، ثم 

ى بعد ذلك االنتباه والرتكيز تنفس عميقًا )شهيقًا( مرة أخرال

الركبتني  ثني األرجل بعرض الكتفني، -عىل الكرة فقط

إىل اخللف مع حركة بنفس الوقت لليدين، ثم قذف  التقوسو

سم، أعىل من اليد اليرسى املمدودة، 60الكرة إىل أعىل حوايل 

 أسفل. ويف هذهاليد املستقيمة مع املرضب تبدأ باحلركة إىل 

سم  30-10ت الكرة لتسقط فسوق تسقط ب تركإذا احلالة 

ك املرضب يحرتب أبد أسفلخلف الظهر من  -أمام املشطني

الرجل اليرسى واليد  ،اجلسم، وقف عىل أصابغ الرجلني قومو

تأدية  -التي تقوم بالرضب جيب أن يكونا ممتدان بنفس اخلط

 ةالرضبة تكون أفضل ما يمكن يف اللحظة التي تكون هبا الكر

حلظة رضب الكرة يف  -أعىل من نقطة بداية الطريانيف نقطة 

 ياهلواء )عملية الزفري( إلعطاء الكرة تسارع إضايف واثن أخرج

أكمل حركة املرضب إىل  -الرسغ لتوجيه الكرة يف االجتاه املراد

أسفل اليسار، مع نقل رسيع للرجل اليمنى إىل األمام، الكرة 

إىل ة عودالارشة بعد هذا مب -تتسارع وتطري بمسار مستقيم

وهذا ما أكدته دراسات كاًل من  وضع البداية )االستعداد(.

دراسة سكينة ( ، و و2012دراسة حمسن صاحب واخرون )

 ( ، و دراسة2005 اهليتي ) (، و  دراسة2005)كامل محزة 

(، وكام 2012،مناور ) ( ، و دراسة مصطفى2007حسني )

ن ترتيب املهارات هو موضح سابقًا يف مناقشة النتائج يتضح أ

مهارة االرسال )وفقًا للمتوسط احلسايب جاء عىل النحو التايل 

مهارة رضب الكرة   -مهارة قطع الكرة من اليمني -املستقيم 

 -مهارة قطع الكرة من اليسار -من اليسار )الرضبة اخللفية( 

 مهارة رضب الكرة من اليمني )الرضبة األمامية(.

 

 االستنتاجات والتوصيات

  تالً: االستنتاجاأو

تم تثبيت املسطرة املئينية للمهارات األساسية للتنس  -1

االريض)مهارة قطع الكرة من اليمني، مهارة قطع الكرة من 

اليسار، مهارة رضب الكرة من اليمني، مهارة رضب الكرة من 

اليسار، مهارة االرسال املستقيم( لدى طالب كلية علوم 

 الرياضة والنشاط البدين.

ء املستويات املعيارية املئينية للمهارات تم بنا -2

األساسية للتنس االريض لطالب كلية علوم الرياضة والنشاط 

 البدين.

إن املستوى املعياري للمهارات عينة البحث كان  -3

ضمن املستوى املتوسط وأعىل، مما يشري الرتفاع مستوى 

 الطالب يف تعلم هذه املهارات.

 

 ثانيًا: التوصيات

املستويات املعيارية التي تم بناءها يف رضورة اعتامد  -1

مستوى األداء املهارى للطالب يف التنس  معملية اختبار وتقيي

 بكلية علوم الرياضة والنشاط البدين.

رضورة إجراء دراسات مشاهبة عىل باقي مقررات  -2

الكلية العملية، حيث أن هذه الطريقة تساهم يف توحيد آلية 

 .التقييم جلميع الطالب دون حتيز

رضورة حتديد وبناء مستويات معيارية لقياس  -3

عنارص اللياقة البدنية والقياسات اجلسمية بالتنس، وذلك 

للمسامهة يف إجياد العالقة بني املستوى املهارى وهذه املتغريات 

 التي قد تؤثر فيهم.

رضورة الرتكيز عىل املهارات الضعيفة وحماولة  -4

 تطويرها.

 



  157                                              ريض بدين للمهارات األساسية للتنس األمعيارية لطالب كلية علوم الرياضة والنشاط ال بناء مستويات

 

س سنوات عىل رضورة حتديث هذه الدراسة كل مخ -5

األقل حتى تكون املسطرة املتفق عليها متوافقة مع مستوى 

 الطالب.
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Discussion 

Data of the current study including body composition 
(%fat and %SMM) has been obtained from 302 male 
adults (age range 19-63 years) using two different methods 
(DXA and Omron BF-511). The main aim of the present 
study was to examine the accuracy of Omron (BF-511) as 
one of the commercial body composition scale using DXA 
instrument as a criterion standard measure for measuring 
body composition. Omron manufactory has claimed that 
Omron scale model BF-511 is accurate to assess body 
composition including percentage of body fat and 
percentage of skeletal muscle mass (%fat and %SMM) 
(Omron-Healthcare 2018). The result of the present study 
indicated that for clinical and research purposes, Omron 
BF-511 was not accurate enough to measure neither %fat 
nor %SMM in our sample. Several studies have shown 
that DXA provided accurate assessment of body 
composition consistently (Jensen, Kanaley et al. 1993, 
Pritchard, Nowson et al. 1993, Albanese, Diessel et al. 
2003). Although the mean values for both examined 
measures (%fat and %SMM) were close to the criterion 
method (DXA), the observed data from Omron BF-511 
significantly underestimated both %fat and %SMM 
comparing to DXA data (%Fat, Omron=29.02 +7.68 vs. 
DXA=31.93 +8.01, P=0.000; %SMM, Omron=34.42 
+4.83 vs. DXA=35.70 +4.66, P=0.002). These results 
concurrent with the previous studies(Gibson, Heyward et 
al. 2000, Lazzer, Boirie et al. 2003, Both, Matheus et al. 
2015, Kutac and Kopecky 2015). In a previous study, 
Lazzer and colleagues found that the agreement between 
DXA and hand-foot BIA relativly closer comparing to the 
other BIA instruments (foot-foot method) (–7.7 and +4.3, 
–12.0 and +10.6 vs. –2.1 and +6.7). They concluded that 
hand-to-foot BIA could be acceptable to estimate body 
composition in large scale of sample. However, they 
alerted from using such devices (hand-foot BIA) for body 
composition assessment in individuals due to the large 
errors in estimates (Lazzer, Boirie et al. 2003). There are 
some studies considered Omron BF511 as valid 
instrument to assess body composition (%fat & %SMM). 
Moreover, a recent study concluded that some the 
bioelectrical impedance analysis instruments such as 
Omron have limited potential to accurately assess %fat 
when DXA is used as the criterion measure (Rockamann, 
Dalton et al. 2017). Although the results of the current 
study showed high correlation between the examined 
instruments (Omron BF-511 and DXA) in estimating %fat 
and %SMM, the high correlation does not necessarily 
mean high level of agreement between the two instruments 
in measuring %fat and %SMM (figures 2 &3). 
Particularly, when Bland and Altman Plots applied, the 
differences between means were significant biased 
(Altman 1990). It has been recommended that for clinical 
and crucial estimating of body composition (%fat & 
%SMM) high level of accuracy is recommended (Pribyl, 
Smith et al. 2011). On the other hand, manufacturers 
should to account for some the important characterization 
(e.g. age, BMI, gender, physical activity level, and 
ethnicity) in order to create a population-specific equation 
for BIA devices such as Omron BF-511. The results of a 
recent study concluded that more studies are needed to 
develop more accurate algorithm for BIA devices taking in 
account the key factors such as specific parameters of the 
examined participants (Cheţan 2015).   

In summary, the current study concluded that although 
Omron BF-511 could provide close estimation of body fat 
percentage (%fat) and skeletal muscle mass (%SMM) 
comparing to DXA method, the result of the study found it 
invalid in measuring %fat and %SMM especially when an 
accurate estimate of %fat and %SMM is crucial. Thus, 

using more accurate methods such as DXA is 
recommended. However, for non-crucial estimating of 
body composition (%fat and %SMM), using Omron BF-
511 could provide close assessment. Therefore, more 
investigation is recommended to develop the accuracy of 
the commercial BIA (e.g. Omron BF-511) in order to be 
able to estimate body composition parameters.  
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Fig.2    Bland Altman plots of body fat percentage (%fat) assessed by DXA and Omron (BF-511), with mean differences (straight 

line) and 95% limits of agreement (dots line).  

 

 

Fig. 3 Bland Altman plots of skeletal muscle mass percentage (%SMM) assessed by DXA and Omron (BF-511), with mean 

differences (straight line) and 95% limits of agreement (dots line).  
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Table2. comparison of body composition percentage (SMM, Fat) measured by DXA and Omron, represented as mean +SD; 
including percent error within ±3.5 for both instruments, (n=302). 

Body composition parameters DXA Omron Percent Error  for 
Omron within +3.5 

P value 

Skeletal muscle mass (SMM) (%)   35.70 +4.66 34.42 +4.83 29.14 0,002 

Fat (%) 31.93 +8.01 29.02 +7.68 26.16 0,000 

 

Correlation  

On the other hand, Pearson correlation between 
parameters including body composition (%SMM & %Fat) 
measured by both instruments (Omron & DXA) were 
strong in most occasions (table 3). Interesting findings 
were observed in the strong negative association between 
waist circumference (WC) and body composition 
parameters (%SMM & %Fat). The present study found a 
significant strong association between skeletal muscle 
mass percentage measured by DXA and WC (WC vs 
SMM-DXA r= -0.565; P=0.000). Similar level of 
association was found in Omron (WC vs SMM-Omron r= 

- 0.662, P=0.000). Moreover, a significant strong negative 
correlations were found between fat percentage versus 
skeletal muscle mass percentage in both instruments (%fat 
vs %SMM in DXA r= - 0.821, %fat vs %SMM in Omron 
r= - 0.851; both P=0.000). The association between %Fat 
data obtained from the two instruments (DXA & Omron) 
showed very strong positive correlation significantly 
(r=0.888, P=0.000). Furthermore, a significant strong 
correlation between the two instruments in measuring 
skeletal muscle mass percentage was reported (r=0.630, 
P=0.000).  

 

 

Table3: Pearson correlation coefficient between body anthropometric parameters including body composition (%SMM & %Fat) 
assessed by BIA (Omron BF-511) and DXA instruments.  

 Age Body mass WC BMI Omr_MMS DEXA_MMS Omr_Fat 

Weight 
-.037-       

.523       

WC 
.153** .817**      

.008 .000      

BMI 
.059 .922** .836**     

.308 .000 .000     

Omr_MMS 
-.263-** -.721-** -.662-** -.761-**     

.000 .000 .000 .000    

DEXA_MMS 
-.273-** -.449-** -.565-** -.550-** .630**   

.000 .000 .000 .000 .000   

Omr_Fat 
.042 .822** .824** .882** -.851-** -.664-**  

.463 .000 .000 .000 .000 .000  

DEXA_Fat 
.171** .685** .768** .767** -.795-** -.821-** .888** 

.003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

** Significant correlation between parameters (P<0.01) 

Bland Altman plots showed that the examined BIA 
(Omron, BF-511) underestimated body fat percentage 
(%fat) and skeletal muscle mass percentage (%SMM) 
significantly comparing to DXA’s values (%fat & 
%SMM). Specifically, figure 2 showed that Omron (BF-
511) underestimated body fat percentage (%fat) 

comparing to %fat measured by DXA by a mean of 2.91%  
 (±3.74).  (limits of agreement –4.42 and 10.24%). 
Moreover, Omron (BF-511) also, underestimated skeletal 
muscle mass percentage (%SMM) comparing to %SMM 
measured by DXA, by a mean of 1.26% ±4.09 (limits of 
agreement –6.75 and 9.28%). 
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Follow Table 1.   

Physical characteristics Mean 
Std.  

Deviation Max Min 

Height (H) (cm) 171.4 6.51 193.00 149.00 

Body Mass (BM) (Kg) 83.72 17.61 145.00 45.50 

BMI (BM(kg)/H2(m)) 28.93 5.43 47.03 17.44 

WC (cm) 93.41 14.14 117.00 60.00 

SBP (mmgh) 117.12 14.94 91.00 178.00 

DBP (mmgh) 74.83 11.22 53.00 109.00 

RHR (bpm) 69.22 10.51 48.00 104.00 

 

The results of the current study showed that although 
BIA (Omron BF-511) provide close assessment in skeletal 
muscle mass percentage and fat percentage comparing to 
DXA (Lunar iDXA, GE Healthcare, USA), the values 
(%SMM & %Fat) between the two devices (Omron & 
DXA) where significantly differences. An independent t-

test of the difference values (%SMM & %Fat) between the 
two instruments indicated that Omron BF-511 
significantly underestimated both %SMM and %BF 
(%Fat, Omron=29.02 +7.68 vs. DXA=31.93 +8.01, 
P=0.000; %SMM, Omron=34.42 +4.83 vs. DXA=35.70 
+4.66, P=0.002) (Figure 1 a&b).  

 

 

Figure 1:Figure (1-a) Data indicated that there is a significant difference between the two instruments (Omron vs DXA) (P=0.000), in 
assessing Fat percentage (%Fat) for adults. 

Figure (1-b) Data indicated that there is a significant difference between the two instruments (Omron vs DXA) (P=0.002), in 
assessing skeletal muscle mass percentage (%SMM) for adults. 

** Significant differences between parameters (P<0.01) 

 

Furthermore, table 2 shows that Omron device (model 
BF-511) did not assess %SMM and %Fat accurately. The 
results indicated that less than third of the total sample 

were within the acceptable percent error limit (±3.5).  
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Introduction  

Accurate assessment of the body composition is very 
important because it is one of the key indicators that 
reflects the health status of the population. Bioelectrical 
impedance analysis (BIA) is widely used to assess body 
composition in adults. However, the accuracy of some 
models may need to be evaluated in order to determine the 
purpose of use. Dual energy X-ray absorptiometry (DXA) 
is an accepted method of measurement of body 
composition. Omron BF 511 is one of the commercial 
scale that could help people to monitor their body 
composition and it is not expensive compare to the 
medical BIA. Moreover, the studies that examine the 
validity and accuracy of this model (Omron BF 511) is 
limited. The main aim of this study was to investigate the 
accuracy of Omron BF 511 model to assessing body 
composition in male adults. 

 

Methods 

Subjects and study design 

In the current study, 302 apparently healthy men aged 
between 19-63 years old. Participants were recruited via 
notice board in public places and through social media. 
The sample size included a wide range age and body 
composition from different areas in Riyadh city. Consent 
form has been signed by each participant before engaging 
in the study. The current study was a cross-sectional 
descriptive study conducted at the Laboratory of Body 
Composition in the Department of Exercise Physiology, 
College of Sport Sciences and Physical Activity, King 
Saudi University, Riyadh, Saudi Arabia 2016. 

 

Anthropometry 

Body mass was measured to the nearest 0.1 kg using 
portable digital scale (Seca model 899), height was 
measured to the nearest 0.5 cm. Waist circumference 
(WC) was measured to the nearest 0.1 cm at the umbilicus 
using measuring tape. Body mass index (BMI) was 
calculated (BMI=body mass (Kg)/height (meter)2). 

Body composition 

 Body composition including body fat percentage, 
skeletal muscle mass percentage, has been measured by 
two instruments. The first was Dual-energy X-ray 
absorptiometry (DXA) (Lunar iDXA, GE Healthcare, 
USA) as a gold standard. Quality assurance calibration 
was performed for DXA automatically; and the system 
should confirm that the test is passed. The second 
instrument was a commercial bioelectrical impedance 

analysis Omron (model BF-511). Omron BF-511 has eight 
electrodes and the manufacturer recommends use it in 
standing position on metal footpads' bare feet. Based on 
the recommendation of the manufacturer, body 
composition were assessed during the morning and 
participants were asked not exercise, eat, drink or take 
shower before assessing their body composition (Omron-
Healthcare 2018).  

Since DXA do not provide direct measurement for 
skeletal muscle mass, prediction formula was applied in 
order to obtain a predicted skeletal muscle mass (SMM). 
The validity of the prediction formula was evaluated in 
previous study (Kim, Heshka et al. 2004).  

skeletal muscle mass (SMM) (Kg)= 1.19* 
appendicular lean soft tissue (ALST) – 1.65 

where ALST measured by DXA. Then, SMM 
percentage was calculated and presented as mean and 
standard deviation. Participants who had radiation 
exposure such as X-rays in the prior two weeks, or had 
frequent exposure to radiation in the prior year have been 
excluded for their health safety. Full and clear procedure 
has been presented to each participant period to take part 
in the study.  

Statistical analysis 

Data stored in excel files and were analyzed using 
SPSS software (version 21 Chicago, IL, USA). Results 
were presented as mean and standard deviation (±SD). 
Data set were checked for normality using the 
Kolmogorov-Smirnov test. Independent t tests (two-tail), 
which examined mean differences in both %BF and 
%SMM between the two devices (DXA and Omron). 
Wilcoxon signed ranks tests were used as appropriate. The 
Limits of Agreement (LoA) was examined for both 
devices (DXA and Omron) using the Bland-Altman plots 
method (Bland and Altman, 1986). Pearson’s correlation 
coefficients were applied to assess the association between 
the two devices in measuring %BF and %SMM. 
Acceptable percent error limit (±3.5) was calculated for 
the examined device (Omron BF-511) using a developed 
equation %error = [(Omron – DXA)/DXA x 100] (Gibson, 
Heyward et al. 2000). Statistical significance was set at P 
<0.05 for all the analyses. 
Results  

Physical characteristics and anthropometry parameters 
of the participants presented in table 1 as mean (±SD) and 
the maximum and minimum values. 

 

   
 

Table 1. physical characteristics of participants (n=302) 

Physical characteristics Mean Std.  
Deviation Max Min 

Age 

19-29yrs (%52.0) 

30-39yrs (%31.1) 

40-63yrs (%16.9) 

31.73 10.32 63 19 
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Abstract: Bioelectrical impedance analysis (BIA) is widely used to assess body composition. 
However, there is lack of studies that evaluated the validity of BIA especially the commercial models 
such as Omron BF-511. Aim: The main aim of the present study was to examine the accuracy of 
Omron BF-511 model in assessing body composition in male adults. Method: Apparently healthy 
men (n=302, mean age=31.7±10.3 years) participated in this cross-sectional study. Body composition 
(%fat and %SMM) has been assessed for all participants under the same conditions using Omron BF-
511 and DXA as a criterion measure. Results: Although the results showed relatively close values 
(%fat &%SMM) between the examined instruments (Omron BF-511 & DXA), and the correlation 
between Omron BF-511 and DXA were high in both %fat and %SMM, the differences existed in 
both measures were significant (%Fat, Omron=29.02+7.68 vs. DXA=31.93+8.01, P=0.000; %SMM, 
Omron=34.42+4.83 vs. DXA=35.70+4.66, P=0.002). Conclusion: The current study concluded that 
Omron BF-511 could provide close estimation of %fat and %SMM. However, caution should be 
taken when an accurate estimate of %fat and %SMM is crucial. Therefore, more investigations are 
recommended to develop the accuracy of the commercial BIA (e.g. Omron BF-511) in order to 
provide accurate body composition assessment. 
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can consider the effects of adequate warm-up conditions 
on fitness testing performance, especially when using a 
high-intensity warm-up.  

Combinations of different warm-up protocols before 
fitness testing are recommended by other researchers, in 
addition to exercises that can be implemented to enhance 
muscle activation and responses prior to power or velocity 
testing. Although more research is needed on the long- and 
short-term effects of specific warm-up exercises, our study 
suggests that including specific moderate to high intensity 
exercises will influence testing performance.  

Future studies should analyze physiological 
adaptations in muscle fibers using specific exercises 
performed in PE class; in this way, research will provide 
methods and content that can enhance youth testing 
performance. 
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RESULTS  

Results of physical conditioning tests are shown as 
means and standard deviations in Table 3 and 4; SLJ 
performance by girls was significantly improved using the 
DW protocol compared with that using the TW protocol 
(P= 0.00016). SLJ performance by girls in the last test was 
significantly better than performance in the first test (P= 
0.0001). No significant differences were observed for SLJ 
performance by boys based on the means of DW and TW 
(P= 0.765). There were no significant differences in the 
50-m run by both boys and girls between the 2warm-up 
protocols (P= 0.381 and P= 0.982, respectively). 

 

DISCUSSION  

The results of this study showed that dynamic warm-
up protocols can have significant impact on test 
performance (6). The findings demonstrate that a 
traditional warm-up protocol has little influence on power 
tests such as the SLJ. DW and TW methods had no 
significant influence in tests that require velocity or 
acceleration displacement. The results for the SLJ by girls 
decreased during the second test using both protocols and 
improved by 20 cm during the third test after a dynamic 
warm-up using ABC sprint drills. The data collected in 
this study can be used to determine the optimum warm-up 
protocol for high school students, especially in the 50-m 
run and SLJ fitness tests. 

Many investigations have evaluated lower limb power 
and strength testing (37, 34, 18, 33), and authors have 
considered SLJ as a measure of lower body power (3). 
Several studies on the effect of DW using basic sprint 
drills on the SLJ and 50 m run found that different types 
of warm-up had little effect on SLJ performance (23), and 
observed that jumping ability may also influence the SLJ 
results (23). Other studies reported that sex, age, and 
sports discipline can also influence performance (22). 
Their findings demonstrate that beyond age 14, relative 
performance development in boys increases for jumping 
events, with improvement >50% greater for boys than for 
girls (14). Our findings suggest that DW using basic sprint 
drills is more effective for muscular strength in girls than 
for power tests in boys; thus, data showed that sex did not 
necessarily influence SLJ performance. Thus, girls using 
DW showed significant differences compared with girls 
using TW; however, there were no significant differences 
using both protocols in boys. Sex is definitely associated 
with strength and explosive power development in a short 
term warm-up program and can have the same or greater 
influence in both girls and boys. 

It is unknown whether the type of warm-up can 
influence testing performance during short- or long-term 
warm-up program; however, some studies on post-
activation potentiation have demonstrated effective results 
in athletes during jumping (5), with short-term 
potentiation of speed strength using maximum voluntary 
contractions in warm-up programs. This led to an increase 
in speed strength performance in the lower limbs 
(P<0.001) (4). Investigators also reported that methods to 
enhance explosive power performance that include DW 
can be more effective for SLJ (P<0.05) in comparison 
with that using static warm-up (2). Other studies 
demonstrated that ankle bounces and other types of 
plyometric training for 6 weeks increased SLD distance by 
26% (20, 16). Investigators also found that athletes 
improved broad jump performance by 4% after a 4-week 
dynamic stretching warm-up intervention (32). Similar 
improvements were obtained by girls in our investigation. 

We observed that an 8-week DW warm-up program that 
included ankle drills, high knees, and single-arm alternate 
leg bounds in combination with high-activity impact 
sports such as rugby and track and field in PE class helped 
to improve SLJ performance. Girls in our study showed 
significant improvement in SLJ. ABC sprint drills can 
produce induction activation of fast fibers, with intensity 
and distance determined during DW drills, as single-arm 
alternate leg bounds can promote short impulse duration 
(4) using explosive force, and thus significantly increase 
jumping performance.  

Several investigations noted that 10 min of a DW 
protocol can increase strength and power performance (7, 
1, 25). Thus, warm-up drills such as an ankle bounce, high 
knees, butt kicks, and single-arm alternate leg bounds can 
improve the ability of fast twitch muscle fibers to release 
power with their contractions. The types of exercises 
performed during DW are adjusted to release anaerobic 
energy-producing physiological adaptations in muscles. 
Our data showed that sprinting ability in boys improved 
by 0.05 s and jumping improved by 0.11 min girls, 
sprinting ability improved by 0.18 s and jumping 
improved by 0.20 m following DW using ABC sprint 
drills. Samson et al. (26) reported that specific warm-ups 
using sprint activities increased performance, muscle 
temperature, and nerve conduction velocity, which are 
important physiological factors that help athletes improve 
their results in sprinting and jumping events. 

Our findings suggest that DW using sprint drills 
combined with sports disciplines such as rugby and the 
long jump or other high-impact sports in the PE 
curriculum can help achieve better results in physical 
conditioning tests. Chaouachi et al., (11) reported that 
adequate warm-up and dynamic sport-specific activities 
should be performed by professional and national elite 
level athletes. As physical tests demand best performance, 
PE teachers can include warm-ups and main contents of 
specific sport activities that would help to improve testing 
performance. These should be performed according to age, 
sex, and individual physical abilities, as some individuals 
may need to focus on jumping ability more than sprinting 
capacity. 

A limitation in this study is that we did not have heart 
rate data. Heart rate helps to understand cardiorespiratory 
demand after warm-up protocols. Other studies reported 
dynamic warm-up heart rates of 150 beats per minute and 
109 beats per minute for other types of warm-up. The 
small number of subjects could influence the interpretation 
of findings; moreover, subjects were note valuated in a 
rested state, and all attended classes normally. Our 
procedure did not include other warm-up conditions that 
can be compared with the protocols. Fitness tests were not 
performed in random order. This can complicate data 
interpretation. However, our investigation suggests that 
dynamic warm-up protocols can improve testing 
performance in youth, and that dynamic warm-ups using 
ABC sprints and a combination of specific high-impact 
sports activities in PE can enhance moderate and vigorous 
physical activity.  

 

PRACTICAL APPLICATIONS: 

Traditional warm-ups are commonly used in PE class 
before testing performance to prepare the muscles; our 
investigation showed evidence that TW has minimal 
effects on physical conditioning for test performance; in 
contrast, DW demonstrated improvement for power 
testing performance. The findings suggest that PE teachers 
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2. Jogging on 400-m track. While jogging 

avoid increasing speed 

coordinate arm and leg movements.  

3. Static stretching exercises (38). a) Quadriceps stretches. Straighten the back 

pull the ankle back and up slowly. b) Shoulder stretch. While standing up 

raise an arm and pull the elbow across the chest and towards the body. c) Adductor stretches. While bending the left 
knee 

slide the right foot out to the side 

with both hands on the floor in front. d) Back and side stretch. Sit with the legs straight out in front 

arms straight 

allowing the head and chest to fall forward. 

 

The PE teacher evaluated subjects in the 50-m run and 
SLJ; standard protocols were established for both tests and 
each was applied on a different day in the same week as 
follows: 1st test at week one, 2nd test at week four, 3rd 
test at week nine. Subjects performed 10-min warm-ups 
prior to testing, and testing sessions followed warm-up 
protocols. The 50-m test was performed on a running 
track. A PE teacher with hand-held stopwatch was located 
at the finish line. Subjects stood behind the start line with 
a middle starting position, and individually performed the 
test. The teacher stood at the finish line, and said “on your 
mark, set,” and blew a whistle to begin the test. Subjects 
were told to run at (100%) of physical capacity. The 
procedure for the SLJ was similar to that in other PE 
programs, with each subject performing only one SLJ. The 
subject stood on aboard behind a marked line, the last foot 

landing in the sandpit was measured, and results were 
recorded on an evaluation sheet. 

Statistical Analysis: 

Descriptive statistics (mean ± SD) were used for age, 
height, weight, and fitness test variables. 

Two-sample t-tests were performed, assuming unequal 
variances were used to analyze correlations between 
variables and significant differences in the pretest, control 
test, and posttest. Statistical significance was set at p 
≤0.05, and all data and statistical charts were compiled 
using Microsoft Office Excel 2007.   

 

Table 3. Fitness performance in boys, using 2 different protocols. ‡ 

 dynamic warm-up (DW) Traditional warm-ups (TW) 

50-m 8.25±0.70 7.89±0.72 

Standing long jump(SLJ)   2.02±0.37* 2.08±0.29 

 

Table 4. Fitness performance in girls, using2 different protocols: 

 dynamic warm-up (DW) Traditional warm-ups (TW) 

50-m 10.02±0.57 10.02±0.81 

standing long jump (SLJ)   1.75±0.10 1.35±0.18 

*P< 0.05 TW 

‡ TW= Traditional warm-up; DW= Dynamic warm-up. Data are shown as mean ± standard deviation.  
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Introduction  
Warm-up protocols have been studied to determine 

their effects on physical conditioning, physical education, 
and sports training. Students perform warm-up routines to 
prepare muscles and joints, increase body temperature, 
and intensify amplitude of movements (9, 29). 
Researchers have studied the physiological and 
mechanical efficacy of warm-up methods (27), and 
depending on the objectives of a training session or 
physical education (PE) class, students usually follow a 
general routing consisting of 5-10 min of low to moderate 
activity with nonspecific movements (8), including light 
calisthenics or other activities according to skills and 
capabilities, and specific warm-ups, which consist of 5-10 
min rehearsing specific movements for sports event 
(31).Studies have shown that specific warm-ups are very 
important for sprints (30) and long-jump performance. 

Based on studies of physical conditioning for the long-
jump and 50-m run, researchers believe that these tests 
help students to prepare for sprints and jumping 
performance (19); currently, the standing long jump (SLJ) 
and 50-m run are used to evaluate physical fitness in 
schools (39). A review of studies on warm-up protocols 
shows that they influence physical performance in 
running, the long jump, and other tests (7, 40). Research 
on normative reference values for the standing jump (28) 
concluded that warm-ups are necessary in schools and are 
used in the model content standards of Physical Education 
Departments (13) in countries such as China, the USA, 
Ecuador, and others. The SLJ and 50-m run are practical, 
efficient, and low in cost, with no equipment requirements 
(10). For this reason, researchers have studied physical 
performance or fitness tests as part of the National Core 
Curriculum regulating the objectives and contents of PE 
(36). Students from public and private schools in China 
must be evaluated yearly according to the National 
Physical Conditioning Standard. The government 
encourages fitness tests to increase levels of physical 
conditioning, but the preparation of students for fitness 
tests may be inadequate, because non-descript pretest 
physical activities such as general warm-ups or even 
specific warm-ups in a PE class can have an impact on the 
results of fitness tests.  

The purpose of this study was to analyze the effects of 
specific warm-ups on physical conditioning in high school 
students. Passive and dynamic warm-ups have been 
studied, although research has shown that high-load 
dynamic warm-ups increase power and strength 
performance (24, 34), and can improve jumping, throwing, 

or sprinting results; thus, PE teachers and coaches should 
encourage specific warm-up methods before sports (15), 
physical activities, and physical fitness tests. The literature 
suggests a similar relationship between warm-ups and 
efficiency as between warm-ups and safety; moreover, the 
physiological and psychological effects of warm-ups have 
a close relationship (21, 35), and the influence on 
performance is apparent in changes in high school 
physical fitness tests following warm-up (12). The next 
step could be to propose specific content and methods that 
PE teachers can include in PE class warm-ups for better 
physical fitness performance.   

 

METHODS  

Subjects  

The Institutional Academic Committee of the High 
School granted approval for this investigation. Initial 
volunteer for this study included 23 boys and 21 girls. 
Subjects with injuries or those who did not complete one 
test in the evaluation were excluded. The final group of 34 
included 19 boys and 15 girls, with a mean ± SD age of 
15.44 ± 0.61 years, height 171.65 ± 7.53, and weight 
63.74 ± 17.79 kg. 

The experimental group included 4 boys and 10 girls, 
with 15 boys and 5 girls in the control group. Subjects 
were students in Grade 10 of a private school in Beijing, 
and participated in PE 2 days per week. Parents and 
students gave informed consent for participation. 

 

Procedures: 

Data were collected from a pretest, control test, and 
posttest. Students were evaluated in the 50-run and SLJ. 
The experimental group (EG) performed 8 weeks of 10-
min dynamic warm-ups using ABC sprint drills (17), 
ankle bounce drills, high knees, butt kicks, and single arm 
bounds; each student completed 2 sets of 3 repetitions in 
30-m ABC sprint drills. The PE teacher guided correct 
technical execution. The control group (CG) performed 10 
min of traditional PE warm-ups that were used by PE 
teachers in the institution; these included combinations of 
joint movements, jogging one 400-m track lap, and static 
stretching exercises. After warm-up in PE class, the EG 
and CG continued with the teaching plan for PE class that 
included the following sports: table tennis (2 weeks); 
rugby (4 weeks); and track and field (3 weeks). 

 

Table 1. Dynamic warm-ups using ABC sprint drills (DW): 

1. Ankle bounce. Emphasize ankle contact, arms and body relaxed.  

2. High knees. Emphasize height, ankle contact to the ground, back straight and keep the center of gravity high. 

3. Butt kicks. Rapidly kick toward the buttocks and move forward. 

4. Single-arm alternate leg bounds. Move forward using one leg and the opposite arm; emphasize coordination between 
arms and legs.  

 

Table 2. Traditional warm-ups (TW): 

1. Joint movements. Flexion and extension 

abduction and adduction 

rotation of lower and upper limbs 

emphasize amplitude of movements. 
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Abstract: This study analyzed the effects of specific warm-ups for use in physical conditioning of 
high school students. Thirty-four healthy students with an average mean age of 15.44 ± 0.61 years 
participated in two different types of warm-up programs. The experimental group performed 8 weeks 
of 10-min dynamic warm-ups using ABC sprint drills dynamic warm-up (DW), and a control group 
performed 10 min of traditional physical education warm-ups (TW) that used by physical education 
teachers in the schools. Findings revealed that standing long jump performance by girls was 
significantly improved using a DW protocol compared with that using a TW protocol (P= 0.00016). 
There were no significant differences between the 2 warm-up protocols in the standing long jump for 
boys and 50-m run for boys and girls. This study recommends that dynamic warm-up protocols can 
increase the performance youth fitness tests, and that dynamic warm-ups using ABC sprints and a 
combination of specific high-impact sports activities can enhance high and moderate level of physical 
activity. 
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 Preface

The Editorial Board of the Journal of Sport Sciences and Physical Education is pleased 

to introduce the (5h) issue of the Journal (for the month of January 2019, corresponding 

to Jumada Al-Ula 1440 AH). It is a peer reviewed scientific periodical journal which is 

specialized in the fields of Sport Sciences and Physical Education, issued by the College of 

Sport Sciences and Physical Activity at King Saud University and published in Arabic and 

English languages.

The aims of the Journal are to publish peer-reviewed scientific articles that contribute to the 

development of sport, enhancement of community health, enrichment of Arabic databases, 

raising the publishing criteria in Arabic, and attracting distinguished researchers to publish 

their articles. The Journal is keen to become a scientific reference for researchers in the 

fields of sport sciences and physical education.                                              

Finally, the Editorial Board would like to thank all those who supported in issuing this journal, 

especially King Saud University Press

The Editorial Board
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- Page divided into two columns 1 cm distance between them.

- Length 23 cm, including the header, and 16 cm width, including the distance between the 

two columns (column 7.5cm).

•  Articles in Arabic language must not exceed 25 pages including Arabic and English ab-

stracts, references and appendices.

•  Articles in English language must not exceed 20 pages including Arabic and English ab-

stracts, references and appendices.

•  The following items are written in both languages (Arabic and English): Title of the study, 

author’(s) names and affiliations as well as contact details of the principal author.

•  The Arabic article abstract must not exceed 200 words and the English abstract 200 words 

including the following elements: (research aims, methods, important results, conclusion, 

and recommendations).

•  Abstract must be followed by keywords related to the main topic of the article, and must 

not exceed 3 words.

•  Margins of the manuscript must be 3 cm from right and left, and 2.5 cm from top and bot-

tom, and the line spacing must be single for both languages manuscript 

     (Arabic and English).

•  The font and size of the Arabic article must be as follows:

     The font of the manuscript must be “ Lotus Linotype” and the sizes of the font must be 

(12) Normal for the main text, (10) black for the abstract and (10) black for tables and 

graphs including the title and footer of the table and graphs as well as comments.

•  The font and size of the English article must be as follows:

The font of the manuscript must be “ Times New Roman” and the sizes of the font must be 

(10) Normal for the main text, (8) black for the abstract and (8) black for tables and graphs 

including the title and footer of the table and graphs as well as comments.
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specialists to publish their scientific publications in the field of sport sciences and physical 

education. Quality, originality and creativity are required for the scientific papers to be ac-

cepted in JSSPE. The JSSPE accepts the following types of publications, which not previ-

ously published in any scientific journal.

1. Original articles.

2. Reviewed articles.

3. Abstracts of researches.
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  Guideline for Authors:
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Publication Regulations

Journal of Sport Sciences and Physical Education (JSSPE) is a scientific journal special-

ized in the field of sport sciences and physical education in both languages, Arabic and 

English. The title of the journal as follows:

«مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية»

«Journal of Sport Sciences and Physical Education»

   Vision:
Leadership in the publication of quality and refereed research in Sports Sciences and Phys-

ical Education locally and internationally.

   Mission:
Enriching the Sport Sciences and Physical Education field by publishing refereed research 

according to international standards.

   Objectives:
1. To publish and disseminate refereed research to develop the sport sector and to en-

hance community health

2. To enrich the Arabic research databases with quality research in the field of sport sci-

ences and physical education.

3. To contribute in raising the standards of publishing in Arabic and attract outstanding 

researchers for publication in Arabic

4. To meet the needs of professional researchers locally and regionally for scientific pub-

lication in the field of Sports Sciences and Physical Education.

5.   To become the reference journal for researchers in the field of sport sciences and 

physical education
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