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

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

العربية واإلنجليزية.

الرؤيـــة:

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

الرسالة:

إثراء املجال العلمي بنرش البحوث املحكمة يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية وفق معايري مهنية 

عاملية متميزة.

األهداف:

١- نرش األبحاث العلمية املحكمة التي تسهم يف تطوير ورقي الرياضة وتعزيز صحة املجتمع.

٢- إثراء قواعد املعلومات العربية بالبحوث الرصينة يف جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.

٣- املسامهة يف رفع معايري النرش باللغة العربية واستقطاب الباحثني املتميزين للنرش باللغة العربية.

٤- تلبية حاجات أعضاء هيئة التدريس والباحثني املتخصصني حملياً وإقليمياً للنرش العلمي يف

                 جماالت علوم الرياضة والرتبية البدنية.

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

للمراسلة:

جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية

السعودية.  العربية  سعود-الرياض-اململكة  امللك  البدين-جامعة  والنشاط  الرياضة  علوم  كلية 

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

هـ

مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية



و

-االشرتاك والتبادل

ص.ب ٦٨٩٥٣ رمز بريدي ١١٥٣٧

دار جامعة امللك سعود للنرش – جامعة امللك سعود – الرياض-اململكة العربية السعودية 

ثمن النسخة الواحدة شامالً الربيد

عدد اإلصدارات: 

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

طبيعة املواد املنشورة:

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة لكافة أعضاء هيئة التدريس والباحثني لنرش إنتاجهم العلمي يف جماالت علوم 

الرياضة والرتبية البدنية، والذي جيب أن تتوافر فيه األصالة واجلودة واملنهجية العلمية. وتقبل املجلة نرش الفئات 

التالية والتي مل يسبق نرشها باللغة العربية أو اإلنجليزية:

- البحوث األصيلة.

-  البحوث االستعراضية

- ملخصات البحوث.

- املراسالت العلمية القصرية.

إرشادات الباحثني:

Aالتالية من مقاس الصفحة ٤ يف املقاس ترتك اهلوامش   •

عن يمني ويسار الصفحة ٢٫٥سم.  -

من أعىل وأسفل الصفحة ٣٫٨٥سم.  -

تقسم الصفحة إىل عمودين املسافة بينهام ١سم.  -

الطول ٢٣ سم بام فيها الرتويسة، والعرض ١٦سم بام فيها املسافة بني العمودين (عرض العمود ٧٫٥سم).  -

امللخصني  متضمنة   (A4) صفحة   (٢٥) عن  يتجاوز  أال  جيب  العربية  باللغة  البحث  صفحات  عدد  يف   •

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.

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

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.



ز

باللغتني العربية واالنجليزية وهي: التالية  بيانات البحث  تكتب   •

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

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

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

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

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

(عريب/إنجليزي)،  املستخلص  هناية  البحث  موضوع  عن  بدقة  املعربة  (املفتاحية)  الدالة  الكلامت  وضع   •

بحيث ال يتجاوز عددها (٣) كلامت. 

عادي   (١٢) اخلط  حجم  ويكون  العربية  باللغة  للبحوث   (LOTUS LINOTYPE) خط  يستخدم   •

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

والتعليقات.

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

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

والتعليقات.

.
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كلمة هيئة التحرير

بسم هللا الرحمن الرحيم

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

يسر هيئة تحرير مجلة «علوم الرياضة والتربية البدنية» أن تضع بين أيدي قرائها الكرام العدد 
األول من المجلة (شهر يناير من عام ۲۰۱۷م الموافق شهر محرم من عام ۱٤۳۸هـ)، 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 يطمح القائمون على هذه المجلة العلمية إلى 
تطويرها وإحداث نقلة نوعية لها حتى تكون ذات معامل تأثير عال يعكس جودة النشر بها، كيف ال 
وهي تالقي كل الدعم من كلية علوم الرياضة والنشاط البدني ومن جامعة عريقة تقف بفخر في أعلى 

قائمة أفضل جامعات العالم العربي. 

البدني  الجهد  التخصصات (فسيولوجيا  المتنوعة في  األبحاث  العدد مجموعة من  تناول هذا  وقد 
كما  الرياضي)  والتدريب  التدريس  وطرق  والمناهج  الرياضي  والتقويم  والقياس  الرياضية  واإلدارة 

تنوعت بيئات التطبيق لألبحاث في أكثر من دولة من دول الوطن العربي.

وختاماً تشكر هيئة التحرير كل من ساهم في إعداد أو دعم المجلة للخروج إلى النور، وتعد هيئة 
الذي  الكبير  التعاون  والتقني خاصة مع  والبحثي  العلمي  التطوير  بالمزيد من  الكرام  القراء  التحرير 

تتلقاه المجلة من دار نشر جامعة الملك سعود.

وفي الختام نسأل هللا تعالى أن ُيلهمنا التوفيق والُسداد،

هيئة التحرير
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 قياس قدرة بعض الدول العربية مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية

 ستضافة األحداث الرياضية العامليةاعىل 

 )*("دراسة مقارنة للمنشآت الرياضية  "

 د. أمحد بن حممد الفاضل

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدين

 جامعة امللك سعود

 د. يارس حمروس مصطفى

 اط البدينكلية علوم الرياضة والنش

 جامعة امللك سعود

 (م6/3/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 29/9/2016)قدم  للنرش يف  

 

 .: اإلمكانات الرياضية، الدول العربية، دولة حمكهسرتشاديكلامت ا

هدفت هذه الدراسة إىل  التعرف عىل قدرة بعض الدول العربية والتي متثل الوطن العريب  البحث: ملخص

دحدا  الرياضية العاملية، م  ماارنتاا بممكانات الويايات املتددة األمريكية، وقد سستددم عىل استضافة األ

( 931ملالءمته ملثل هذه الدراسة، ومتثلت عينة البدث يف ) "الدراسات املسدية  "البادحثان املناج الوصفي 

ة جلم  البيانات، وكانت سهم فرد من العاملني يف جمال املنشآت الرياضية، واستددم البادحثان اياستبيان كأدا

النتائج سنه توجد فروق ذات ديالة إدحصائية يف التسايالت الرياضية بني الدول العربية عينة البدث 

والويايات املتددة األمريكية )دولة املدك(، ومن سهم توصيات الدراسة تدعيم كليات الرتبية البدنية 

 .واستدداماا كمراكز لصناعة البطل األوملبيبالتايل: )منشآت، خمتربات، جتايزات، متويل...( 
 

Measuring The Ability of Some Arab Countries Compared to The United States of America to Host 

International Sporting Events 
""A Comparative Study of Sports Facilities 

 

Dr. Alfadhil, Ahmed M. 
College of Sport Science and Physical Activity 

                King Saud University 

Dr. Mostafa, Yasser M. 
College of Sport Science and Physical Activity 

              King Saud University 

(Received 29/9/2016  ; Accepted for publication 6/3/2017) 
 

Keywords: Sports Facilities * Benchmark * Arab Countres * Sporting Events. 

Abstract : The aim of this study was to investigate the ability of some Arab countries , 
which represent the Arab world to host international Mega sporting events , with a 
comparison to the United States of America, The researchers used a descriptive approach " 
surveys " to the suitability of such a study, and represented the research sample at ( 931) 
persons who were working in the field of sports facilities, and researchers used 
questionnaire as a tool to collect data, and the most important findings of the study that 
there are statistically significant differences between the Arab states sample and the United 
States of America in sports facilities, and the most important recommendations of the study 
employ human and material potential and all the necessary facilities and equipment to 
expand the base of sports practice. As well as strengthening the faculties of Physical 
Education (facilities, laboratories, equipment, financing ...) and use them to centers for the 
Olympic champion industry.  

 

___________________________  
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 مقدمة ومشكلة الدراسة

ُيعترب توافر املنشآت الرياضية من األمور اهلامة التي 

 ملاتادم الدولة وتطورها رياضيًا، وذلك  مدىتعكس 

للمنشآت من سثر استثامري يف تنمية طاقات األفراد 

واجلامعات، وسيضًا ملا هلا من سمهية بالغة يف املامرسة الرياضية 

ا يعترب سمرًا دحتميًا ياغني دحيث سن توفرها ودحسن استدداما

الشبكيش، عنه عىل مجي  املستويات، كام سشارت كاًل من 

سنه يا يمكن ألية دولة حتايق  إيا (1998(، درويش)2001)

التادم وايازدهار يف املجال الريايض سسوة بالدول الكربى 

دون توافر اإلمكانات اخلاصة بمدتلف األنشطة الرياضية 

رياضية وجتايزاهتا مُتثل دحجر الزاوية املنشآت الفاملتعددة، 

يعترب من ها ادية الرياضية، دحيث سن عدم توافرلإلمكانات امل

سهم املعوقات التي تؤثر عىل ممارسة األنشطة الرياضية، وقد 

سشارت الدراسات العلمية إىل العالقة اإلجيابية بني توافر 

 ,Pascual, et al    ) املنشآت الرياضية وممارسة النشاط البدين

2007; Thompson, et al, 2005; Van Lenthe, et al, 

2005; Wendel-Vos, et al., 2004..) وقد سشارت دراسة

إىل سن هناك  (Gallardo, et al., 2009االردو وآخرون )ج

فروق كبرية بني املناطق اياسبانية فيام يتعلق بتوافر املنشآت 

ن هناك دحاجة ماسة الرياضية والبنية التدتية هلا، إضافة إىل س

لتطوير بعض اجلوانب الكيفية يف املنشآت الرياضية مثل إزالة 

 املعوقات املعامرية وتطبيق إدارة اجلودة  العامة واخلاصة.

ولكي يكون للمنشآت الرياضية دور رئيس يف دعم 

الناضة الرياضية جيب سن تكون متادحة للمستددمني 

اف التي ُسنشئت من والراغبني يف اياستددام م  مراعاة األهد

سجلاا. فالدراسات والنظريات التي تسعى إىل فام وتفسري 

حمددات سلوك النشاط البدين جتاوزت اياعتامد فاط عىل 

املتغريات الديموجرافية والنفسية واياجتامعية لتضيف 

إكولوجيكال وتوضح سمهية العوامل البيئية، فالـنموذج البيئي 

عىل مفاهيم مفادها سن  مبني (Ecological Model)موديل 

النشاط البدين يأخذ دحيزًا يف بيئات/ سماكن خاصة ومصممة 

للنشاط )مثل الصايات الرياضية، املالعب املفتودحة، مراكز 

األماكن من املمكن سن تؤثر  (. وهذهاللياقة البدنية ...الخ

إجيابًا عىل نوع ودحجم النشاط. والدراسات العلمية ُتشري إىل 

بية بني توافر املنشآت واألماكن املدصصة العالقة اإلجيا

 للنشاط البدين والسلوكيات املتعددة للتدريب واملامرسة

(Powell, et al., 2006; Pascual, et al., 2007; 

Thompson, et al., 2005; Van Lenthe, et al., 2005; 

Wendel-Vos, et al., 2004;) ، لذا جيب إتباع األسس

يز وصيانة املنشآت الرياضية، إضافة العلمية يف تصميم وجتا

إىل توزيعاا اجلغرايف من دحيث اختيار املواق  األكثر مالئمة، 

وذلك دحسب األهداف املأمولة من توفري تلك اإلمكانات 

  (. Lee & Scott, 2009)والتسايالت الرياضية. 

كام سن اإلمكانات املادية يف املجال الريايض تشمل 

ية املطلوبة لتنفيذ الربامج الرياضية األجازة واألدوات الرياض

بشكل آمن ومالئم يادحتياجات املشاركني، والتي ُتعترب 

رضورية وتتطلب نصيب هائل من املوارد املالية لدورها يف 

وقد سشار (. Mull, et al., 1997)حتايق إنتاجية عالية 

إىل سن عدم ( Morgan & Hansen, 2008مورجان وهانسن )

ألجازة يعترب من املعوقات األكثر تأثريًا عىل مالئمة املنشآت وا

املشاركة وجودة ونوعية ما ُيادم من برامج الرتبية البدنية 

سشارت  (2005مصيقر واجلناحي )والرياضة. فدراسة 

نتائجاا إىل سن قلة اإلمكانات كانت من سهم معوقات ممارسة 

النشاط البدين يف البدرين. وهذه النتائج تتوافق م  ما 

عن املعوقات يف  (1999عصمت )ت إليه دراسة توصل

األندية الرياضية املرصية واملتمثلة يف قصور املنشآت الالزمة 

 للنشاطات الرتوحيية الرياضية.    

ومن املالدحظ سن اإلمكانات يف الوطن العريب، والتي تعترب 

من سهم املعوقات يف املجال الريايض عامة والرياضة املدرسية 

الرغم من كوهنا سدحد سهم روافد دعم  بشكل خاص، عىل

الرياضات الوطنية، تواجه العديد من املشكالت التي متثل 

أبو هرجه  معوقات ذات عالقة باإلمكانات، دحيث ترى

( سن من سهم املشكالت التي تواجه الرتبية 2000وزغلول )

الرياضية وسنشطتاا املرتبطة باإلمكانات متثلت يف قلة املالعب 

فتاار املتوفر مناا إىل الصيانة وعوامل األمن الاانونية وا

والسالمة، إضافة إىل قلة األدوات واألجازة الرياضية 
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ووسائل تاويم األنشطة الرياضية. كام سن اإلدارة الرياضية 

تساهم كأساس لتنمية وتطوير الرياضة يف سي دولة بالعامل، 

تي فاناك دحاجة ماسة إلدارة املوارد الرياضية املتعددة، وال

تشمل املوارد املالية واملادية والبرشية املوجودة يف املجال 

 (. Morakinyo & Aluko, 2008)الريايض بمانية عالية 

لذا فمن املفرتض سن متثل اإلدارة الرياضية وحتديدًا 

العنرص البرشي دحجر الزاوية يف عمليات تفعيل وتشغيل 

ز من املنشآت الرياضية، ولكن إن مل تكن عىل مستوى متمي

املانية اإلدارية فربام تصبح من سهم املعوقات التي تؤثر سلبًا 

ر والناوض بالرياضة. فال يوجد رقابة من يعىل عمليات التطو

املسئولني ويا برامج لتدريب العاملني إضافة إىل عدم اختيار 

األفراد املؤهلني علميًا وعمليًا إلدارة الرياضات املدتلفة 

 (.2005)إبراهيم، 

إىل سن  (2010املقهوي )سشارت نتائج دراسة وقد  

املعوقات ذات العالقة باإلمكانات البرشية جاءت يف املرتبتني 

األوىل والثانية من بني معوقات اياشرتاك يف األنشطة الرتوحيية 

الرياضية باملراكز الرتفياية لدى موظفي اهليئة امللكية باجلبيل، 

نشطة واملعوقات كانت املعوقات املرتبطة بالربامج واألو

املرتبطة باجلوانب اإلدارية، إضافة إىل ما توصلت إليه الدراسة 

من سن هناك ناص يف عدد املرشفني عىل األنشطة، وهذا 

دحيث  (2003مريس )الناص سشارت إليه نتائج دراسة 

سوضدت عدم تناسب عدد الكوادر البرشية واختصاصاهتم 

ب املدن بمدافظة م  سعداد املامرسني للنشاط يف مراكز شبا

 الفيوم. 

كام تعترب اإلمكانات املالية من العوامل األساسية للناوض 

آندريف  بالرياضة إىل مصاف الدول املتادمة، فاد سشار

(Andreff, 2001 ،)( وبرنارد وبوسBernard & Busse, 

إىل سن ادحتاملية دحصول بلد ما عىل ميدالية يف األلعاب  (2004

ادة متوسط مستوى الدخل الفردي وزيادة األوملبية يزداد م  زي

( كذلك إىل سن Andreff, 2001آندريف ) عدد السكان. وسشار

التنمية اياقتصادية هي الوصفة األساسية ضد التدلف 

الريايض. ولكن جيب مالدحظة سن الوض  اياقتصادي الوطني 

لن يكون ذا تأثري عىل الرياضة إيا من خالل توفري املدصصات 

ئمة للمجال الريايض بجمي  عناهره، كام سن املالية املال

اإلمكانات املالية هلا تأثري عىل استضافة وتنظيم البطويات، 

إىل  (2002النعيمي ) ففي العامل العريب سشارت نتائج دراسة

سن الصعوبات اياقتصادية وحتديدًا عدم وجود موارد مالية 

البطويات ثابتة لدعم البطويات كانت األكثر تأثريًا عىل إقامة 

 العربية لأللعاب اجلامعية. 

ويمتد تأثري اإلمكانات املالية عىل سداء الرياضيني سنفسام 

والتي  (،2004أبو الزمع )وهذا ما سشارت إليه نتائج دراسة 

طبات عىل السبادحني العرب يف البطولة العربية السابعة دحيث 

سوضدت سن العوائق املالية كانت األكثر سمهية من بني 

وقات التي دحالت دون وصول السبادحني املبتدئني إىل سعىل املع

 املستويات.

إىل رضورة  (1428املطريي )كام سشارت نتائج دراسة 

العمل عىل زيادة إعانات اجلامعة املالية إلدارات األنشطة 

الرياضية كي تتمكن من الوفاء بمتطلبات برامج األنشطة 

مراكز الشباب  الرياضية اجلامعية. واحلال ذاته ينطبق عىل

إىل الاصور  (2003مريس )دحيث سشارت نتائج دراسة 

الواضح يف ميزانيات مراكز شباب املدن بمدافظة الفيوم دحيث 

سهنا يا تتناسب م  دحجم النشاط املادم، وهذه النتائج تتوافق 

عن املعوقات يف  (1999عصمت )م  ما توصلت إليه دراسة 

يف قصور امليزانيات الالزمة األندية الرياضية املرصية واملتمثلة 

 . ةللنشاطات الرتوحيي

 :األمهية العلمية للبحث

تكمن األمهية العلمية للبدث يف إبراز سهم املعوقات التي 

تواجه بعض الدول العربية يف تنظيم البطويات واملناسبات 

واألدحدا  الرياضية العاملية ذات العالقة باملنشآت الرياضية 

سوجدت الفجوة بني الرياضة  ب التيوتعترب سدحد سهم األسبا

العاملية والعربية إضافة إىل التعرف عىل سفضل املعايري والنامذج 

العاملية الناجدة يف جمال املنشآت الرياضية واياستفادة مناا، 

وتعزيز ثاافة صناعة الرياضة )املفاوم واألهداف والوسائل(، 

ات وطرح ومناقشة اآلراء واألفكار والتدديات واملبادر

 واملرشوعات املعنية بتطوير املنشآت الرياضة العربية. 
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  :أهداف البحث

هيدف البحث إىل التعرف عىل املعوقات التي تواجه 

استضافة األحداث الرياضية العاملية يف جمال املنشآت الرياضية 

وذلك مقارنة بنظريهتا بالواليات املتحدة األمريكية كدولة 

 ة التالية:األهداف الفرعي حمك من خالل

التعرف عىل سهم املعوقات التي تواجه الدول  

 العربية يف جمال التسايالت الرياضية.

ماارنة التسايالت الرياضية بالدول العربية بدولة  

 ."الويايات املتددة األمريكية "حمك 

ماارنة بني بعض الدول العربية للتعرف عىل مدى  

 ية.قدرهتا عىل إستضافة األدحدا  الرياضية العامل

 
 تساؤالت البحث

 :التالية رئيسةالتساؤالت اليطرح هذا البحث 

ما هي سهم املعوقات التي تواجه الدول العربية يف  

 جمال التسايالت الرياضية؟

هل توجد فروق ذات ديالة إدحصائية يف التسايالت  

 "الرياضية يف عينة الدول العربية ماارنة م  دولة املدك 

 ؟“ ةاألمريكي املتددة الويايات

هل توجد فروق ذات ديالة إدحصائية يف التسايالت  

 األكثر وسهيم –الرياضية بني الدول العربية وبعضاا البعض 

 العاملية؟ الرياضية األدحدا  إستضافة عىل قدرة

 

 الدراسات السابقة

 أوال: الدراسات العربية

( دراسة بعنوان االستثامر الريايض 2010أجرى توين )

جلودة اخلدمة يف األندية الرياضية وواقع تطبيقه كمؤرش 

هدفت إىل التعرف عىل اياستثامر الريايض بمحافظة املنيا 

وواق  تطبياه كمؤرش جلودة اخلدمة يف األندية الرياضية 

بمدافظة املنيا. واستددم البادحث املناج الوصفي )سسلوب 

الدراسات املسدية(، وسشتمل جمتم  البدث عىل العاملني 

ية بمدافظة املنيا من سعضاء جمالس اإلدارات باألندية الرياض

( 132ومديري األندية اإلداريني واملاليني والبالغ قوامام )

مائة واثنان وثالثون فردا، وقد قام البادحث باختيار عينة 

( مائة وسربعة عرش 114البدث بالطرياة العشوائية وبلغت )

فردًا. وكان من سهم استدالصات البدث سن نسبة متوسط 

( مما يشري إىل حتااه 0.70ستجابة لالستبيان ككل بلغت )ايا

بشكل متوسط يف معوقات عملية اياستثامر يف األندية 

الرياضية بمدافظة املنيا، وسويص البادحث بالتعاون الدائم بني 

األندية الرياضية واملجلس الاومي للرياضة يف وض  الاوانني 

مات املادمة من واللوائح املالية التي تعمل عىل تطوير اخلد

 األندية.

اإلدارة  "( بدراسة بعنوان 2008قام بخاري، شلبي )

والتسويق االلكرتوين يف األندية الرياضية املشاركة يف الدوري 

هتدف الدراسة إىل ،  " 2008/  2007األملاين لكرة القدم 

حتديد اياشرتاطات التي تلعب دورًا رئيسًا يف حتسني سساليب 

 لألندية الرياضية، ولاد استددم البادحثان التسويق ايالكرتوين

املناج الوصفي سسلوب الدراسات املسدية عىل جمموعه من 

املراج  العلمية املدصصة يف جمال التسويق ايالكرتوين 

( موق  الكرتوين لألندية 18والتسويق الريايض باإلضافة إىل )

الرياضية ولاد صمم البادحثان استامرة حتليل للمواق  

واق  ونية وكان من سهم نتائج الدراسة سن املايالكرت

لتوزي  اخلدمات والسل   ايالكرتونية متثل منفذ رئيس

 الرياضية لألندية الرياضية .

وضع خطة  "بدراسة بعنوان  (2006عبد احلكم )قام 

 " مقرتحة لتسويق بعض املنشآت الرياضية بمدينة املنيا

ئولني عن ( فردًا من املس32وتكونت عينة الدراسة من )

التسويق الريايض باملنشات الرياضية، وُاستددم اياستبيان 

كأداة جلم  البيانات، وكان من سهم اياستنتاجات : تكوين 

عالقات اجيابية يف جمال الرعاية الرياضية، توفري الدخل املادي 

للمنشأة الرياضية، توفري ادحتياجات املنشأة من مستلزمات 

د عىل التمويل الذايت، توفري التشغيل اخلاصة هبا، اياعتام

اإلمكانات املناسبة إلقامة البطويات واملارجانات املدتلفة 

جلذب الرعاة، توفري دحوافز مالئمة للعاملني يف جمال التسويق 

 للمنشات، قبول التربعات من اجلاات اخلارجية.
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تقييم إدارة  "دراسة بعنوان  (2006سيد )وسجرى 

وهيدف  " طة التسويقية احلديثةاملنشآت الرياضية وفقا لألنش

البدث إىل اإلجابة عىل التساؤيات التالية : ما هو الواق  

التدطيطي للمنشآت الرياضية، وكيف يتم التنظيم داخل 

املنشآت الرياضية، ما هي حمددات التوجيه داخل املنشآت 

واستددم البادحث املناج الوصفي سسلوب الرياضية، 

جمتم  البدث يف الايادات  الدراسات املسدية، كام متثل

الرياضية العاملة باملنشآت الرياضية بجامعة املنيا باإلضافة 

إىل األخصائيني الرياضيني العاملني بتلك املنشآت ،وقد تم 

( فرد كعينة لتطبيق البدث، واستددم 30اختيار )

اياستبيان كأداة جلم  البيانات، وكانت من سهم نتائج 

للايادات العاملة  البدث عدم وجود دورات صال

باملنشآت بأدحد  األساليب التسوياية يف املجال الريايض، 

كام سن اإلجراءات اإلدارية حتول دون ممارسة مدير املنشأة 

لصالدحية الترصف يف املواقف الطارئة، كذلك عدم وجود 

يائدة مكافآت مناسبة للتدفيز عىل بذل سقىص جماود 

 لتدايق العائد املادي املناسب.

األزمات  "بعنوان  (2003العجييل )دراسة ويف 

وهدفت إىل التعرف عىل  "االقتصادية يف اهليئات الرياضية

األسباب التي تؤدي لنشوء األزمات اياقتصادية للايئات 

الرياضية األهلية واإلجراءات التي جيب مراعاهتا للدد من 

تكرار هذه األزمات، واستددم البادحث املناج الوصفي م  

فردا، ومن سهم نتائج الدراسة:  136دحجماا عينة بلغ 

اعتامد اهليئات الرياضية غري احلكومية عىل التمويل 

احلكومي دون بدث جاد لتوفري التمويل الذايت لتاليل 

العبء عىل ميزانية الدولة م  قلة الدعم املادم من 

احلكومة، وكذلك عدم ابتكار سساليب جاذبة لرجال 

اهليئات الرياضية برشط سن تكون األعامل ياستثامر سمواهلم ب

 .هذه اياستفادة متبادلة

املعوقات  "بدراسة بعنوان  (1998قام عبد الغني )

 " التي تواجه األخصائي الريايض يف اهليئات الرياضية

وهدفت الدراسة إىل التعرف عىل املعوقات التي تواجه 

األخصائي الريايض يف اهليئات الرياضية املدتلفة ، استددم 

( مديرية شباب 41ناج الوصفي، ومتثلت العينة يف )امل

( هيئة إستاد بالااهرة، واستددم اياستبيان 25ورياضة )

كأداة جلم  البيانات، وكانت من سهم اياستنتاجات وجود 

تباعد يف وجاات النظر بني املستويات اإلدارية وخاصة بني 

الاائمني عىل التدطيط والاائمني عىل التنفيذ، وكذلك عدم 

 إطالع األخصائيني الرياضيني عىل األهداف العامة.

دراسة  "دراسة عنواهنا  (1997مندور )وسجرى 

تقويمية إلدارة جممع الصاالت الرياضية املغطاة هبيئة إستاد 

وهتدف إىل  " القاهرة من وجهة النظر الرياضية واالقتصادية

التعرف عىل سسلوب إدارة الصايات املغطاة وحماولة وض  

مارتح إلدارهتا يف ظل الفكر اياقتصادي  سسلوب

واياستثامري، واستددم املناج الوصفي، وبلغ دحجم العينة 

( مسئول عن إدارة الصايات املغطاة ومسئويل اهليئات 75)

الرياضية، ومن سدوات مج  البيانات املاابلة وحتليل الوثائق 

والسجالت، وكان من سهم النتائج سن جمم  الصايات 

ستالة ولكناا تابعة هليئة استاد الااهرة إدارياً ليست هيئة م

ومالياً وبذلك فادت دحرية التطور واياستفادة اياستثامرية، 

وجود ضعف شديد يف إيرادات جمم  الصايات باملاارنة 

 بأمجايل قيمة املرصوفات.

املشكالت التي  "( بدراسة بعنوان 1997يض )قام را

اإلداريني  تواجه بعض مؤسسات إعداد وتدريب القادة

واستددم املناج الوصفي، ومتثلت عينة  "الرياضيني

الدراسة يف سعضاء مؤسسات إعداد وتدريب الاادة، 

 –وكانت سهم سدوات مج  البيانات املاابلة الشدصية 

اياستنتاجات  سهم ومن اياستبيان، – الوثائق وحتليل دراسة

 سن األهداف حتتاج إلعادة صياغة كام انه يا يمكن قياساا

ويا تتناسب م  اإلمكانات املوجودة، كام سن اإلمكانات 

املادية املتوفرة يا تتناسب م  كم وكيف الربامج املنفذة سو 

 املطلوب تنفيذها فعالً.

  ثانيا: الدراسات األجنبية

 Basuti Bahotsana et,alقام بوستي بوتسانا وآخرون

ات مرافق التسويق الريايض: وجه "بدراسة بعنوان    (2013)

وسشار إىل سن توفري املرافق الرياضية  "نظر من بوتسوانا 
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يساهم بشكل كبري يف نمو األنشطة الرياضية والرتفياية يف 

البلدان، كام كان احلال يف بوتسوانا، كان عىل احلكومة سن تنفق 

املاليني من الدويارات وتوفر مرافق رياضية متكاملة جديدة، 

م كفاية تسويق املنشآت وسدحد سهم سوجه الاصور تتصل بعد

الرياضية مما يؤدي إىل عدم كفاية استدداماا من قبل الفاراء، 

ولذلك يال العائد اياقتصادي الوارد من استددام السكان 

هلا، وبالتايل ضعف اإليرادات وبالتايل ضعف الصيانة وإمهال 

 مثل هذه املرافق دحتى تصل لدرجة عدم اياستددام.

 ,Lee & Scott وسكوت )يليف دراسة نظرية لكل من 

عن العوامل اإلسرتاتيجية والعملية املؤثرة عىل  (،2009

خطوات عمل إدارة صيانة املنشآت الرياضية والرتوحيية يف 

، سشارا إىل عمومية مصطلح Hong Kongهونج كونج 

والذي يصف مسئوليات الصيانة  Maintenanceالصيانة 

يتددد باملوازنة ما بني وحيدد متطلباهتا، دحيث سن توزي  املوارد 

التكلفة املالية لإلنشاء وموارد الصيانة، ونظام الصيانة يا 

يمكن سن يعمل بفاعلية وكفاءة إذا مل تتوفر املوارد بشكل 

مالئم، والتي تتطلب قرارات وتوجاات إسرتاتيجية. وصيانة 

املنشآت عبارة عن خطوات عملية تشمل التايل: خطة ونظام 

رتاتيجية، إدارة منشأة، وإدارة سداء، ويا الصيانة، إدارة إس

يوجد طرياة مودحدة لوض  إسرتاتيجية ونظام الصيانة ألهنا 

ختتلف من منظمة سو هيئة سو منشأة إىل سخرى وذلك باختالف 

الشعور بأمهية الصيانة واملوارد املتادحة. وهلذا هناك سوء فام 

 عام عن سهداف الصيانة لدى مستويات اإلدارة املدتلفة،

والذي تسبب يف وجود معوقات مالية نتيجة لسوء توزي  

املوارد، وحتديدًا بني املستوى التنظيمي سو اإلدارة العليا وإدارة 

 سفراد الصيانة سو املستوى العميل.

( Gallardo, et al., 2009جاالردو وآخرون )يف دراسة 

ترتيب القطاعات األسبانية طبقًا ملنشآهتا الرياضية  "بعنوان 

والتي سشارت نتائجاا إىل سن  " دف تطوير التخطيط الريايضهب

هناك فروق شاسعة بني املناطق اياسبانية فيام يتعلق بتوفر 

املنشآت الرياضية والبنية التدتية هلا، وسن املناطق الشاملية من 

سسبانيا والتي هلا طاس متغري قد سنفات مبالغ مالية سكثر من 

رياضية داخلية )مغلاة(، وسن املناطق األخرى إلقامة منشآت 

املناطق الكبرية وذات الكثافة السكانية لدهيا مشاكل عديدة يف 

املدافظة عىل شبكة املنشآت الرياضية يف املنطاة بأكملاا. وقد 

خلصت الدراسة إىل سن هناك دحاجة ماسة لتطوير بعض 

اجلوانب الكيفية يف املنشآت الرياضية مثل إزالة املعوقات 

وتطبيق إدارة اجلودة يف املنشآت الرياضية العامة املعامرية 

 )دحكومية( واخلاصة. 

بدراسة  (Heike, Alberts. 2009هايك ألربتس )قام 

وير املنشآت الرياضية لدورة حماولة برلني لتط"بعنوان 

وتناولت الدراسة كيف سن الدورات اياوملبية ختلق  "2000

تشمل هذه  إر  إجيايب للمدن التي تستضيفاا. وغالبا ما

الفوائد للدولة من سدحد  املرافق الرياضية، وحتسني البنية 

التدتية للنال واملشاري  التجميلية، مثل إنشاء احلدائق العامة، 

وهذا كله حيفزه دورة األلعاب اياوملبية، لذا ترشع يف املدن عىل 

نطاق واس  مشاري  التنمية احلرضية. كام تتنافس اآلن مدن 

أللعاب اياوملبية، التي غالبا ما حتاول كسب ياستضافة دورة ا

وحتاول إطالق بعض  ميزة عىل غريها من املدن املرشدة

املشاري  قبل تاديم ملف املنشآت اخلاصة هبم. ولذلك يصف 

البادحث سن برلني سلكت طرياًا غري ناجح وكذلك األهداف 

مل  2000واملفاوم العام لدورة األلعاب اياوملبية الصيفية عام 

ن واضدًا، ثم يناقش البدث ملاذا تم إنشاء هذه املنشآت يك

رغم عدم نجاح املداولة، ويشري إىل سن برلني اختذهتا فرصه 

 لتدسني بعض املرافق الرياضية يف برلني.

 (Daumann, et al.,2008) داومن، وآخرونويف دراسة 

 "التعاون بني مراكز التدريب االوملبية واالقتصاد"بعنوان 

ت إىل حتليل الوض  الراهن للتسويق الريايض والتي هدف

والوض  املايل للمراكز اياوملبية. ومتثلت عينة الدراسة يف 

 19املديرين التنفيذيني بمراكز التدريب اياوليمبية وعددهم 

مدير، وتم مج  البيانات من خالل املاابالت الشدصية 

سة وحتليلاا، وحتليل الوثائق، وحتليل املدتوى. وسظارت الدرا

سن من سهم النتائج عدم وجود مصادر بيانات واضدة عن 

املؤسسات الداعمة للمراكز اياوليمبية، ضعف املوارد املالية 

الداعمة للمراكز اياوليمبية، كذلك عدم وجود يائدة واضدة 

لرعاية املوهوبني الرياضيني، حمدودية اإلمكانات لتسويق 
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ور اإلعالمي سنشطة مراكز التدريب اياوليمبية، وضعف الد

 لتسويق موارد مراكز التدريب اياوليمبية. 

 

  إجراءات البحث

  أوالً: املناهج البحثية املستخدمة

الذي  "سسلوب املسح امليداين"املناج الوصفي  -1

هيدف إىل دراسة الظاهرة كام توجد يف الواق ، وبوصفاا وصفًا 

 فًا.دقياًا، ومج  املعلومات والبيانات والتعبري عناا كاًم وكي

  Statistical Analysisاملناج التدلييل   -2

 ثانيًا: جمتمع وعينة البحث

 جمتمع البحث 

 ينقسم جمتمع البحث إىل قسمني مها:

جمتم  األفراد العاملني باملجال الريايض بصفة عامة  (1

 يف الدول العربية ودولة املدك )امريكا(.

جمتم  اهليئات الرياضية التي تم اختيارها لتطبيق  (2

 البدث وتكونت من التايل: سداة 

 اللجان األوملبية الوطنية. ( س

 اياحتادات الرياضية. ( ب

 األندية الرياضية. ( ج

 الوزارات املعنية بالشباب والرياضة. ( د

 عينة البحث:

تم اختيار الواليات املتحدة األمريكية نظرًا لتارخيها 

األوملبي يف تكرار إحراز ميداليات أوملبية، وتم تطبيق أداة 

دة باحثني مبتعثني فيها ضمن طالب الدراسات البحث بمساع

العليا من اململكة العربية السعودية. كام تم اختيار جمموعة متثل 

 الدول العربية وفق التوزيع اجلغرايف التايل:

مجاورية مرص العربية ممثلة لدول شامل رشق  -1

 سفريايا.

 اململكة األردنية اهلاشمية ممثلة لدول الشام. -2

لسعودية ممثلة لدول جملس التعاون اململكة العربية ا -3

 اخلليجي. 

 اجلماورية اجلزائرية ممثلة لدول املغرب العريب. -4

وقد تم استددام الطرياتني العشوائية والعمدية يف اختيار 

 عينة البدث وذلك عىل الندو التايل:

تم تطبيااا يف إختيار األكاديميني الطريقة العمدية:  (1

 واخلرباء يف املنشآت الرياضية.

تم تطبيااا يف إختيار العاملني  الطريقة العشوائية: (2

بوزارات الشباب والرياضة، سعضاء جمالس إدارات اللجان 

اياحتادات الرياضية،  جمالس إداراتاياوملبية الوطنية، سعضاء 

( يوضح 1وجدول ) األندية الرياضية(، إدارات جمالسسعضاء 

 ."البدث عينة"العينة التي تم إختيارها من الدول  إمجايل

 

 

 .عينة البحث موزعة وفقاً للدول العربية ودولة املحك. (1جدول )

 إمجايل العينة تونس السعودية األردن مرص أمريكا تصنيف العينة م

 39 7 8 6 8 10 سعضاء اللجنة األوملبية  1

 209 36 12 34 82 45 سعضاء اياحتادات الرياضية 2

 560 112 25 58 100 265 العاملني باألندية الرياضية 3

 123 41 7 30 45 -- العاملني بوزارات الرياضة 4

 931 196 52 128 235 320 اإلمجايل
 

 

  أدوات مجع البيانات

 :حماور األستبيانحتديد أوال: 

 اخلاصة عوقاتقام البادحثان ببناء استبيان عن امل

مكون من سربعة حماور  العربيةيف الدول الرياضة  بالتسايالت

مُتثل معوقات: التمويل، صالدحية املنشآت، التجايزات  رئيسة

 من خالل اخلطوات التالية: األوملبية، الكوادر البرشية، وذلك
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حتليل للدراسات الساباة واملراج  العلمية املتادحة  -

الرياضة وسبل التسايالت واملتعلاة باملعوقات التي تواجااا 

وصناع الارار  تطويرها، باإلضافة إىل استطالع آراء اخلرباء

 الرياضة يف الدول العربية.التسايالت دحول معوقات 

عىل جمموعة من املدكمني ياستطالع  اياستبيانعرض  -

 املداور والعبارات.آرائام يف 

  عبارات األستبيان دثانيًا: إعدا

  من خالل: املحاوربوضع عبارات  الباحثانقام 

  افرتايض دراسة تفصيلية لتدديد  حموردراسة كل

 املراج  العلميةببعض  اسرتشاداً  بة لهاملناسالعبارة 

وتم وض  ميزان تادير مخايس لعبارات  والدراسات الساباة،

 .اإلستبيان وفق ماياس لكرت

  عىل الفرعيةتم عرض العبارات موزعة عىل املداور 

ممن يعملون يف جمال ( 10جمموعه من اخلرباء وعددهم )

هبدف استبعاد سي ضية، وذلك املنشآت الرياضية واإلدارة الريا

يرون سهنا غري مناسبة، وللتأكد من مدى  كلامتعبارات سو 

وضوح العبارات  ى، ومدللمداورمناسبة العبارات 

 .حمورالبدث، ومدى كفاية كل  ومناسبتاا لعينة

 النسب املئوية حلساب سراء اخلرباء  البادحثان سستددم

، وقد تم دحةللمداور املارت عباراتالوذلك لتدديد مناسبة 

 عىل%( 80قبول العبارات التي دحصلت عىل نسبه مئوية )

بعد  املداورراء اخلرباء، وسصبدت عبارات آاألقل من 

( عبارة وذلك كام هو 47اخلرباء وبعد التعديل ) عىلالعرض 

 (.2)بجدول موضح 

 

 أراء اخلرباء يف عبارات استبيان التسهيالت الرياضية. (2جدول )

 االستبيان العبارات املقرتحة عبارات مستبعدة عبارات مضافة العبارات النهائية أتفاق اخلرباء

 التمويل 10 -- 1 11 80%

 صالحية املنشآت الرياضية 12 -- 1 13 86%

 التجهيزات األوملبية 11 -- 1 12 90%

 الكوادر البرشية 10 -- 1 11 83%

 إمجايل عدد العبارات 43 -- 4 47 

   

سن عدد العبارات املارتدحة قد زاد  (2) يتضح من جدول

 الناائي عام هو مارتح. ويتضح سن إمجايل عبارات اياستبيان

( عبارة موزعة عىل سربعة حماور، هذا إىل جانب تعديل 47)

 صياغة بعض العبارات وفاا ألراء اخلرباء.

العاملني  منفردًا ( 20)إجراء دراسة استطالعية عىل ثالثًا: 

 يف اململكة العربية السعودية واستهدفت: يةباملنشآت الرياض

 .التعرف عىل مدى مناسبة صياغة العبارات 

 .التأكد من وضوح العبارات 

 .التعرف عىل سي صعوبات يف عملية التطبيق 

  دحساب إعتدالية توزي  العبارات وذلك بدساب

 معامل ايالتواء هلا. 

وقد سظارت نتائج التدليل األويل سن العبارات جاءت 

بة من دحيث الصياغة واللغة املستددمة ومل تظار سي مناس

 تعلياات شفاية سو حتريرية تودحي بالغموض سوعدم الفام. 

 

 املعامالت العلمية لالستبيان:

تضمنت إجراءات التانني لالستبيان عىل عدد من  

 اإلجراءات البدثية األساسية تتمثل يف:

  أوالً: معامالت صدق االستبيان: 

 داخيل:صدق االتساق ال

قام البادحثان بمعداد اياستبيان يف صورته الناائية من 

( فردًا من 25نسدتني عربية وإنجليزية وتم اختيار عينة من )
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العاملني باملنشآت الرياضية وجييدون اللغتني العربية 

وايانجليزية، بغرض دحساب اياتساق الداخيل، وتم تطبيق 

 النسدتني وكان معامالت ايارتباط كالتايل:

 

  

 
 (0.179)قيمة )ر( اجلدولية =  

 

سن مجي   قيم معامالت  (3) جدول يتضح من األرقام من

ايارتباط لعبارات املداور لالستبيان بنسدتيه العربية 

م  ( 0.05) وايانجليزية دالة إدحصائيًا عند مستوى دياله

درجة املدور التي تنتمي إليه، دحيث جاءت قيمة )ر( اجلدولية  

( والتي جاء معامل 43عدا العبارة رقم ) فيام(0.478)

للنسدة  (0.225)  للنسدة العربية و  (0.179) ارتباطاا

ومها غري دالني إدحصائيًا وتم استبعادمها ليصبح اإلنجليزية، 

( عبارة موزعة عىل سربعة حماور، 46املجموع الكيل للعبارات )

 ن مجي  عبارات املداور جاءت داله إدحصائيًا م  املجموعسو

صدق متثيل  الكيل للمداور، ومن العرض السابق يتضح

العبارات ملداور اياستبيان ككل ويصبح العدد اإلمجايل 

 ( عبارة.46) لعبارات اياستبيان

 : تم دحساب الثبات كام ييل:ثانيا: معامالت ثبات األبعاد

 معامل ثبات األبعاد باستخدام معامل ألفا 

نسدتيه العربية تم دحساب معامالت الثبات لالستبيان ب

 كام ”Alpha Coefficient"وايانجليزية باستددام معامل سلفا 

وتعتمد عىل دحساب معامل سلفا  Cronbach كرونباخ سسامها

لالستبيان ككل ولكل عبارة من اياستبيان وماارنتاام ببعض 

 .(4) وذلك كام هو موضح بجدول
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            . قيم معامل ألفا لعبارات االستبيان . (4جدول )

 معامل ألفا

 العبارة

 معامل ألفا

 العبارة

 معامل ألفا

النسخة  العبارة

 االنجليزية
 النسخة العربية

النسخة 

 االنجليزية
 النسخة العربية

النسخة 

 االنجليزية
 النسخة العربية

0.8456 0.8500 37 0.8499 0.8496 19 0.8499 0.8497 1 

0.8500 0.8496 38 0.8496 8502 20 0.8501 0.8494 2 

0.8491 0.8497 39 0.8498 0.8486 21 0.8002 0.8499 3 

0.8495 0.8488 40 0.8494 0.8487 22 0.8487 0.8496 4 

0.8496 0.8493 41 0.8498 0.8499 23 0.8454 0.8498 5 

0.8493 0.8402 42 0.8495 0.8496 24 0.8502 0.8494 6 

0.8489 0.8421 43 0.8492 0.8492 25 0.8500 0.8498 7 

0.8154 0.8500 44 0.8489 0.8487 26 0.8498 0.8495 8 

0.8493 0.8432 45 0.8487 0.8494 27 0.8496 0.8492 9 

0.8156 0.8455 46 0.8489 0.8500 28 0.8499 0.8489 10 

   0.8490 0.8491 29 0.8496 0.8487 11 

   0.8493 0.8495 30 0.8492 0.8489 12 

   0.8502 0.8496 31 0.8487 0.8490 13 

   0.8486 0.8493 32 0.8494 0.8493 14 

   0.8487 0.8489 33 0.8500 0.8494 15 

   0.8499 0.8485 34 0.8491 0.8497 16 

   0.8496 0.8493 35 0.8495 0.8501 17 

   0.8492 0.8497 36 0.8496 0.8491 18 

 

 
 

 

سن معامالت ثبات استبيان  (4) تضح من جدولي

معوقات التسايالت الرياضية بنسدتيه العربية وايانجليزية 

تبني سن معامل سلفا  ، كام  (0.8513) باستددام معامل سلفا =

   (0.8511)  -  (0.8485) للمداور اندرصت بني

للنسدة   – (0.8456)   (0.8502) للنسدة العربية و

ي سقل من معامل سلفا لالستبيان ككل. وبماارنة ايانجليزية وه

معامل سلفا لكل عبارة بمعامل سلفا ملدورها ولالستبيان ككل 

يتضح سنه مل يتم دحذف سي عبارة مما يشري إىل سن عبارات 

 اياستبيان وحماوره تتمت  بمعامل ثبات دال عند مستوى

ياس مما يفيد سمكانية اياعتامد عليه كأستبيان مانن لا (0.05)

 عبارة.  (46) معوقات التسايالت الرياضية يتكون من
 

 :املعاجلات اإلحصائية 

استددم يف معاجلة النتائج إدحصائيًا األساليب التالية: 

معامل  ،اياندراف املعياري ،املتوسط احلسايبالتمثيل البياين، 

سلفا كرونباخ،  ، معاملالنسب املئوية ،التكرارات ،ايالتواء

البسيط، اختبار )ت( لديالة الفروق، اختبار معامل ايارتباط 

(، اختبار Kolmogorov-Smirnov)كوملجروف سمرنوف 

 .حتليل التباين األدحاديشيفيه، 
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 عرض ومناقشة نتائج التحليل اإلحصائي 

 الستجابات عينة البحث

 اختبار إعتدالية العينة

مرنوف ـــروف ســـــراء اختبارات كوملجــــم إجــــت

(Kolmogorov-Smirnov) (K-S) ايالتواء للتأكد  ومعامل

من سن بيانات الدراسة موزعة توزيعًا طبيعيًا اعتداليًا، والتي 

سوف تؤثر يف اختيار سساليب التدليل اإلدحصائية وتساعد يف 

حتديد ما إذا كان األسلوب األمثل هو اإلدحصاء البارامرتي سو 

 .(5رقم ) بجدولالالبارامرتي، كام هو موضح 

 

 ."عينة البحث  "جلميع الدول   املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري وقيمة اختبار كوملجروف سمرنوف . (5جدول )

 

يانات تتب  التوزي  الطبيعي سن الب (5) يتضح من جدول

، دحيث سن مستوى الديالة جلمي  حماور اياستبيانجلمي  

 عند مستوى دياله سكرب من مستوى الديالة املدتسب املداور

، البيانات تتب  التوزي  الطبيعي يشري إىل سنوهذا  ،(0.05)

كام سن مجي  قيم معامل ايالتواء للدول )عينة البدث( قد 

، وهو ما يؤكد عىل إعتدالية العينة (3 ±اندرصت بني )

 وجتانساا.

 

 

 :أوالً: التوصيف اإلحصائي الستجابات عينة البحث
 

 .البحث عينة الستجابات املعيارية واالنحرافات احلسابية املتوسطات. (6جدول )

 

 التوصيف اإلدحصائي لعينة البدث   (6) يوضح جدول

لدولة سمريكا يف حماور اياستبيان األرب  قد جاءت سقل من 

املتوسطات احلسابية جلمي  الدول العربية عينة الدراسة، مما 

يشري إىل نتيجة مفادها تدنى مستوى املعوقات يف الويايات 

وهو ما كان متوق   املتددة األمريكية ماارنة بباقي الدول

بدكم تادم دولة املدك يف جمال املنشآت الرياضية من جاة 

وكذلك تدين نتائج بعض الدول العربية يف األوملبياد نتيجة 

  .قصور وضعف التسايالت الرياضية املتوفرة هبا

 

 األبعاد
 مجيع الدول العربية

  (Z) قيمة  K-S معامل االلتواء ع س

 4.820 0.430 0.9889 3.3726 التسايالت الرياضية

 الدول

 أمريكا مرص األردن السعودية اجلزائر االستبيانحماور

 س ع س ع س ع س ع س ع

 التمويل 1.87 0.48 4.02 0.45 3.85 0.48 3.25 0.43 3.54 0.47

0.33 3.76 0.47 3.11 0.59 3.45 0.52 3.12 0.71 1.64 
صالدحية املنشآت 

 الرياضية

 التجايزات األوملبية 1.23 0.42 2.99 0.60 2.67 0.31 2.47 0.33 3.55 0.42

 لبرشيةالكوادر ا 2.19 0.46 4.11 0.47 3.99 0.50 3.63 0.65 3.93 0.46
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 . بني الدول العربية وأمريكا (ت) وقيمةاملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري  .(7جدول )

 الستبيانا
 الواليات املتحدة األمريكية الدول العربية

 (ت ) قيمة 
 ع س ع س

 *12.43 0.48 1.87 0.37 3.66 التمويل

 *10.41 0.71 1.64 0.61 3.36 صالدحية املنشآت الرياضية

 *6.11 0.42 1.23 0.42 2.92 التجايزات األوملبية

 *5.32 0.46 2.19 0.49 3.91 الكوادر البرشية

 

 

فروق ذات دياله إدحصائية  وجود( 7يتضح من اجلدول )

 األمريكية لصالحالويايات املتددة وبني مجي  الدول العربية 

قيمة املدسوبة سكرب من  (ت)دحيث جاءت قيمة  ،الدول العربية

املعوقات  يكُثر هبااجلدولية، مما يشري إىل سن الدول العربية  (ت)

مما  دولة املدك صة باملنشآت الرياضية بصورة واضدة عناخلا

 يتطلب تناول الظاهرة بصورة سدق يف اجلداول التالية:

 

 

 .حماور األستبيان البحث يفحتليل التباين بني استجابات عينة  . (8جدول )

 

وجود فروق ذات ديالة إدحصائية  (8) يتضح من جدول

دحيث جاءت قيمة )ف( املدسوبة ، بني الدول عينة البدث

 عىل مصادر تلك الفروق التعرف ، مما يتطلبسكرب من اجلدولية

ولتدايق ذلك تم إجراء اختبار  ،"عينة البدث"بني الدول 

    .(9) الفروق كام هو موضح باجلداول مصدر شيفيه لتدديد

 

 

 .اختبار )شيفيه( لداللة الفروق بني استجابات عينة البحث . (9جدول )

  0.05*دالة إحصائيا عند مستوى

 ةالدالل قيمة )ف( * متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين االستبيان

 التسايالت الرياضية
 172.913 4 691.652 بني املجموعات

735.135 0.00 
 0.235 926 217.807 داخل املجموعات

 املتوسط احلسايب الدول
 الدول

 السعودية األردن مرص أمريكا

     1.73 سمريكا

    *1.9220 3.56 مرص

   0.1144 *1.8075 3.49 األردن

  *0.3598 *0.4743 *1.4477 3.11 السعودية

 *0.29741 6.248 *0.1769 *1.7451 3.69 اجلزائر
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وجود فروق ذات ديالة إدحصائية يف  (9) يتضح من جدول

 "كا سمري "التسايالت الرياضية بني دولة املدك  معوقات

لصالح الدول العربية، مما  "عينة البدث  "وباقي الدول العربية 

يشري إىل سن الدول العربية لدهيا معوقات يف التسايالت 

الرياضية سعىل من دولة املدك. كام يوضح اجلدول وجود فروق 

ذات دياله إدحصائية بني مجاورية مرص العربية وكال من اململكة 

ورية مرص العربية، مما يشري إىل سن العربية السعودية لصالح مجا

مجاورية مرص العربية تواجه معوقات سكرب من السعودية، 

مجاورية مرص  وسيضا توجد فروق ذات دياله إدحصائية بني

العربية ومجاورية اجلزائر لصالح مجاورية اجلزائر، مما ُيشري إىل 

سن اجلزائر لدهيا معوقات سكرب من مرص يف التسايالت الرياضية، 

وكال من توجد بيناا وبني اململكة العربية السعودية  كذلك

لصالح األردن  واململكة األردنية اهلاشمية مجاورية اجلزائر

، مما يشري إىل سن اململكة العربية السعودية لدهيا معوقات واجلزائر

 . مناميف بعد التسايالت الرياضية سقل 

 

 يةنتائج معوقات التسهيالت الرياض ثانيًا: مناقشة

عينة  "لاد سشارت نتائج اختبار حتليل التباين بني الدول 

إىل سن هناك فروق ذات ديالة إدحصائية يف  (8) جدول "البدث 

التسايالت الرياضية بني الدول العربية عينة البدث  معوقات

والويايات املتددة األمريكية، وبناءًا عىل تلك النتيجة تم إجراء 

رت نتائجه إىل وجود فروق ذات ، وسشا(9) اختبار شيفيه جدول

وباية الدول العربية،  "كدولة حمك"ديالة إدحصائية بني سمريكا 

فاملتوسطات احلسابية للمعوقات ذات العالقة بالتسايالت 

،  (3.56)، مرص  (1.73) الرياضية كانت كالتايل: سمريكا 

، وكام (3.69) واجلزائر،  (3.11) ، السعودية(3.49) األردن

سط دولة املدك )سمريكا( سقل بكثري، مما يشري إىل سن يالدحظ فمتو

املعوقات ذات العالقة بالتسايالت الرياضية عالية يف الدول 

العربية ماارنة بأمريكا. وهذه النتيجة تعترب طبيعية ومنطاية بشكل 

، (Andreff, 2001كبري، فاي تتوافق م  ما سشار إليه آندريف )

من سن فرص التميز  (Bernard & Busse, 2004وبرنارد وبوس )

وزيادة  (GDP) دخل الفردالريايض دوليًا تزداد م  زيادة متوسط 

وهو ما يتضح جليًا يف ارتفاع مستوى معيشة الفرد   عدد السكان.

وقد  يف الويايات التددة األمريكية واململكة العربية السعودية،

فروق ذات ديالة إدحصائية بني السعودية  اتضح ذلك بوجود

 العينة ية الدول العربية، دحيث كان متوسط املعوقات لدىوبا

الدول العربية، وهذه النتيجة من باقي عينة السعودية سقل من 

خذ بعني اياعتبار املستوى املمكن سن تعترب منطاية إذا ما سُ 

 اياقتصادي للمملكة العربية السعودية، ماارنة بالدول العربية

 واألردن اجلزائربني  إدحصائياً  ةق دالوهناك فر سن. كام عينة البدث

 التسايالتمما ُيشري إىل سن املعوقات  لصالح اجلزائر سيضاً 

 من األردن. سكرب اجلزائرالرياضية يف 

وللتعرف سكثر عن طبيعة املعوقات ذات العالقة بالتسايالت 

 "عينة البدث "الرياضية فاد تم إجراء حتليل التباين بني الدول 

ملت املعوقات ذات العالقة باملوارد والتي ش (، 10) جدول

  .عىل املنشآت املالية، دحالة املنشآت، التجايزات، واإلرشاف

 

  .حتليل التباين بني استجابات عينة البحث يف حماور استبيان التسهيالت الرياضية .(10جدول )

  2.37= * قيمة )ف( اجلدولية

 ة )ف(قيم متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين املحور االستبيان

التسايالت 

 الرياضية

 التمويل
 132.406 4 529.623 بني املجموعات

244.46 
 0.542 926 501.528 داخل املجموعات

 صالدحية املنشآت الرياضية
 154.585 4 618.341 بني املجموعات

500.94 
 0.309 926 285.754 داخل املجموعات

 التجايزات األوملبية
 229.345 4 917.381 بني املجموعات

789.22 
 0.291 926 269.090 داخل املجموعات

 الكوادر البرشية
 186.212 4 744.849 بني املجموعات

601.25 
 داخل املجموعات
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وجود فروق ذات ديالة  (10) يتضح من جدولو

لرياضية، دحيث التسايالت ا معوقاتإدحصائية يف مجي  حماور 

جاءت قيمة )ف( اجلدولية سقل من املدسوبة، وجاءت النتائج 

، 244.46 (ف)ت ديالة إدحصائية، دحيث كانت قيم ذا

للمداور عىل التوايل.  601.25، 789.22، 500.94

وبناءا عىل ذلك تم إجراء اختبار شيفيه للتعرف عىل الفروق 

 بني الدول يف كل حمور عىل دحده.

 

 تمويل يف املنشآت الرياضية:أوالً: حمور ال

 

  .اختبار )شيفيه( لداللة الفروق بني استجابات عينة البحث يف حمور التمويل  .(11جدول )

 املتوسط احلسايب الدول
 الدول

 السعودية األردن مرص أمريكا

     1.87 سمريكا

    *1.6554 4.02 مرص

   2.041 *1.6350 3.85 األردن

  *0.7179 *0.7383 *0.91715 3.25 السعودية

 *0.62225 9.570 0.1161 *1.5393 3.54 اجلزائر

 0,05 *دالة إحصائيا عند مستوى

 

وجود فروق ذات ديالة إدحصائية يف  (11) يتضح من جدول

 "بني دولة املدك للمنشآت الرياضية  تمويلحمور معوقات ال

لصالح الدول  "عينة البدث "دول العربية وباقي ال "سمريكا 

لعربية، دحيث كانت املتوسطات احلسابية للدول عينة البدث ا

 ، األردن (4.02) ، مرص (1.87)كالتايل: سمريكا

وهذه  ، (3.54)  واجلزائر،  (3.25) ، السعودية(3.85)

الفروق تشري إىل سن الدول العربية لدهيا معوقات متعلاة 

رد ماارنة بأمريكا، وقد ُيعزى ذلك إىل حمدودية املوا بالتمويل

املالية يف الدول العربية، والتي تعتمد يف الغالب عىل الدعم 

احلكومي الذي ينفق عىل سنواع حمددة من الرياضات عىل 

دحساب الرياضات األخرى. إىل جانب سن املصادر املالية يف 

دولة املدك )سمريكا( يا تعتمد عىل الدعم احلكومي فاط. 

ئية بني كام يوضح اجلدول وجود فروق ذات دياله إدحصا

، مما يشري إىل سن واجلزائرالسعودية وكال من مرص واألردن 

السعودية لدهيا معوقات سقل من الدول العربية عينة البدث 

يف املوارد املالية لألنشطة والربامج والعاملني يف املنشآت 

يوجد فروق ذات ديالة إدحصائية بني  يا الرياضية. ولكن

ىل تأثري الوض  اياقتصادي ، مما يشري إواجلزائرمرص واألردن 

الوطني عىل املوارد املالية الرياضية هلذه الدول، فاي تتشابه 

تاريبًا يف املستوى اياقتصادي واياجتامعي فيام بيناا. وهذا 

يتفق م  ما توصلت إليه نتائج دراسات كل من: مريس 

، (2010 وآخرونوبكارو  (،1999( وعصمت )2003)

 (، سامل2008ن )دراكو وآخرو (،2009الربتس )

(، 1997(، ومندور وعطية )1999، والعجييل )(2005)

واملتمثل يف الاصور الواضح يف التمويل وامليزانيات 

 الرياضية.
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 املنشآت الرياضية   صالحيةثانيًا: حمور 

 .ةاختبار )شيفيه( لداللة الفروق بني استجابات عينة البحث يف حمور صالحية املنشآت الرياضي. (12)  دولج

   5,05 *دالة إحصائيا عند مستوى
 

وجود فروق ذات ديالة إدحصائية   (12) يتضح من جدول

بني دولة املدك  "املنشآت الرياضية  صالدحيةيف حمور معوقات 

وباقي الدول العربية لصالح الدول العربية، دحيث  "سمريكا  "

 ، مرص(1.64) املتوسطات احلسابية كام ييل: سمريكا جاءت

 واجلزائر،  (3.11) ، السعودية (3.45) ، األردن (3.12)

، مما يشري إىل سن الدول العربية لدهيا معوقات سكثر يف  (3.76)

، "سمريكا  "املنشآت الرياضية عن دولة املدك  صالدحيةجمال 

وهذه النتيجة تعترب منطاية نظراً لكون سمريكا من الدول الرائدة 

اقتصاديًا وتانيًا يف جمال تصني  األجازة واألدوات الرياضية. 

دراكو  من:ائج دراسات كل وهذا اياستنتاج يتوافق م  نت

مورجان وهانسن  ،( Drakou, et. al. 2008)وآخرون 

املجلس األعىل للشباب والرياضة املرصي  ( ،2008)

(. كام سن دولة املدك يا تعاين 1996وعبد السالم ) ،(1999)

الرياضية، فاي دولة  صالدحية املنشآتمن املعوقات املرتبطة ب

عىل عكس الدول العربية  الرياضيةرائدة يف تشييد وبناء املنشآت 

اخلربات األجنبية يف التشييد والبناء ملثل هذه التي تعتمد عىل 

رش النتائج إىل فروق بني الدول العربية عينة . ومل تُ املتطلبات

البدث، مما يشري إىل سهنا تواجه مستوى متشابه من معوقات 

ارت املنشآت الرياضية. وتتفق هذه النتيجة م  ما سش صالدحية

( من عدم تناسب املالعب 2002إليه دراسة إيامن زكي )

واملنشآت الرياضية يف املنطاة الرشقية من اململكة العربية 

السعودية م  عدد األندية الرياضية، وكذلك تتفق م  نتائج 

( والتي توصلت إىل عدم صالدحية بعض 2001دراسة اخلالد )

وصالدحية  املنشآت الرياضية ملامرسة النشاط وعدم كفاية

 األدوات الرياضية املستددمة.

 

     التجهيزات األوملبية: حمور ثاً ثال
 

 .التجهيزات األوملبية اختبار )شيفيه( لداللة الفروق بني استجابات عينة البحث يف حمور  .(13) جدول

 
 

 املتوسط احلسايب الدول
 الدول

 السعودية األردن مرص أمريكا

     1.64 سمريكا
    *1.7919 3.12 مرص
   0.1618 *1.6301 3.45 األردن
  9.887 0.2606 *1.5312 3.11 السعودية
 0.18105 8.2162 7.962 *1.7123 3.76 اجلزائر

 املتوسط احلسايب الدول
 الدول

 السعودية األردن مرص أمريكا

     1.23 سمريكا

    *2.2488 2.99 مرص

   0.1323 *2.1166 2.67 األردن

  *0.4156 *0.5478 *1.7010 2.47 السعودية

 0.21485 *0.2008 *0.3331 *1.9158 3.55 اجلزائر
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وجود فروق ذات ديالة إدحصائية ( 13)يتضح من جدول 

 " بني دولة املدك " ور معوقات التجايزات األوملبيةيف حم

لصالح الدول  "عينة البدث  "وباقي الدول العربية  "سمريكا 

 املتوسطات احلسابية كام ييل: سمريكا جاءتالعربية، دحيث 

 ، السعودية(2.67) ، األردن (2.99) مرص ،  (1.23)

،  مما يشري إىل سن الدول العربية (3.55) واجلزائر،  (2.47)

عن دولة املدك  التجايزات األوملبيةلدهيا معوقات سكثر يف 

، كام سشارت النتائج إىل سن هناك فروق ذات ديالة  "سمريكا "

إدحصائية بني الدول العربية بعضاا م  بعض، دحيث اختلفت 

عن مرص واألردن، كام هو واضح  واجلزائركل من السعودية 

من املتوسطات احلسابية، وذلك لصالح مرص واألردن، إشارة 

ن املعوقات ذات العالقة إىل سن مرص واألردن تعانيان م

سكثر من السعودية. ومن املمكن سن يعزى  بالتجايزات األوملبية

ذلك إىل الوض  اياقتصادي لتلك الدول، فبالنسبة للسعودية 

فاألمر طبيعي إىل دحٍد كبري وذلك نتيجة للناضة اياقتصادية 

والتي انعكست عىل املنشآت الرياضية وصيانتاا. سما بالنسبة 

عدم تناسب سعداد املنشآت الرياضية م  سعداد  ملرص فربام

املامرسني يكون وراء هذه املعوقات التي ظارت. وهذا يتوافق 

( عن املعوقات يف 1999م  ما توصلت إليه دراسة عصمت )

األندية الرياضية املرصية واملتمثلة يف قصور يف املنشآت الالزمة 

من: للنشاطات الرتوحيية الرياضية، وكذلك دراسات كل 

(، وهايك والربتس Bocarro،2010بوكارو وآخرون )

(، مندور 2000(، سامي )2006(، عبد الوكيل )2009)

 (.2001واخلالد ) (2009) يل وسكوت(، و1997)

 

   الكوادر البرشيةرابعًا: حمور 

 

 يةالكوادر البرش  اختبار )شيفيه( لداللة الفروق بني استجابات عينة البحث يف حمور(.  14) جدول 

 

 

وجود فروق ذات ديالة إدحصائية  (14) ليتضح من جدو

سمريكا  "بني دولة املدك  "يف حمور معوقات الكوادر البرشية 

لصالح الدول العربية،  "عينة البدث  "وباقي الدول العربية  "

،  (2.19) دحيث جاءت املتوسطات احلسابية كامييل: سمريكا

، (3.63) ، السعودية (3.99) ، األردن (3.11) مرص 

، مما يشري إىل سن الدول العربية لدهيا (3.93) رواجلزائ

 "معوقات سكثر يف جمال الكوادر البرشية عن دولة املدك 

، ويعزى ذلك إىل كون سمريكا من الدول املتادمة "سمريكا 

سكاديميًا يف املجال الريايض عامة وإدارة املنشآت الرياضية 

نشآت بشكل خاص.  ولدهيا برامج تدريب ودراسة يف جمال امل

الرياضية، عىل عكس الدول العربية التي يندر هبا برامج 

التدريب اخلاصة باملنشآت الرياضية، وقد سشارت نتائج 

(، سامل 2006(، دحسن )2006زكي ) من:دراسات كال 

( إىل وجود معوقات لدى 1998(، عبد الغني )2005)

الدول العربية يف اإلرشاف عىل املنشآت الرياضية. وهذا 

( واملتمثل يف عدم 2003  ما توصل إليه مريس )يتوافق م

 املتوسط احلسايب الدول
 الدول

 السعودية األردن مرص أمريكا

     2.19 أمريكا

    *1.9918 4.11 مرص

   0.1433 *1.8484 3.99 األردن

  0.2069 *0.3503 *1.6415 3.63 السعودية

 0.17145 3.555 *0.1789 *1.8129 3.93 اجلزائر
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تناسب عدد الكوادر البرشية واختصاصاهتم م  سعداد 

املامرسني يف مجاورية مرص العربية، وكذلك ما توصلت إليه 

( من ناص يف عدد الاادة املسئولني 1999دراسة عصمت )

عن تنفيذ برامج الرتويح الريايض، وعدم إقامة دورات صال 

( التي 2001 سيضًا، وكذلك دراسة اخلالد )هلم، يف مرص

سشارت إىل وجود ناص يف الكوادر اإلدارية املتمثلة يف 

املرشفني الرياضيني. وتتفق تلك النتائج م  ما توصل إليه 

   (. 2008موراكينيو وسلوكا )

 

 االستنتاجات والتوصيات

 
 أوالً: اإلستنتاجات: 

تائج تم يف حدود عينة البحث ومن خالل مناقشة الن

 التوصل إىل االستنتاجات التالية:

توجد فروق ذات ديالة إدحصائية بني مجي  الدول   -1

العربية )عينة البدث( وسمريكا لصالح الدول العربية وذلك يف 

مجي  حماور اياستبيان، مما ُيشري إىل وجود معوقات كبرية لدى 

الدول العربية فيام يتعلق بالتسايالت الرياضية بصفة عامة 

و ما ُيظار عدم قدرهتا عىل إستضافة ايادحدا  الرياضية وه

العاملية الُكربى وهي عىل هذه احلالة سواء كانت دورات 

سوملبية سو كأس عامل يف الرياضات التي حتتاج ملستوى عايل من 

التجايزات الرياضية، وذلك ستضح جليًا من خالل 

 اياستنتاجات التالية:

حمور معوقات  توجد فروق ذات ديالة إدحصائية يف 

 "سمريكا  "بني دولة املدك  "التمويل يف املنشآت الرياضية 

 لصالح الدول العربية. "عينة البدث  "وباقي الدول العربية 

توجد فروق ذات ديالة إدحصائية يف حمور معوقات  

 "سمريكا  "بني دولة املدك  "صالدحية املنشآت الرياضية 

 بية.وباقي الدول العربية لصالح الدول العر

توجد فروق ذات ديالة إدحصائية يف حمور معوقات  

وباقي  "سمريكا  "بني دولة املدك  "التجايزات األوملبية 

 لصالح الدول العربية. "عينة البدث  "الدول العربية 

توجد فروق ذات ديالة إدحصائية يف حمور معوقات  

وباقي الدول  "سمريكا  "بني دولة املدك  "الكوادر البرشية 

 لصالح الدول العربية. "عينة البدث  "ية العرب

توجد فروق ذات ديالة إدحصائية يف التسايالت  -2

الرياضية بني الدول العربية وبعضاا البعض لصالح مجاورية 

مرص العربية واململكة األدرنية اهلاشمية ومجاورية اجلزائر، 

وهو الذي ُيشري بدوره إىل سن اململكة العربية السعودية تعترب 

ل جاهزية ياستضافة بعض األدحدا  الرياضية العاملية سفض

ويا ترتاي ملستوى دورات سوملبية بدكم بعض املعوقات التي 

تواجااا سيضًا يف ناص سعداد هذه املنشآت وقلة الكوادر 

 البرشية املؤهلة هبا.

 
  ثانيًا: التوصيات:

يف دحدود عينة البدث ومن خالل مناقشة النتائج تم 

ة سساسية، وعدة توصيات فرعية تنبثق مناا. الوصول إىل توصي

وتؤكد هذه التوصية عىل سنه بالرغم من وجود اختالف فيام بني 

الدول من دحيث صالدحية املنشآت الرياضية بكل دولة إيا سن 

السبيل الودحيد ايان للايام باستضافة سدحدا  رياضية عاملية 

 باقي ُكربى هو قيام الدول العربية جُمتمعة كام حيد  األن يف

دول العامل باستضافة األدحدا  الرياضية وتاسيماا عىل سكثر 

من دولة يف آن وادحد سمثال كوريا واليابان دحني تشاركا يف 

تنظيم كأس العامل لكرة الادم، كذلك توجد عدة توصيات 

جيب الايام هبا تتمثل يف إعادة النظر يف املوضوعات التالية 

ب العاملي وهي بصورة عاجلة دحتى يمكن اللداق بالرك

 كالتايل:

األسس اجلغرافية والتنظيمية لتوزي  املنشآت  

 الرياضية عىل مستوى الدولة.

إعادة جتايز كافة املنشآت الرياضية باملستدد  يف  

 جمال التدريب الريايض والبطويات الرياضية.

النظر بجدية يف إستددا  طرق جديدة تعتمد عىل  

ية بديث يمكن توفري اياستثامر والتسويق للمنشآت الرياض

 الدعم املايل والتمويل الالزم للصيانة والتجايزات احلديثة.
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التدطيط الفعال لعمليات إعداد سخصائيي إدارة  

املنشآت الرياضية واإلرشاف علياا ووض  خطط اسرتاتيجية 

 تتوافق م  التوجاات العاملية.

اإلعالم والرعاية اياجتامعية واملانية للعاملني يف جمال  

نشآت الرياضية بطرياة مبتكرة وتؤدي لعدم ضياع دحاوق امل

 العاملني هبا.

توظيف اإلمكانيات البرشية واملادية وكافة املنشآت  

 والتجايزات الرضورية لزيادة قاعدة املامرسة الرياضية. 

إعداد الكوادر الرياضية من سخصائيي املنشآت لضامن  

 ىل مناا.إدارة هذه املنشآت بشكل يؤدي لالستفادة امُلث

بناء وجتايز منشآت رياضية طباًا للمواصفات العاملية  

ومتعددة اياستددامات بديث توفر عىل الدولة تكاليف 

الصيانة والتجايزات املصادحبة من سماكن إقامة وإعاشة 

ومواقف سيارات ومواصالت بديث تتناسب م  ايادحتياج 

 املديل وتتالئم م  املتطلبات الدولية.

تدصصة لإلرشاف عىل املنشآت إستددا  هيئات م 

 الرياضية التنافسية وإستثامرها مالياً.

 
 عــــــاملراج

 أوالً: املراجع العربية

(: إدارة األزمات املتكررة 2005) إبراهيم، عمرو حممد .1

 كلية –يف بعض الرياضات املائية. جملة نظريات وتطبياات 

: 57 العدد باإلسكندرية، قري بأبو للبنني الرياضية الرتبية

245 – 306  

دراسة املعوقات التي تواجه  :(2004) أبو الزمع، عىل .2

الناشئني العرب للوصول للمستويات العليا يف السبادحة. 

مؤتة للبدو  والدراسات، العلوم اإلنسانية واياجتامعية، 

 (.1) 19األردن. جملد 

(: تاويم برامج األنشطة 2001) اخلالد، عبد العزيز .3

ة امللك سعود بالرياض، رسالة الرياضية لطالب جامع

ماجستري غري منشورة، قسم الرتبية البدنية وعلوم احلركة، 

 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.

(: األزمات اياقتصادية 2003) العجييل، أرشف حممود .4

يف اهليئات الرياضية األهلية، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية 

 الرياضية للبنني، جامعة دحلوان، الااهرة.

(: اإلمكانات الرياضية 2001) الشبكيش، آمنه مصطفى .5

 والرتوحيية، الااهرة: مكتبة الزعيم.

هـ(: عوامل تطوير برامج 1428) املطريي، بدر مقعد .6

النشاط الريايض يف جامعات اململكة العربية السعودية. 

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم الرتبية البدنية وعلوم 

 معة امللك سعود، الرياض.احلركة، كلية الرتبية، جا

(: معوقات اشرتاك موظفي 2010) املقهوي، نايف حممد .7

اهليئة امللكية يف األنشطة الرتوحيية الرياضية باملراكز 

الرتفياية بمدينة اجلبيل الصناعية. رسالة ماجستري غري 

منشورة، قسم الرتبية البدنية وعلوم احلركة، كلية الرتبية، 

 ض.جامعة امللك سعود، الريا

(: الصعوبات التي تواجه 2002) النعيمي، سيف حممد .8

البطويات العربية لأللعاب اجلامعية. رسالة ماجستري غري 

         منشورة، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية.

(: 2002) إيامن إبراهيم زكي وحمروس، حييى فكري .9

تاويم التمويل الذايت يف اياحتادات الرياضية اياوملبية 

ملرصية، جملة نظريات وتطبياات، جملة علمية متدصصة ا

يف علوم الرتبية البدنية والرياضة، كلية الرتبية الرياضية 

 .، اياسكندرية59للبنني، جامعة، اإلسكندرية، العدد 

 ايادارة(: 2008) سعد شلبي، –بخاري، عبد اللطيف  .10

 يف املشاركة الرياضية األندية يف ايالكرتوين والتسويق

 األول الدويل املؤمتر منشور، بدث األملانني يالدور

 للتدريب العامة اهليئة والصدة، والرياضة البدنية للرتبية

 . الكويت التطبياي،

(: دراسة املشكالت التي تواجه 1997) رايض، هبجت .11

بعض مؤسسات إعداد وتدريب الاادة اياداريني 

ني، الرياضيني، رسالة ماجستري، كلية الرتبية الرياضية للبن

 جامعة دحلوان، الااهرة.
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(: تاييم إدارة املنشآت 2006) سيد، عادل حسن .12

الرياضية وفاًا لألنشطة التسوياية احلديثة، جملة علوم 

، كلية الرتبية الرياضية، جامعة املنيا، 19الرياضة، العدد 

 الااهرة.

(: وسائل وتكنولوجيا التعليم، 2006) سامل، امحد حممد .13

 ة الرتبية، جامعة البنات بالرياض.الطبعة الثانية، كلي

(: خطة مارتدحة 2006) عبد احلكم، أمحد عبد الوكيل .14
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 سرتاتيجية حل املشكالت يف تدريس مناهج كرة القدم وكرة السلة عىل مستوىإدور 

  التفكري الناقد ومستوى التفكري اإلبداعي لدى الطلبة يف األردن 

 األستاذ الدكتور صادق خالد احلايك

 أستاذ املناهج وطرق التدريس قسم اإلرشاف والتدريس 

 دنيةكلية الرتبية الرياضية، اجلامعة األر

 محد الشديفاتأد. ماجد 

 والتعليموزارة الرتبية 

 اململكة  األردنية اهلاشمية
 ا

 (م19/1/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 19/9/2016)قدم  للنرش يف  

  
 

 .مناهج الرتبية الرياضية، التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد، كرة السلة وكرة القدم: الكلامت املفتاحية

هذه الدراسة التعرف اىل دور اسرتاتيجية حل املشكالت يف تدريس مناهج كرة هدفت البحث: ملخص

القدم وكرة السلة عىل مستوى التفكري الناقد ومستوى التفكري اإلبداعي لدى الطلبة يف األردن، يف ضوء 

( معلم ومعلمة. 124متغريات )املرحلة، اجلنس، اخلربة، نوع املدرسة(. وتكونت عينة الدراسة من )

رت نتائج الدراسة حصول أفراد العبنة عىل مستوى مرتفع من التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي عىل أظه

املقياس ككل. كام كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى التفكري الناقد 

 .والتفكري اإلبداعي يف أبعاد )املرحلة، املدرسة، اجلنس(
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Abstract. This study aims at recognizing the role of problem - solving strategy in teaching 
football and basketball curricula at the level of critical and creative thinking of the students 
from the teachers' point of view, in the light of the variables (stage, gender, experience, 
school type). The study sample consisted of (124) male and female teachers. The results 
showed that the sample obtained high level of critical and creative thinking on the whole 
scale. According to the variables, the results revealed that there were no significant 
differences in the level of critical and creative thinking. 
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  مقدمة 

تعترب اسرتاتيجية التدريس من العنارص املهمة يف العملية 

التعليمية، ال بل إهنا من أكثر عنارص املنهج حتقيقًا لألهداف، 

كأحد أهم وذلك إلسهامها يف حتديد أدوار املعلم واملتعلم 

، فالثورات واالكتشافات العلمية يف ارص العملية التعليميةعن

عرصنا احلايل، وما أحدثته من نمو وتطور يف املعارف 

واملعلومات، أدت إىل اهتامم أكرب يف استخدام األساليب 

 وطرق التدريس واالسرتاتيجيات. 

إن التقدم احلضاري الرسيع يف جمال التدريس يعمل عىل 

عن طريق استخدام  ،ية للمتعلمنيتوفري احلاجات الرتبو

اسرتاتيجيات تربوية حديثة، تسعى إىل تطوير مهارات التفكري 

والبحث والنقد واإلصغاء حتقيقًا لألهداف املرجوة، وتبدأ 

هذه االسرتاتيجيات أوالً بتطوير مهارات املعلم يف املجاالت 

الرتبوية كافة عرب تفعيل أفضل االسرتاتيجيات التدريسية  التي 

تصل إىل عقول املتعلمني، وتفرز نوعًا من اإلبداع والتجديد 

.  يم، فتزداد الدافعية عند املتعلمبعيدًا عام هو مألوف من التعل

تثبط من قدراته وخيرج عن نطاق التلقني واإلتكالية التي 

ومواهبه، وتبني له شخصية خمتلفة جتعله باحثًا ومفكرًا وناقدًا 

هذا التطوير الرسائل والربامج  وتوسع آفاقه ذاتيًا، ويشمل

املتعددة االستخدام التي يعمل املعلم عىل توظيفها حسب 

( 2007القدرات واملهارات واملوقف التعليمي )الربيعي،

 (.2009حتى )طناوي 

وقد اكتسبت مهارات التفكري أمهية مضاعفة نتيجة ما 

يشهده البحث العلمي من تطور يف مجيع املجاالت، وارتباطه 

اطًا وثيقا مع الدراسات البحثية املختلفة، وتزامنا مع ارتب

التطور العلمي والتكنولوجي الذي أسهم بشكل فاعل يف 

تطوير العملية الرتبوية ونجاحها، وأدى اىل تطور األساليب 

والطرق التدريسية، وأصبحت أكثر كفاءة وفاعلية، والباحثون 

بة يسعون من خالل األبحاث واملؤسسات التعليمية صاح

العالقة املبارشة بالعمل الرتبوي إىل تنمية مهارات التفكري 

واالرتقاء هبا باعتبارها األساس واهلدف الرئيس عىل اختالف 

املراحل واملواقف التعليمية والتدريسية، إذ جيب أن يتم وضع 

خطط فاعلة تسهم إىل حد كبري يف تطوير البنية التعليمية من 

 ذا املجال.قبل الباحثني واملختصني يف ه

إن جمال الرتبية الرياضية متميز عن غريه من املجاالت يف 

تنمية التفكري لدى الطلبة، ومعلم الرتبية الرياضية معنيٌّ بإجياد 

فرص تشجع الطلبة عىل استخدام أجسامهم للتعبري عن 

أفكارهم ومشاعرهم من خالل تركيب اجلمل احلركية وتنفيذ 

ة الرياضية بمهارات فنية اخلطط التكتيكية. وتتصف الرتبي

عالية جتمع ما بني التفكري والتطبيق عىل أرض الواقع، لذلك 

يعتمد الوصول ملستوى األداء الفني املتميز عىل توفر قدرات 

بدنية وعقلية خاصة لدى املامرسني، بحيث يتم استخدام أنواع 

 عديدة من التفكري تطبق حسب نوع النشاط الريايض.

الناقد حتتاج إىل التعلم والتدريب فهي إن مهارات التفكري 

ليست فطرية، وغري مرتبطة بمراحل عمرية حمددة، حيث 

يستطيع أي فرد القيام هبا حسب قدراته العقلية واحلسية، 

ويرتبط التفكري الناقد ارتباطًا وثيقًا بمهارات التفكري األخرى 

كاملنطق االستداليل واالستقرائي والتحلييل، ومجيعها تدعمه 

تسانده، ويعترب التفكري الناقد املفتاح حلل املشكالت التي و

تواجه املعلمني أثناء تعرضهم ملواقف تعليمية حتتاج يف بعض 

 األحيان إىل قرار حاسم وحتديث للمعلومات أثناء التطبيق. 

نحن بحاجة إىل تنمية القدرات العقلية بشكل عام 

بوية التي والتفكري الناقد خاصة، والبحث عن النشاطات الرت

تعمل عىل استثارة وتنمية التفكري الناقد، واستقصاء املواقف 

والطرائق، التي تسهم بفاعلية يف تنميته يف إطار الرتبية 

الرياضية الزاخرة بالعديد من الفرص التي يمكن استغالهلا يف 

استثارة التفكري الناقد يف حصة الرتبية الرياضية، وربطها مع 

ملواد األكاديمية ذات األبعاد النفس حركية، املواد التدريسية وا

واملتعلم اليوم جيب أن يتعلم كيف يفكر، كيف حيلل، كيف 

يناقش وكيف يستخلص املعلومات واملعارف، وكيف هييكل 

تفكريه لفهم املشكالت التي تعرتضه ألجل اختاذ القرارات 

فيها، جيب أن يتعلم كيف يكون مفكرا ناقدا، فهذه اخلاصية 

اليوم رشطًا من رشوط التفوق واإلبداع، وحتتل أصبحت 

عملية التفكري مكانة كبرية يف املناهج الدراسية، ومن خالل 
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عملية التعليم والتعلم يمكن تنمية التفكري لدى النشء، 

واستخدام طرق خمتلفة لذلك، وجيب إدراك أن أفضل ما 

يكتسبه املتعلمون هو التفكري العلمي املنظم الذي يؤسس عىل 

ملالحظة واملشاهدة الدقيقة، والواقع أن تطور العلم والتقدم ا

احلضاري الذي نلمسه اليوم يف أساليب حياتنا املختلفة إنام 

 (.2001يعود إىل الطريقة العلمية يف التفكري )زيدان،

ويعد التفكري اإلبداعي بوابة االنفتاح وإثارة اإلمكانات 

التعامل مع والقدرات، التي يستطيع من خالهلا الطالب 

ظروف احلياة عىل اختالف تنوعها، وجيدر أن تتكاتف جهود 

يف املجال الرتبوي كافة من باحثني ومرشفني  العاملني

ومعلمني ومهتمني، للعمل عىل تنمية أساليب التفكري املختلفة 

وتطويرها لدى الطلبة، ليكونوا قادرين عىل مواجهة 

رة التكيف معها التحديات املتسارعة يف عرصنا احلايل ورضو

واكتشافها من خالل التنويع  والسعي لصقل مواهب الطلبة

    املستمر يف األنشطة سواء أكانت علمية أم ألعابًا رياضية.

مّكن الالعب من إن التفكري اإلبداعي يف املجال الريايض ي  

التعامل مع املواقف التنافسية والسيطرة أثناء املباريات، من 

ط واحللول وفقًا للموقف التنافيس، خالل العديد من اخلط

ة حفالالعب املبدع تتكون لديه أفكار ورؤى وحلول ناج

ورسيعة أثناء املنافسة، فتقييمه للموقف ومعاجلته بطرق 

مبتكرة ورسيعة، تساعدانه عىل مواجهة املواقف الصعبة 

واملعقدة، والقدرة عىل إنتاج مهارات رياضية وقدرات حركية 

ألداء اإلبداعي للمهارة، مع التحيل باالتزان رياضية ناجتة عن ا

 والتفاعل اإلجيايب والضبط االنفعايل خالل املنافسة.

 

 مشكلة الدراسة

من خالل خربة الباحثان يف جمال التعليم ، الحظا أن 

الغالبية العظمى من معلمي الرتبية الرياضية ما زالوا مرصين 

للمهارات عىل استخدام األساليب التقليدية يف تدريسهم 

الرياضية املختلفة بشكل عام ومهارات كرة القدم وكرة السلة 

بشكل خاص، علاًم أن هذه األساليب  وان كانت حتقق بعض 

األهداف، إال أهنا ال تنسجم مع خطة التطوير الرتبوي يف 

 إعداد األفراد ملواجهة تطورات املهارتني وحتديات العرص.

 استخدام األساليب و ي عزى ذلك عىل إرصار املعلمني عىل

التقليدية غري املواكبة ملتطلبات العرص، وعدم معرفة املعلمني 

بآلية تطبيق هذه االسرتاتيجيات واألساليب ومدى فعاليتها يف 

املرجوة، وسهولة سيطرة املعلم عىل الطلبة أثناء  النتائجحتقيق 

تطبيق األساليب التقليدية عن طريق إصدار التعليامت 

بار الطلبة عىل االستجابة هلا دون مناقشة، كام واألوامر وإج

يمكن عزوها عىل عجزهم النسبي عن تنمية مهارات التفكري 

التي حيتاجها املتعلم يف حياته اليومية، وعليه رأى الباحثان 

رضورة إجياد تشاركيه فاعلة بني املعلم والطالب واستخدام 

ت اسرتاتيجيات تعليمية تتناسب مع قدرات وميول ورغبا

 وحاجات الطلبة لتسهم يف تنمية املهارات لدهيم.

 

  أمهية الدراسة 

 تتلخص أمهية الدراسة باآليت: 

استخدام اسرتاتيجيات حل املشكالت التي تركز عىل  -

التعلم الذايت، وربطها بعمليات التفكري العليا املختلفة لتتامشى 

 مع متطلبات املناهج الرتبوية اجلديدة.

 حد عىل – البدنيةوىل يف جمال الرتبية تعترب الدراسة األ ـ

 التفكري اختبارات تفعيل  أمهية تؤكد التي -الباحثان علم

 .اإلبداعي والتفكري الناقد

تصميم أدوات لقياس دور اسرتاتيجية حل املشكالت  -

يف تطوير مهارات التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي من خالل 

كون مرجعًا معتمدًا تدريس مناهج كرة القدم وكرة السلة، لت

 للمتخصصني.

بناء اختبارات لقياس مستويات التفكري الناقد  -

والتفكري اإلبداعي مصممة بطريقة علمية، تعمل عىل قياس 

الطلبة يف كرة القدم وكرة السلة، وقياس مستوى  مهارات

النقد واإلبداع، بحيث تكون مرجعًا ألصحاب االختصاص 

ستفادة منها يف عمليات من مدريس اجلامعات واملعلمني لال

 .البدنيةتدريس الرتبية 
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هذه الدراسة أن تقف عىل مستوى التفكري ائج ـلنتمكن ي -

الناقد والتفكري اإلبداعي، ملساعدة الباحثني واملرشفني واملعلمني 

واملهتمني والقائمني عىل وضع املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم 

 .البدنيةيف جمال البحث العلمي ومناهج الرتبية 

 

  أهداف الدراسة

 هدفت هذه الدراسة للتعرف إىل: 

اسرتاتيجية حل املشكالت يف تدريس مناهج  دور   -   

التفكري الناقد والتفكري  كرة القدم وكرة السلة عىل مستوى

 لدى الطلبة يف األردن. اإلبداعي

التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي  الفروق يف مستوى -

 ة نظر املعلمني تبعًا ملتغريات ) املرحلةلدى الطلبة من وجه

 ، اجلنس، نوع املدرسة(.الدراسية

 

  أسئلة الدراسـة

اسرتاتيجية حل املشكالت أثناء تدريس  ما دور -

مناهج كرة القدم وكرة السلة يف تطوير مستوى التفكري الناقد 

 ومستوى التفكري اإلبداعي لدى الطلبة يف األردن؟.

إحصائية يف مستوى  هل توجد فروق ذات داللة -

لدى الطلبة من التفكري اإلبداعي  مستوى التفكري الناقد و

 ؟.الدراسية ت عزى ملتغري املرحلة وجهة نظر املعلمني

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى  -

لدى الطلبة من التفكري اإلبداعي  مستوى التفكري الناقد و

 ت عزى ملتغري اجلنس؟. وجهة نظر املعلمني

ل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ه -

لدى الطلبة من التفكري اإلبداعي  مستوى التفكري الناقد و

 ت عزى ملتغري املدرسة؟. وجهة نظر املعلمني
 

 مصطلحات الدراسة 

أسلوب تعليمي يضع  هي اسرتاتيجية حل املشكالت:

ة متعدد املتعلم يف حالة من التفكري والتأمل بحيث يتناول أنواعاً 

من املشكالت التي تواجه الطلبة، من خالل توفري مواقف أو 

مشكلة يطرحها املدرس، ليتيح للطالب الفرصة لكي يفكر 

وينشغل يف اكتشاف البدائل واختيارها، ويبحث عن احللول 

التي تساعد عىل حل املشكلة، وأثناء هذه الفرتة ونتيجة 

صل إىل  للعمليات الفكرية املنجزة يستطيع املتعلم أن يتو

 جمموعة من األفكار واحللول والتي يمكن التعبري عنها باحلركة. 

هو عملية عقلية مركبة تتكون من ميول  التفكري الناقد:

ومهارات تقوم عىل التأمل، و يعتمد الفرد فيها عىل املنطق 

والتحليل، وهو نتاج ملظاهر معرفية متعددة تقوم عىل معرفة 

املناقشات واالستنباط  االفرتاضات والتفسري، وتقويم

 .للوصول إىل النتائج

هو نشاط عقيل هادف توجهه رغبة  التفكري اإلبداعي:

قوية يف البحث عن حلول أو التوصل إىل نواتج أصيلة مل تكن 

معروفة سابقًا، ويتميز بالشمولية والتعقيد ألنه ينطوي عىل 

عنارص معرفية وانفعالية أخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية 

 .ريدةف

  الدراسات السابقة

( بدراسة هدفت 2015احلايك وعموش )قام كل من 

للتعرف اىل االسرتاتيجيات التدريسية األكثر استخداما يف 

تدريس مساقات السباحة وعالقتها بالتفكري اإلبداعي يف 

اللغة   (13) اجلامعات األردنية، وتكونت عينة الدراسة من

طالبًا  (275) حة ومدرس من مدريس مساقات السباهندي 

من طالب كليات الرتبية البدنية يف اجلامعات األردنية،. 

 األكثر هي األمرية اإلسرتاتيجية وأظهرت نتائج الدراسة أن

 ،(2) و( 1) سباحة مساقات يف تدريس استخداماً 

 .(3) ختصص سباحة مساق يف التدريبية واإلسرتاتيجية

ي األكثر فاعلية يف وأظهرت أيضا أن اإلسرتاتيجية التعاونية ه

، واالكتشاف (1) تنمية التفكري اإلبداعي يف مساق سباحة

، أما مساق سباحة (2) املوجه األكثر فاعلية يف مساق سباحة

فكانت إسرتاتيجيتي التقييم الذايت والتدريس  (3) ختصص

املصغر مها األكثر فاعلية يف تنمية التفكري اإلبداعي. وجاء 

للطلبة اللذين اجتازوا مساقات  متوسط التفكري اإلبداعي

 اقي سباحةـــــالسباحة يف اجلامعات األردنية ككل، ويف مس

بمستوى متوسط، وجاء بمستوى مرتفع للذين  ( 2و1)
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. كام ال توجد فروق (3) اجتازوا مساق سباحة ختصص

إحصائية يف مستوى التفكري اإلبداعي تبعا ملتغري اجلنس، 

التفكري اإلبداعي تبعا ملتغري  وتوجد فروق إحصائية يف مستوى

العالمة ولصالح الطلبة املتميزين، وفروق إحصائية يف تبعا 

 ملتغري اجلامعة ولصالح اجلامعة األردنية واهلاشمية والريموك.

هدفت هذه الدراسة إىل  (2015) دراسة الشاميلة

التعرف عىل أثر تصميم منهاج حموسب يف تعليم بعض 

إسرتاتيجية حل املشكالت عىل  مهارات اجلمباز باستخدام

مستوى التفكري التأميل واإلبداع احلركي واألداء املهاري 

 (51) لدى الطالبات يف البحرين. تكونت عينة الدراسة من

طالبة، تم توزيعهم عىل جمموعتني متكافئتني طبقت 

املجموعة األوىل )التجريبية( املنهج املحوسب القائم عىل 

، واملجموعة الثانية )الضابطة( اسرتاتيجية حل املشكالت

استخدمت املنهج القائم عىل الطريقة املعتادة بالتدريس، 

استخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي ملالءمته لطبيعة 

الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة أن الربنامج التعليمي 

املحوسب القائم عىل اسرتاتيجية حل املشكالت كان له أثر 

ارات اجلمباز )الدحرجة األمامية املكورة، إجيايب يف تعلم مه

، الدحرجة اخللفية املكورة، الدحرجة األمامية فتحاً 

، الوقوف عىل الذراعني، العجلة الدحرجة اخللفية فتحاً 

البرشية، امليزان األمامي، الدحرجة املفرودة عند مقارنة نتائج 

القياسني القبيل والبعدي للمجموعتني الضابطة والتجريبية، 

أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عىل مستوى و

التفكري التأميل ومستوى اإلبداع احلركي واألداء املهاري 

 ولصالح املجموعة التجريبية. 

بدراسة هدفت إىل بحث أثر برنامج  (2014) قام الفاتح   

تروحيي ريايض يف تنمية بعض القدرات اإلبداعية لدى أطفـال 

يف )قدرة اخليال، قدرة الطالقة، قدرة  الروضـة املتمثلة أساساً 

األصالة(، واستخدم الباحث املنهج التجريبي لعينتني 

متجانستني من حيث العدد، ومن حيث اخلصائص 

والنفسية والبدنية، واستخدما اختبار تورنس  املورفولوجية

للتفكري اإلبداعي لدى أطفال الروضة يف هذه الدراسة، عىل 

ني: إحدامها جتريبية واألخرى عينة تكونت مـن جممـوعت

يدرسون  طفالً  (20)ضابطة حيث تكونت كل جمموعة من 

بدور احلضانة، وأظهرت النتائج أن معظم األطفال لدهيم 

قدرة كبرية من اخليال باملقارنة من قدرة األصالة، بينام جاءت 

قدرة األطفال عىل الطالقة متقاربة بني العينتني؛ ألن سن 

 و هذه القدرة يف هذه املرحلة.األطفال تسـمح بنم

التي هدفت إىل  (2012)ويف دراسة عساسلة وبشارة    

الكشف عن أثر برنامج تدريبي عىل مهارات التفكري الناقد يف 

تنمية مهارات التفكري التأميل لدى طالبات الصف العارش 

طالبة كان توزيعها  (80)األسايس يف األردن، تكونت العينة من 

طالبة   (40) موعتني متكافئتني ضابطة تكونتعشوائيا عىل جم

طالبة، تم تصميم برنامج تدريبي عىل مهارات  (40)وجتريبية 

التفكري الناقد وتطبيقه عىل املجموعة التجريبية، ثم طبق القياس 

البعدي، وأظهرت النتائج  وجود أثر ذي داللة إحصائية للربنامج 

يظهر أثر دال إحصائيا عىل التدريبي يف تنمية التفكري التأميل، ومل 

التفاعل بني الربنامج التدريبي واملعدل الدرايس يف تنمية التفكري 

التأميل. وأوصت الدراسة بالتعرف إىل أثر التدريب عىل مهارات 

 التفكري الناقد يف تنمية أنامط تفكري أخرى.   

دراسة هدفت للتعرف عىل دور  (2010) كام أجرى أمحد

ايض يف تنمية بعض قدرات التفكري الناقد النشاط البدين الري

( 50لدى تالميذ املرحلة الثانوية، وقد بلغت عينة الدراسة )

طالب وطالبة، من خالل عمل مقارنة بني املامرسني وغري 

املامرسني للنشاط البدين الريايض يف القدرة عىل التفكري الناقد 

 تنمية بغية التعرف عىل مدى فاعلية النشاط البدين الريايض يف

القدرات العقلية والعمليات الذهنية، واستثارة التفكري الناقد، 

وتعلم مهارته واالستفادة منها يف تطوير قدرات التالميذ يف 

املرحلة الثانوية يف العملية التعليمية والتعلمية وحتقيق 

ىل أن التالميذ الذين إألهداف الرتبوية، وخلصت الدراسة ا

ل يف ة بشكل منتظم هم األفضيامرسون األنشطة الرياضي

 ن الذكور أفضل من اإلناث.أاختبارات التفكري الناقد، و

( التي AL-hayek 2010,) الدراسة التي قام هبا احلايك 

هدفت إىل التعرف عىل أثر استخدام أسلوب التقييم الذايت يف 
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تدريس مهارات كرة السلة عىل تطوير قدرة طالبات الرتبية 

ري االبتكاري ومستوى أداء بعض مهارات الرياضية عىل التفك

طالبة من  (18) كرة السلة، وقد تكونت عينة الدراسة من

يف كلية الرتبية الرياضية  (1) املسجالت يف مساق كرة سلة

باجلامعة األردنية، استخدم املنهج شبه التجريبي، أظهرت 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات 

بعدية يف تنمية قدرة الطالبات عىل التفكري االبتكاري القبلية وال

عىل أربعة من املحاور اخلمسة للمقياس )الكفاءة، مواجهة 

املشكالت، االستقاللية، عدم الرغبة بالروتني( وعىل املقياس 

ككل ولصالح البعدية، كام أشارت إىل عدم وجود فروق ذات 

وتوصلت  داللة إحصائية عىل املحور االجتامعي للمقياس،

إحصائية بني  داللة ذات فروق وجود إىل أيضاً  الدراسة

االختبارات القبلية والبعدية يف مستوى األداء املهاري عىل 

مهاريت التصويب والتنطيط، فيام مل تظهر فروق إحصائية عىل 

 مهارة التمريرة الصدرية.

  الدراسات األجنبية

بريديون ـــــبيو وســـة قام هبا كل من كاليـــيف دراس

(Kalliopi&spiridon, 2007 هدفت إىل التعرف عىل أثر )

تدريس احلركات اإلبداعية واالرجتالية عىل حتسني القدرة عىل 

تركيب وتكوين حركات جديدة، تم استخدام املنهج التجريبي 

( طالبة من 25نظرا ملالءمته لطبيعة الدراسة، عىل عينة بلغت )

سنة األوىل، وقد تم تقسيم طالبات كلية الرتبية الرياضة لل

العينة إىل جمموعتني، األوىل جتريبية والثانية ضابطة، تلقت 

املجموعة التجريبية عرش دروس حركية يف إبداع وارجتال 

حركات مصاحبة املوسيقى باستخدام أسلوب حل 

املشكالت، وذلك ضمن منهاج الرقص، أما املجموعة 

ج الدراسة حتسن أداء الضابطة فلم تتلق شيئًا، وقد أظهرت نتائ

املجموعة التجريبية يف القياس البعدي وذلك من خالل 

اهلواء وتغيري مقياس يتضمن عرش متغريات: التحرك يف 

جتاه، حركات التموج واملرونة، الدورانات، التوازن، األ

الطريان، تغيري املستوى، تغري الرسعة والشدة، اإليقاع، تنوع 

من معيار ثالثي )جيد، جيد احلركات، تم قياس املتغريات ض

جدًا، ممتاز( أظهرت نتائج الدراسة حتسن أداء املجموعة 

التجريبية يف  الدورانات، وتغيري االجتاهات واملستويات 

 احلركية والرسعة والشدة احلركية والتحكم يف حركة اجلسم .  

 إىل هتدف بدراسة  (Alhayek, 2004) احلايك وقام    

 مهارات ينتد يف أسلوبني استخدام نيب العالقة عىل التعرف

 االبتكاري التفكري عىل الطلبة قدرة وتنمية السلة كرة

 يةضالريا الرتبية كلية طلبة لدى املهاري األداء ومستوى

 عدد جمموعتني من الدراسة عينة تكونت األردنية، باجلامعة

 (26) الثانية واملجموعة طالبًا، (24) األوىل املجموعة أفراد

 أسلوب باستخدام األوىل  املجموعةس تدري تم ،طالباً 

 التجريبي، األسلوب باستخدام والثانية املوجه االكتشاف

 أسلوب استخدام بني إجيابية عالقة هناك أن النتائج وأظهرت

االبتكاري،  التفكري عىل الطلبة قدرة وتنمية املوجه افشاالكت

 أفراد بني ائيةصإح دالة ذات فروق وجود إىل اً ضأي ارتشأو

 الحصول  واملهارية االختبارات عىل الدراسة جمموعتي

  .التجريبي األسلوب استخدمت  التي املجموعة

 ) Shoka, 2010)  &Alhayekأجرى احلايك وشوكه 

دراسة هدفت إىل معرفة اآلثار املرتتبة عىل استخدام األسلوب 

Mosston وAshworths  التباديل( لتعليم طالب الرتبية(

كرة السلة وأثرها عىل قدراهتم يف  التفكري اإلبداعي، البدنية  

طالبا وطالبة من طلبة مساق  (20) تكونت عينة الدراسة من

الرتبية البدنية من كلية الرتبية الرياضية يف اجلامعة األردنية، 

املشاركني يف دورة اجلامعيني املطلوبة من مستوى كرة السلة 

 من عامخالل الفصل الدرايس الثاين  (3) فئة

، استخدمت الدراسة املتوسطات احلسابية م2009/2010

املستقل. وأشارت نتائج  )ت( واالنحرافات املعيارية، واختبار

حتليل البيانات إىل أن هناك اختالفات كبرية بني ما قبل 

ملشاركني فيام االختبارات وبعدها يف قدرات التفكري اإلبداعي ا

 والكفاءة ومواجهة جتامعية والروتنييتعلق باألبعاد اإل

املشكالت، كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بني قدرات التفكري اإلبداعي لدى الطالب الذكور 

 واإلناث.
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  حمددات الدراسة

اقترصت الدراسة عىل معلمي ومعلامت  املحدد املكاين:

م يف وزارة الرتبية والتعليم يف القطاعني العا البدنيةالرتبية 

 واخلاص ملديريتي الرتبية والتعليم للوائي قصبة املفرق وإربد. 

وهو الفصل الثاين من العام الدرايس  املحدد الزماين:

2014-2015     

يف البدنية معلمو ومعلامت الرتبية  املحدد البرشي:

 مديريتي الرتبية والتعليم للواء قصبة املفرق واربد األوىل.

 الطريقة واإلجراءات:

استخدم الباحثان املنهج الوصفي وذلك الدراسة: منهج 

 ملالءمته لطبيعة هذه الدراسة. 

تكون جمتمع معلمي ومعلامت الرتبية  جمتمع الدراسة :

يف وزارة الرتبية والتعليم، يف كل من لوائي قصبة اربد،  البدنية

 ( معلم ومعلمة. 200وقصبة املفرق، والبالغ عددهم )

 العمديةعينة الدراسة بالطريقة  تم اختيارعينة الدراسة : 

العاملني يف كل من مديرية  البدنيةمن معلمي ومعلامت الرتبية 

الرتبية والتعليم للواء قصبة اربد ولواء قصبة املفرق يف 

معلم  (124)القطاعني العام واخلاص، حيث بلغ حجم العينة 

 ومعلمة.

فراد أحتليل وحتديد تقديرات استجابات  وألغراض

فراد أملعيار التايل ملتوسطات تقديرات تم استخدام االعينة، 

 العينة عىل جماالت وفقرات أداة الدراسة:

 –ان املدى املطلق = الدرجة املخصصة للفئة العليا 

 .الدنيا للفئة املخصصة الدرجة

، وبناء عليه جرى اعتامد املقياس  0.8=  5( ÷ 1 – 5ـ )

ى احتساب التايل للحكم عىل املتوسطات احلسابية وجر

 املستويات كام ييل:

 .منخفض جدا.1.8-   1ـ 

 . منخفض. 2.6   - 1.8ـ 

 متوسط .3.2  - 2.6ـ 

 .مرتفع   4.2 – 3.4ـ 

 .جدا مرتفع  5 – 4.2ـ 

 

  متغريات الدراسة

 :املتغريات املستقلة -

فئتان ) أساسية ،ثانوية(، اجلنس،  هياملرحلة الدراسية و

فئتان )خاصة،  هواملدرسة و فئتان: )ذكور ، إناث(، نوع هوو

 حكومية(.

 : املتغريات التابعة

من ثالثة أبعاد  ويتكونمستوى التفكري الناقد 

)االستقاللية، الروح القيادية، حتليل األداء(، ومستوى التفكري 

من أربعة أبعاد )احلساسية للمشكالت،  ويتكوناإلبداعي 

 املرونة، الطالقة، األصالة(.

 :املعاجلات اإلحصائية

استخدم الطرق اإلحصائية التالية ملعاجلة البيانات وهي:  

املتوسطات واالنحرافات املعيارية، ، اختبار)ت( لداللة 

، One way ANOVA ر حتليل التباين األحاديالفروق، اختبا

 اختبار شفيه للمقارنات البعدية.

 

   مناقشة النتائجو عرض

 راسة تبعاً تاليا استعراض للنتائج التي توصلت إليها الد

 ألسئلتها: 

اسرتاتيجية حل املشكالت يف  ما دور السؤال األول :

تدريس مناهج كرة القدم وكرة السلة يف تطوير مستوى التفكري 

 الناقد والتفكري اإلبداعي لدى الطلبة يف األردن؟.

لإلجابة عن هذا التساؤل استخدمت املتوسطات 

واالنحرافات املعيارية وتوضح جلداول التالية نتائج هذا 

 التساؤل.
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 .فراد العينة عىل مقاييس التفكري اإلبداعي مرتبة تنازلياأاالنحرافات املعيارية الستجابات املتوسطات احلسابية و .(1جدول )

 

أن مستوى استجابات أفراد العينة سة رالداتائج كشفت ن

عىل مقياس التفكري اإلبداعي جاءت مرتفعة يف كافة  املجاالت 

)حساسية املشكالت، املرونة، الطالقة، األصالة(. وهذا يعني 

أن السرتاتيجيه حل املشكالت دور اجيايب يف تعليم الطلبة، 

م الوقت كوهنا تساعد الطلبة يف تعلم املهارات، وإعطائه

الكايف لتأمل أجزاء املهارة، والعمل عىل تطوير نجاحاهتم 

بشكل إجيايب ويف خمتلف املواقف التعليمية، باإلضافة إىل 

التفاعل احليوي أثناء الدرس وإكساهبم خربات تساعدهم يف 

حياهتم اليومية، مع زيادة يف الكفاءة العقلية والتقدير الذايت، 

اتيجية من قدرات كبرية يف من خالل ما تعكسه هذه االسرت

تنمية فعاليات التفكري اإلبداعي لدى الطلبة، هذا وقد 

كليًا قبل استخدام هذه  وأظهرت الدراسات أن هنالك اختالفاً 

 ,ALhaykاالسرتاتيجية وبعد استخدامها وهذا ما أشار اليه )

shoka 2010 ،Cotton,2008،2007، الديوان.) 

لعديد من الدراسات التي اتفقت هذه النتائج مع نتائج ا

أشارت إىل فاعلية اسرتاتيجية حل املشكالت يف حتسني 

النواحي اإلبداعية املختلفة )حساسية املشكالت، املرونة، 

الطالقة ،األصالة( وفاعلية يف تنمية املستوى املهاري والعقيل 

، 2010، احلايك،2015ومن هذه الدراسات )الشاميلة،

Beyer ,2003ان أن اسرتاتيجية حل املشكالت (. ويرى الباحث

يف تدريس مناهج كرة القدم وكرة السلة تسهم يف تطوير 

مستوى التفكري اإلبداعي ملجاالته ) احلساسية للمشكالت، 

املرونة، الطالقة ،األصالة(، فهي تركز عىل ذاتية الطالب 

للحصول عىل معلومات ومعارف خمتلفة باعتباره حمددا 

ليمية، كذلك مراعاهتا للفروق الفردية أساسيا يف العملية التع

بني الطلبة للوصول إىل مستوى اإلبداع الفكري املراد حتقيقه، 

 لإلفرادمن خالل تعزيز عمليات التفكري العليا وتوارد األفكار 

واكتشاف البدائل التي تساعدهم عىل تعلم املهارات، وتتفق 

، اخلصاونة 2015هذه النتيجة مع دراسة )الشاميلة،

 (.2006، اخلطيب والعبابنه،2013ايك،واحل

يرى الباحثان أن استخدام جمال احلساسية للمشكالت: 

اسرتاتيجية حل املشكالت كام يدركها املعلمني نسبة لطلبتهم 

يف هذا املجال يساعد يف حتسني طبيعة األداء الفني كونه يعتمد 

عىل مهارة احلساسية للمشكالت، وقدرة الطالب عىل التغلب 

ملشكلة التي تواجهه أثناء تعلمه مهارات اللعبة، وقدرته عىل ا

رين  واملساعدة عىل عىل اكتشاف أخطائه وأخطاء زمالئه  اآلخ

ثناء تنفيذ املهارة، واكتشاف نقاط الضعف أحل املشكالت 

والقوة من خالل مشاهدته ألداء زمالئه، والتصحيح الذايت 

أن التفكري  من خالل حتسسه للمشكالت الفنية، كام ألخطاءه

الفني يف األداء يساعد الطالب عل ابتكار طرق جديدة يف تعلم 

املهارات والقدرة عىل ختزين صورة متكاملة لألداء الفني، 

وحتسن لديه عمليات التفكري العليا، لتساعده للوصول اىل 

(، يف أن 2005األداء األمثل،  وهذا ما يتفق مع ) قطامي،

لكثري من املشكالت مقابل احلساسية للمشكالت هي رؤية ا

 أن ال يراها اآلخرين.

يف ضوء النتائج يرى الباحثان أن استخدام جمال املرونة: 

اسرتاتيجية حل املشكالت تعمل عىل تقبل الطلبة ملالحظات 

املعلم وزمالئه أثناء تنفيذ األداء وتعلم املهارة بأساليب 

لفة متنوعة، كام أهنا تساهم باستخدام وسائل تعليمية خمت

ومبتكرة بام يتناسب مع القدرات العقلية والبدنية لرفع مستوى 

 املتوسط احلسايب املجال  الرقم
حراف االن

 املعياري
األمهية 
 النسبية

 الرتبة املستوى

 1 مرتفع 81.80 0.53 4.09 األصالة 4

 2 مرتفع 80.20 0.48 4.01 احلساسية للمشكالت 1

 3 مرتفع 79.80 0.53 3.99 املرونة 2

 4 مرتفع 77.80 0.56 3.89 الطالقة 3

  مرتفع 79.80 0.42 3.99 مقياس التفكري اإلبداعي ككل 
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انسجام الطالب مع زمالئه، والتميز أثناء تطبيق األداء 

ن استيعاب أ(، كام 2013الصعب، وهذا يتفق مع )احلموري،

أشكال املراحل الفنية املختلفة وطرق تنفيذ األداء يؤدي اىل 

شكالت نتيجة للتفكري التغلب عىل صعوبة األداء ملواجهة امل

 ببدائل مقبولة تساعد يف حتدي كافة املعيقات.

يف ضوء ارتفاع مستوى استجابات أفراد العينة الطالقة: 

عىل جمال الطالقة، يرى الباحثان أن مهارة الطالقة ذات أمهية 

كربى يف توارد األفكار وإرشاد الطلبة لتحسني األداء وممارسة 

ة، وتقبل الرأي والرأي اآلخر تدريبات متنوعة حول املهار

واالستفادة منه يف اكتشاف احللول املناسبة التي تعمل عىل 

تعلم املهارة والتكيف مع األجواء الصعبة للعبة. ان استخدام 

هذه االسرتاتيجية هلا الدور يف تعلم الطالب وتطوير معارفهم 

باجيابية وفاعلية نحو التفكري باملهارات اخلاصة باللعبة قبل 

طبيقها والتفاعل بحيوية خالل الدرس، باإلضافة اىل ت

اكتساب خربات ومهارات قابلة للبقاء الستخدامها يف احلياة 

العملية، من خالل ما تعكسه هذه االسرتاتيجية من قدرات 

كبريه عىل تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطلبة، وهذا 

 (.2002، رشف،2002ما أشار إليه )جروان،

جاء مستوى استجابات أفراد العينة عىل جمال  :األصالة

، ويعزو الباحثان ذلك اىل أن اسرتاتيجية حل األصالة مرتفعاً 

املشكالت تعمل عىل زيادة مستوى الثقة بالنفس لدى الطلبة 

عند األداء الصحيح وهو ما يسبب الشعور بالرىض وخاصة 

مة يف مع املتابعة من قبل املعلم، فاألصالة من املجاالت امله

توالد األفكار عند تطبيق املهارة بالشكل الصحيح، والتميز 

أثناء األداء واكتسابه مهارات جديدة، وتتفق هذه الدراسة مع 

 (. 2003دراسة )مصطفى،

 

 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة عىل التفكري الناقد مرتبة ترتيبًا تنازلياً (: 2جدول )

 

ظهرت النتائج أن مستوى ال التفكري الناقد أيف جم

فراد العينة عىل مقياس التفكري الناقد جاءت أاستجابات 

قة بالنفس، العمل مرتفعة يف كافة املجاالت )الوعي الذايت، الث

ن استخدام اسرتاتيجية حل املشكالت أاجلامعي(، حيث 

ية يسهم يف زيادة فاعلية النشاط البدين وتنمية القدرات العقل

والذهنية وتعلم املهارات، كام أهنا تساعد يف تطوير قدرات 

الطلبة يف مجيع املراحل التعليمية والتعلمية، وحتقيق األهداف 

الرتبوية، وتعزز عمليات التفكري العليا التي تعترب مساندة 

للتفكري الناقد، وبالتايل رفع مستوى األداء الفني واملهاري 

 (.2010أو ممارستها )أمحد،للطلبة أثناء تعلم املهارة 

 

: أظهرت النتائج أن مستوى استجابات جمال االستقاللية

، ويرى الباحثان أن اسرتاتيجية حل أفراد العينة كان مرتفعاً 

املشكالت تعطي الطالب حرية التعبري عن الرأي، وزيادة 

بالثقة بالنفس، وامتالك القدرات التي من شأهنا وصول الطلبة 

العقيل وقدرهتم عىل التفكري بحرية تامة،  اىل مرحلة النضج

وهو ما يعزز االستقاللية لدى الطالب ويشجعهم عىل حتمل 

مسؤولية تعلمهم، كام يثري إهتاممهم للتعلم واستعدادهم 

ملواجهة املواقف التعليمية املختلفة، وهذا ما أكدت عليه 

 اليونسيف، ؛2010دراسات كل من )احلايك والوييس، 

2005.) 

 

 املجال  الرقم
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 الرتبة املستوى األمهية النسبية

 1 مرتفع جدا 81.60 0.56 4.08 الروح القيادية 2

 2 مرتفع جدا 81.00 0.50 4.05 االستقاللية 1

 3 مرتفع 78.60 0.55 3.93 حتليل األداء 3

  مرتفع 80.40 0.49 4.02 التفكري الناقد 
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أظهرت النتائج أن مستوى  الروح القيادية: جمال

، استجابات أفراد العينة عىل جمال الروح القيادية كان مرتفعاً 

ويرى الباحثان أن استخدام اسرتاتيجية حل املشكالت 

والتدريب عليها تساعد عىل حتسني تقبل آراء اآلخرين 

والتحاور معهم، والقدرة عىل إقناعهم من خالل إجراء 

شات، وتوزيع األدوار والتقويم املتبادل بني حوارات ونقا

الطلبة، مما يسهم يف حتسني مهارات الروح القيادية، وتتفق هذه 

(.التي 2010، احلايك،2012،النتيجة مع دراسة )اجلبور

ىل وجود عالقة بني التفوق الريايض وحتسن املهارات إأشارت 

ة عىل احلياتية من خالل تويل املشاركني مهامت حتسن من القدر

 القيادة.

ن مستوى استجابات أأظهرت النتائج  جمال حتليل األداء:

، ويرى الباحثان أفراد العينة عىل جمال حتليل األداء كان مرتفعاً 

أن اسرتاتيجية حل املشكالت عىل جمال حتليل األداء ركزت 

عىل ذاتية التعلم، ومراعاة الفروق الفردية، كام أهنا تسمح 

يف حل املشكالت أثناء تطبيق  بالتخزين واالستكشاف

املهارات الرياضية، من خالل عمل تغذية راجعة لألداء أثناء 

اللعب، مما يسهم يف حتسني مستوى التفكري الناقد، وتطوير 

القدرات العقلية التي تساعد يف حتليل األداء وربطة بمواقف 

جياد احللول إعىل التفكري يف  حيث يعتمد أساساً اللعب، 

أثناء األداء الفني هبدف تي تواجه الطالب للمشاكل ال

ىل األداء الريايض األمثل ويتفق هذا مع دراسة إالوصول 

 (.Kalloipi&Spiridon,2007، 2013)الطراونة،

 

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  ينالسؤال الثا

مستوى التفكري الناقد و التفكري اإلبداعي لدى الطلبة يف 

 املرحلة؟ األردن تعزى ملتغري

، وتوضح (ت)لإلجابة عن هذا التساؤل استخدم اختبار 

 اجلداول التالية نتائج هذا التساؤل:

 

 أوال: التفكري اإلبداعي:

 .الدراسية للفروق بني متوسطات الستجابات أفراد العينة عىل  مقياس التفكري اإلبداعي تبعًا ملتغري املرحلة (ت)نتائج اختبار  .(3جدول )

 

تشري النتائج يف اجلدول إىل عدم وجود فروق ذات داللة 

بني متوسطات  (α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة    

استجابات أفراد العينة عىل  مقياس التفكري اإلبداعي  تبعًا 

 . الدراسية ملتغري املرحلة

 

 

 العدد املرحلة املجاالت
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 مستوى الداللة (ت)قيمة 

 احلساسية للمشكالت
 0.50 3.98 74 أساسية

0.77 0.440 
 0.46 4.05 50 ثانوية

 املرونة
 0.53 4.04 74 أساسية

1.43 0.155 
 0.52 3.91 50 ثانوية

 الطالقة
 0.55 3.97 74 أساسية

1.95 0.053 
 0.54 3.77 50 ةثانوي

 األصالة
 0.56 4.13 74 أساسية

1.13 0.259 
 0.48 4.02 50 ثانوية

 مقياس التفكري اإلبداعي ككل
 0.43 4.03 74 أساسية

1.21 0.228 
 0.40 3.94 50 ثانوية
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 : التفكري الناقدثانياً 

 .الدراسية للفروق بني متوسطات الستجابات أفراد العينة عىل  مقياس التفكري الناقد تبعًا ملتغري املرحلة (ت)نتائج اختبار  .(4جدول )

    

تشري النتائج يف اجلدول إىل عدم وجود فروق ذات داللة 

بني متوسطات  (α≤ 0.05)  إحصائية عند مستوى الداللة 

اقد تبعًا ملتغري استجابات أفراد العينة عىل  مقياس التفكري الن

 .الدراسية املرحلة

يف ضوء النتائج السابقة، يرى الباحثان أن التدريس بطريقة   

حل املشكالت ال خيتلف باختالف املرحلة الدراسية، سواء 

أكانت أساسية أم ثانوية، ألن هذه اإلسرتاتيجية هلا طريقة 

واضحة وبعيدة عن التعقيد وتصلح لكافة األعامر واملراحل 

ية املختلفة، وتعمل عىل تنظيم األفكار واحلوارات السن

ن ظهور أية. إال واملنافسات بغض النظر عن املرحلة العمر

فروق ظاهرية يف تفوق املرحلة األساسية عىل املرحلة الثانوية يف 

القة مقياس التفكري اإلبداعي الكيل يف جمال املرونة والط

اسية مقرر هلا يف ن املرحلة األسأىل إواألصالة، قد يعزى ذلك 

الربنامج الدرايس املدريس حصتني دراسيتني يف األسبوع  

واملرحلة الثانوية حصة واحده  فقط،  مما يسبب زيادة يف عملية 

التواصل بني املعلمني والطلبة  يف املرحلة األساسية أكثر من 

املرحلة الثانوية، واحلصول عىل معلومات ومهارات تعليمية 

حد كبري يف صقل مواهب الطلبة والرتكيز  ىلإمتعددة تساهم 

أكثر يف عملية التعلم، ألن اسرتاتيجية حل املشكالت تدعو إىل 

التشاركية وتبادل األدوار بشكل مستمر والوصول إىل مرحلة 

االعتامد عىل الذات، باإلضافة إىل العمل اجلامعي الذي يعترب من 

م يف إعطائهم الركائز األساسية يف عملية التعلم للطلبة، وتسه

أساليب وطرقًا تواكب متطلبات العرص احلايل، وهذا يتفق مع ما 

 (. 2001، زايد،2013أشارت اليه دراسة كل من )الطراونة،

 

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  الثالثالسؤال 

مستوى التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي لدى الطلبة يف األردن 

 تعزى ملتغري اجلنس؟

، وتوضح (ت)جابة عن هذا التساؤل استخدم اختبار لإل

 اجلداول التالية نتائج هذا التساؤل:
 

  

 

 

 

 

 العدد املرحلة املجاالت
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 (ت)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 االستقاللية
 0.50 4.04 74 أساسية

0.34 0.728 
 0.49 4.07 50 ثانوية

 الروح القيادية
 0.56 4.08 74 أساسية

0.03 0.976 
 0.58 4.08 50 ثانوية

 حتليل األداء
 0.57 3.93 74 أساسية

0.08 0.929 
 0.53 3.92 50 ثانوية

 مقياس التفكري الناقد ككل
 0.49 4.02 74 أساسية

0.09 0.923 
 0.49 4.03 50 ثانوية
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 مهارات التفكري اإلبداعي: 

 .للفروق بني متوسطات الستجابات أفراد العينة عىل  مقياس التفكري اإلبداعي تبعًا ملتغري اجلنس (ت)نتائج اختبار  .(5جدول )

تشري النتائج يف اجلدول إىل عدم وجود فروق ذات داللة 

بني متوسطات  (α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة

اإلبداعي  تبعًا ملتغري استجابات العينة عىل مقياس التفكري 

 اجلنس.

 

 :التفكري الناقد

 للفروق بني متوسطات الستجابات أفراد العينة عىل  مقياس التفكري الناقد تبعًا ملتغري اجلنس (ت)نتائج اختبار  (:6جدول )

   

ري النتائج يف اجلدول إىل عدم وجود فروق ذات داللة تش

بني متوسطات   (α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  

 استجابات أفراد عىل  مقياس التفكري الناقد تبعًا ملتغري اجلنس.

ىل جدية إن هذه الفروق قد تعزى أويرى الباحثان 

ميزت املعلامت يف التعامل مع طالباهتن واملتابعة املستمرة 

ن هذه االسرتاتيجية هتدف إىل أاإلناث عن الذكور، عىل الرغم 

إيصال املعلومات، وبناء اخلطط وإجراء احلوارات لكال 

اجلنسني، وكذلك تسعى إىل إيصال الطلبة إىل مرحلة النضج 

العقيل والفكري عىل اختالف مستوياهتم، لتنسجم مع طبيعة 

يًا كان، وهذا ما أشار اللعب أو املهارة التي يتلقاها الطالب أ

 جروان، ،2007 الربيعي، ، 2013 اونة،ــاخلص )احلايك  إليه

(. وقد يعزى أيضا متيز اإلناث عن الذكور، 2002

لالختالفات الفسيولوجية والتحوالت يف شخصية اإلناث، 

الناجتة عن بعض العوامل االجتامعية والثقافية والنفسية 

دهين إلثبات الذات وهو والفسيولوجية، التي تزيد التحدي ل

ما انعكس عىل شخصية اإلناث مقارنة بالذكور، وخاصة يف 

تكوين اجلامعات، التي تعطيهن مزيدا من الثقة والشعور 

 العدد اجلنس املجاالت
وسط املت

 احلسايب
االنحراف 

 املعياري
 (ت)قيمة 

مستوى 
 الداللة

 احلساسية للمشكالت
 0.43 4.02 46 ذكر

0.17 0.861 
 0.51 4.00 78 أنثى

 املرونة
 0.55 3.91 46 ذكر

1.24 0.215 
 0.51 4.03 78 أنثى

 الطالقة
 0.57 3.83 46 ذكر

0.89 0.372 
 0.55 3.92 78 أنثى

 األصالة
 0.57 4.01 46 ذكر

1.29 0.197 
 0.50 4.13 78 أنثى

 مقياس التفكري اإلبداعي ككل
 

 0.41 3.94 46 ذكر
1.03 0.302 

 0.43 4.02 78 أنثى

 العدد اجلنس املجاالت
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 (ت)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 االستقاللية
 0.54 3.99 46 ذكر

0.54 0.272 
 0.47 4.09 78 أنثى

 الروح القيادية
 0.59 3.98 46 ذكر

0.71 0.120 
 0.54 4.14 78 أنثى

 حتليل األداء
 0.55 3.84 46 ذكر

0.68 0.185 
 0.55 3.98 78 أنثى

 مقياس التفكري الناقد
 0.52 3.94 46 ذكر

0.47 0.140 
 0.46 4.07 78 أنثى
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باألمان والقوة، وإجياد أنفسهن من خالل املجموعة وليس 

اإلفراد، وهذا ما ساهم يف إبقاء اإلناث ضمن جمموعات، وقد 

جيابية يف التخلص إانعكاسات ت الدراسات أن للرياضة أكد

من الضغوط النفسية، من خالل العمل اجلامعي، فاملنافسة 

ضمن جمموعات متجانسة ومنسجمة،  تساعد الطلبة 

للتخلص من أي عوامل قد تؤثر يف شخصيتهم وخصوصا 

 (. 2007اإلناث )مرعي ونوفل،

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الرابعالسؤال 

الناقد والتفكري اإلبداعي لدى الطلبة يف األردن  مستوى التفكري

 تعزى ملتغري املدرسة؟.

لإلجابة عن هذا التساؤل فقد استخدم اختبار للعينات 

 املستقلة حيث توضح اجلداول التالية النتائج:

 

 

 مهارات التفكري اإلبداعي:   

 .عينة عىل  مقياس التفكري اإلبداعي  تبعًا ملتغري املدرسةللفروق بني متوسطات الستجابات أفراد ال (ت)نتائج اختبار  .(7جدول )

 

ود فروق ذات داللة تشري النتائج يف اجلدول إىل عدم وج

بني متوسطات  (α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

استجابات العينة عىل  مقياس التفكري اإلبداعي  تبعًا ملتغري 

 املدرسة.

 

 : التفكري الناقد مهارات

 .عًا ملتغري املدرسةللفروق بني متوسطات الستجابات أفراد العينة عىل  مقياس التفكري الناقد تب (ت)نتائج اختبار  .(8جدول )

   

 العدد املدرسة املجاالت
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

قيمة 
 (ت)

 مستوى الداللة

 احلساسية للمشكالت
 0.52 3.95 14 خاصة

0.51 0.608 
 0.48 4.02 110 حكومية

 املرونة
 0.59 3.93 14 خاصة

0.43 0.661 
 0.52 3.99 110 حكومية

 الطالقة
 0.66 3.92 14 خاصة

0.23 0.817 
 0.54 3.88 110 حكومية

 األصالة
 0.70 4.03 14 خاصة

0.43 0.661 
 0.51 4.09 110 حكومية

 مقياس التفكري اإلبداعي
 0.50 3.96 14 خاصة

0.34 0.731 
 0.42 4.00 110 حكومية

 العدد املدرسة املجاالت
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 (ت)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 االستقاللية
 0.57 3.89 14 خاصة

1.28 0.202 
 0.49 4.07 110 حكومية

 الروح القيادية
 0.61 4.17 14 خاصة

0.62 0.531 
 0.56 4.07 110 حكومية

 حتليل األداء
 0.64 3.93 14 خاصة

0.02 0.982 
 0.54 3.93 110 حكومية

 مقياس التفكري الناقد
 0.56 4.00 14 خاصة

0.18 0.853 
 0.48 4.02 110 حكومية
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تشري النتائج يف اجلدول إىل عدم وجود فروق ذات داللة 

بني متوسطات  (α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

 املدرسة.  التفكري الناقد تبعًا ملتغري

ويعزو الباحثان هذه النتائج اىل أن استخدام املعلمني هلذه 

االسرتاتيجية يف املدارس احلكومية أو اخلاصة عىل حد سواء، 

حيث ال تسهم طبيعة املدرسة التي يعملون هبا يف أي إضافات 

علمية أو خربات عملية أو معلومات تربوية مميزة، تساهم يف 

تيجيات التدريس املختلفة، ويكون ظهور تباين يف فهم اسرتا

ن اسرتاتيجية ىل التفكري ومهاراته املختلفة، ألهلا تأثري مبارش ع

حل املشكالت ال تتأثر باملكان أو الزمان، واإلمكانات املادية، 

  (.2015)الشاميلة، واألدوات واملرافق الرياضية

 

  استنتاجات الدراسة

استخالص  يف ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج تم

 االستنتاجات التالية :

ـ إن عملية استخدام اسرتاتيجية حل املشكالت تعمل، 

عىل ترسيع  عملية التعلم واكتساب املهارات احلركية ومستوى 

 التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي لدى الطلبة.

ـ تعد اسرتاتيجية حل املشكالت أرضًا خصبة لتنمية 

 اإلبداعي. مستوى التفكري الناقد  التفكري

ـ إن عملية استخدام اسرتاتيجية حل املشكالت يوفر 

الكثري من الوقت واجلهد والقدرة عىل عملية اكتساب 

 املهارات الفنية لدى الطلبة.

ـ  إن عملية استخدام اسرتاتيجية حل املشكالت تثري تفكري 

الطلبة اجلامعي املتمثل  يف البحث عن احللول، والتحري، 

 سئلة التي يطرحها املعلم عىل الطلبة .واإلجابة عن األ

 

  التوصيات

يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات يويص 

 الباحثان بام ييل:

ـ استخدام اسرتاتيجية حل املشكالت يف تدريس مناهج 

 كرة القدم وكرة السلة.

ـ استخدام مقاييس للتفكري الناقد والتفكري اإلبداعي بعد 

ق والثبات هلا من قبل الباحثان، لقياس إعدادها وإجياد الصد

مستوى التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي لدى الطلبة يف 

 املساقات األخرى.

ـ عقد ورشات عمل للمعلمني حول اسرتاتيجيات 

التدريس احلديثة مع الرتكيز عىل اسرتاتيجية حل املشكالت 

 وتشجيعهم عىل استخدامها يف العملية التعليمية.

راسات مشاهبة يف تأثري استخدام اسرتاتيجيات ـ إجراء د

تدريس أخرى عىل تطور التفكري الناقد والقدرات اإلبداعية يف 

  املهارات املرتبطة بالعاب الرياضية.تعلم 

تعميم نتائج هذه الدراسة عىل مديريات الرتبية والتعليم ـ 

املختلفة لالستفادة من نتائجها وتطبيقها يف حصص الرتبية 

 . البدنية

 

 عـــاملراج

 باللغة العربية  املراجع 

(. دور النشاط البدين الريايض يف 2010) ـ أمحد، زيوش.

تنمية بعض قدرات التفكري الناقد لدى تالميذ املرحلة 

املجلة العلمية لعلوم وتقنيات األنشطة البدنية الثانوية، 

 .والرياضية

املعارصة (. املهارات احلياتية 2010). احلايك، صادق خالد  ـ 

املواكبة للتطورات الرتبوية املدجمة يف مناهج كليات الرتبية 

، جملة مؤتة الرياضية يف اجلامعات األردنية الرسمية

 .4،العدد 25للبحوث، العلوم اإلنسانية، جملد 

(، االسرتاتيجيات 2015) .الءعموش، أالو ادقاحلايك، ص -

وعالقتها التدريسية األكثر استخداما يف  مساقات السباحة 

بالتفكري اإلبداعي يف اجلامعات األردنية. مقبول للنرش يف 

 جملة دراسات العلوم الرتبوية، اجلامعة األردنية.

طرائق وأساليب (. 2007) ـ الربيعي، حممود داوود.    

جدارا للكتاب اجلامعي وعامل  الكتب التدريس املعارصة، 

 احلديث.
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عليمي حموسب تأثري منهاج ت (.2015الشاميلة، سمر.) -

قائم عىل إسرتاتيجية حل املشكالت يف تعليم بعض 

مهارات اجلمباز وحتسني مستوى التفكري التأميل واإلبداع 

أطروحة  ،احلركي  لدى الطالبات يف مملكة البحرين

 دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، عامن، األردن.

التدريس الفعال : ختطيطه، (. 2009ـ الطناوي، عفت.)

عامن، األردن، دار  مهاراته، اسرتاتيجياته، تقويمه،

 املسرية.

 برنامج أثر(. 2012) سهيلة وموفق. العساسلة وبشارة،ـ    

 التفكري تنمية يف الناقد التفكري مهارات عىل تدريبي

 ،األردن يف األسايس العارش الصف طالبات لدى التأميل

املجلد اإلنسانية،  للعلوم لألبحاث النجاح جامعة جملة

26(7.) 

(، التفكري الناقد يف جمال الرتبية البدنية 2001) زايد، كاشف -

 والرياضية : مراجعة نظرية وتطبيقات عملية. 

www.researchgate.net/publication/215457559   تم

 .20/9/2015الرجوع للمرجع بتاريخ 

(. أثر برنامج تروحيي ريايض يف 2014) ـ زوهري، الفاتح.    

جملة  بعض القدرات اإلبداعية لدى أطفال الروضة، تنمية

، جامعة املسيلة، 16العلوم اإلنسانية  واالجتامعية، العدد 

 اجلزائر.

(. 2007) عبيدات، ذوقان، وأبو السميد، سهيلة. -

، عامن، إسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعرشين

 األردن، دار الفكر.

االجتاهات يف تعليم أحداث (. 2008)  ـ عرفان، خالد .

 الرياض، دار النرش الدويل. وتعلم اللغة العربية،

 

:األجنبيةاملراجع   

 Alhayek, S & Shoka, N  & Diabat, H (2010)    ـ

The Effects of Using Reciprocal Basketball 
Teaching Style on Physical Education Students’ 
Thinking Abilities at The University of Jordan. 

 

ـ    Alhayek, S, (2004). The relationship between 

using guided discovery and practice of teaching 
basketball and improvement of students creative 
thinking abilities and accepted publication. The 
eighth inter national conference for physical 
education and sports sciences, Aleksandra, 
Egypt. 

 

- Kalloipi T. and Spiridon, K. (2007), The 
Development of Movement Synthesis Ability 
Through Teaching of Creative Movement and 
Improvisation, Science Education International, 
Vol 18, No 4, 267-275. 
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 إدارة املوارد البرشية ودورها يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية

 اجلزائر . دراسة ميدانية بمديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة

 زحاف حممدد. 

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  –أستاذ حمارض 

  –قسم اإلدارة والتسري الرياض  –والرياضية 

 اجلزائر –يلة جامعة املس
 

 بوعزة حفيظةد. 

   معهد علوم النشاطات البدنية والرياضة  –أستاذ حمارض 

  جامعة املسيلة  

 اجلزائر 
 

 (م19/1/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 20/9/2016)قدم  للنرش يف  
 

 .اإلدارة الرياضية -صنع القرار  -إدارة املوارد البرشية : املفتاحيةلكلامت ا      

تصميم هذه الدراسة كان هبدف الوقوف عيل إدارة املوارد البرشية ودورها يف تفعيل عملية بحث:ال ملخص

صنع القرار يف اإلدارة الرياضية ولتحقيق ذلك استخدم الباحث املنهج الوصفي ملالئمته هلذه الدراسة عىل 

ية املسيلة وطبق موظف من مصلحة املستخدمني بمديرية الشباب والرياضة لوال 15عينة حرصية عددها 

عليهم استبيان وأشارت أهم النتائج إىل أن إدارة املوارد البرشية هلا دور يف تفعيل عملية صنع القرار يف 

اإلدارة الرياضية ، وأوصت الدراسة باالهتامم بالعنرص البرشي باإلدارة الرياضية كوهنا تعمل عىل تنشيط 

اإلهتامم بالعنرص البرشي باإلدارة الرياضية كوهنا تعمل -1حوافز التغيري وتنمية عوامله وحتريك متطلباته

 عىل تنشيط حوافز التغيري وتنمية عوامله وحتريك متطلباته.
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Abstract : The aim was to stand on human resources management and its role in activating 
the process of decision-making in sports administration, and then highlight the role of 
continuous training workers for the management of human resources in the activation 
process of decision-making and disclosure of the main difficulties encountered.To achieve 
this, the researcher used descriptive approach to suitability for this study to exclusive 
sample, reaching the 15 employees in the interest of users Directorate of Youth and Sport 
of the mandate of M'sila and dish them a questionnaire, Was reached the following 
conclusions: 
In light of the outcome of the search results researcher recommends the following: 
-1attention to the human element of sports management as to activate the incentives for 
change and the development of its factors and moving requirements.        
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 بحثمقدمة وإشكالية ال

 ،واالجتامعيةيف ظل التغريات السائدة االقتصادية 

تواجهها خمتلف املؤسسات  يوالرياضية التالتكنولوجية 

الرياضية بصفة خاصة، والتي  واإلدارةاليوم بصفة عامة 

من أبرزها املنافسة بني املؤسسات الرياضية، حدوث 

وسيطرة املعلومات عىل خمتلف  طفرات تكنولوجية هائلة

دارة إلحلياة،وغريها من التغريات التي تتطلب من اجماالت ا

الرياضية اختاذ كم هائل ومتنوع من القرارات ملسايرته ومن 

ال واإلسرتاتيجية التي أنشئت من أجلها،  ثم حتقيق أهدافها

سيام يف ظل تزايد حجم اإلدارة الرياضية مما أدى إىل كثرة 

لبيئة شعب اتصاالهتا، باإلضافة إىل تعقد اتأنشطتها و

املحيطة هبا. وللتأكد من جودة أدائها، والذي ال يتحقق إال 

تهيئة املناخ ب من خالل إدارة املوارد البرشية التي تقوم

 يف عمليةبذل جهود مستمرة  إىلاملالئم الذي يدفع الفرد 

مهام كانت طبيعة نشاطه، صنع القرار يف اإلدارة الرياضية 

وع تفعيل عملية وموض ومهام أختلف مستواه التنظيمي.

صنع القرار من املوضوعات ذات األمهية الكبرية يف حياة 

األفراد واإلدارة واملجتمع. وتتضاعف هذه األمهية وتزداد 

خطورهتا كلام تعلق القرار بجمهور كبري من الناس من جهة، 

 .وكلام كرب حجم اإلدارة الرياضية من جهة أخرى

لقرار حتتم ( أن عملية صنع ا2006ويرى نواف كنعان )

تصويب كافة مهامها وحتريك كل مواردها وعىل رأسها  هاعلي

املورد البرشي ملا له من دور حيوي يف االجتاه الذي خيدم 

دارة إلعىل ا ألمهية هذا العنرص بات لزاما   هدافها،ونظرا  أ

دارة املوارد البرشية القادرة عىل حتقيق إالرياضية االعتامد عىل 

واحلفاظ عليها مع  وحتفيزهاتدريبها و العمل عىل  هاأهداف

 . جاز العمل بفاعليةإناحلرص عىل 

نه ال أ دارة املوارد البرشية بات معروفا  إومع تطور 

ن تتم عمليات االستقطاب واالختيار والتعيني حتى أيكفي 

تتفق الغاية من تكوين املوارد البرشية الالزمة للمنظمة،بل 

عداد والتهيئة إلطيط وايف التخ اإلدارةن تستمر هذه أجيب 

حتى يتم تشغيل تلك املوارد البرشية باألشكال التي تضمن 

وتعد عملية  (.2000)حممد حسن  هدافهاوصول املنظمة أل

دارية إل( حمور العملية ا2006، نواف كنعان)صنع القرار 

كوهنا من أهم الوسائل التي تستخدمها املؤسسة لتمكينها من 

ليها وبالتايل حتقيق إالنشاطات املوكلة القيام بوظائفها ومبارشة 

 ية مؤسسة،أن مقدار النجاح الذي حتققه أغري  أهدافها،

ىل حد كبري عىل إواملؤسسة الرياضية بوجه خاص يتوقف 

لكن حتى تتمكن املؤسسة من صنع  القرار وفاعليته، ترشيد

ال بد أن تأخذ بعني االعتبار خمتلف  وفاعلةرشيدة  تقرارا

اإلنسانية ثرة يف هذه العملية وأمهها العوامل العوامل املؤ

 جتامعية والبيئية.إلا

مقاومة القرار مشكلة ترتبط بأهم مرحلة من  ألن ونظرا  

التغيري  ث، وإلحدامراحل عملية صنع القرار ثم تنفيذه

 املستهدف.

شكالية الدراسة تربز من إمما سبق ذكره فان  وانطالقا  

 :التايلخالل طرح التساؤل العام 

دارة املوارد البرشية دور يف تفعيل عملية صنع القرار إلهل 

 دارة الرياضية ؟إليف ا

 :التاليةشكاليات اجلزئية إلو منه تنبثق ا

دارة املوارد البرشية عامل مهم يف تفعيل عملية إهل تعترب  -1

 دارة الرياضية ؟إلصنع القرار يف ا

تفعيل عملية لموارد البرشية دور يف لهل للتكوين املستمر  -2

 دارة الرياضية ؟إلصنع القرار يف ا

دارة املوارد إلهل توجد معوقات عملية صنع القرار  -3

 دارة الرياضية ؟يف إلالبرشية 

 

  أمهية الدراسة 

موعة من الواجبات ملا كانت الوظيفة تتكون من جم

ن النهوض هبذه الواجبات وحتمل تلك إواملسؤوليات، ف

باألفراد القادرين عىل ذلك،  شغلها م ليات يتطلب أن يتواملسؤ

ىل األخذ إدارة املوارد البرشية إومن هنا فقد اجتهت أساليب 

بنظام تفعيل عملية صنع القرار، حيث يتم حتديد أهم العوامل 

دارة املوارد البرشية يف تفعيل عملية صنع إلواألدوار املهمة 
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ه أمهية بالغة كون بن املوضوع يكتسإالقرار، ومن هنا ف

دارة املوارد إيستعرض وحياول التعرف والكشف عىل دور 

دارة الرياضية إلالبرشية يف تفعيل عملية صنع القرار يف ا

 مهية الدراسة فيام ييل :أن نلخص أونستطيع 

دارة املوارد البرشية إالتعرف عىل الفوائد التي ستتحقق من 

وهذا الرياضية، اإلدارةودورها يف تفعيل عملية صنع القرار يف 

دارة إالرياضية بأمهية  اإلدارة القائمني عىلجللب وتوعية 

املوارد البرشية،كوهنا هتتم بأهم مورد يمكن أن يساهم يف 

ىل التعرف إ إضافةنجاح عملية صنع القرار وبالتايل نجاحها،

دارة املوارد البرشية يف تفعيل عملية إعىل الدور الذي تلعبه 

ة،كذلك تناول الدور اهلام دارة الرياضيإلصنع القرار يف ا

 . دارة املوارد البرشيةإلواجلوهري 

ىل مثل إمهية الدراسة يف حاجة البيئة العربية أكذلك تكمن 

ثراء املكتبة العربية بمعلومات إهذه الدراسات مما يسهم يف 

جراء إل انطالقتعترب نقطة  ، كامحديثة وأكثر دقة عن املوضوع

 املوضوع.ل العديد من البحوث والدراسات حو
 

  أهداف الدراسة 

دارة املوارد البرشية يف إعرفة دور م إىل هتدف هذه الدراسة

 وهذا من خالل: دارة الرياضية،إلا القرار يفتفعيل عملية صنع 

دارة إلمعرفة املكانة التي حتتلها عملية صنع القرار يف ا -1

 دارة املوارد البرشية.إالرياضية و عالقته بمختلف وظائف 

دارة املوارد البرشية يف تفعيل عملية إبراز وتوضيح عامل إ -2

 .يف اإلدارة الرياضيةصنع القرار 

يف ارة املوارد البرشية إلدراز دور عامل التكوين املستمر إب -3

 .تفعيل عملية صنع القرار

عىل أهم الصعوبات التي تعرتض عملية صنع  كشفال -4

 رة الرياضية .داإليف ادارة املوارد البرشية إلالقرار 

 

  فرضيات الدراسة 

 الرئيسية:الفرضية 

دارة املوارد البرشية دور يف تفعيل عملية صنع القرار يف إل

 دارة الرياضية .إلا

 اجلزئية:الفرضيات 

دارة املوارد البرشية عامل مهم يف تفعيل عملية صنع إتعترب  -1

 الرياضية . اإلدارةالقرار يف 

البرشية دور يف تفعيل عملية  داملستمر للموارلتكوين ل -2

 دارة الرياضية .إلصنع القرار يف ا

دارة املوارد إلتوجد صعوبات تعرتض عملية صنع القرار  -3

 الرياضية.دارة إليف البرشية 

 

 

  الدراســة  مصطلحات

 البرشية:املوارد إدارة  - 1

 اإلدارة: -

، م، نظاليشء أي جعله يدور ة، إدارر، يديأدار لغة: 

الذي يسري ويدير  ز، اجلهادارةإلبه ا ط، أحار، األميتعاط

 .(1997 ،أمبل عبد العزيز حممودمؤسسة.)جهاز 

ن تتنبأ،وأن ختطط،وأن تنظم،وأن أدارة هي إلاصطالحا :إ

)عصام  هنري فيول هذا حسب تصدر األوامر وأن تراقب

دارة هي  أن إلفريدريك تايلور يرى اأما   (.2004، بدوي

بأحسن  يؤذونهذا تريد ثم تتأكد أن األفراد تعرف بالضبط ما

 (.2007، وأرخص وسيلة ممكنة)حممد فوزي حلوة

تتضمن  اجتامعيةمسؤولية  دوارد بريك بأهناإوعرفها 

دارة إلا وإقرارالتخطيط والتنظيم الفاعلني لعمليات املنشأة،

الالزمة لضامن سري األعامل مع اخلطة املرسومة وتوجيه 

، براهيمإ)مروان عبد املجيد  املنشأة ومراقبة األفراد يف

2002.) 

الوظيفة التي عن طريقها بأهنا دارة إلليفجستون يرى او 

ىل اهلدف بأفضل الطرق وأقلها تكلفة ويف إيتم الوصول 

مكانيات املتاحة إلالوقت املناسب وذلك باستخدام ا

 (.2007للمرشوع)مدحت حممد أبو النرص

عىل التفكري والعمل  نشاط يعتمد هي ةدارإلا :إجرائيا

الذهني يستخدم أساسا مبادئ معينة مجعت يف وظائف أربع 

 والرقابة.التخطيط والتنظيم والتوجيه هي:أساسية 
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   البرشيةاملوارد 

 املورد: - 

هو املصدر أو املنهل أو الثروة أو الطريق وهو مفرد  لغة :

 ليه للحصول عىلإموارد،واملورد هو املكان الذي يأيت الناس 

 .(2002 ،يشء حيقق نفقاهتم.)عبد احلكيم خالف

يعرف املورد بأنه أي يشء له قيمة ويمكن صطالحا :إ

ويتطلب  ،و غري متاحا  أ ما أن يكون متاحا  إ،وهو استخدامه

نسان أن يستفيد منه إلويستطيع ا ،بعض اجلهد جلعله متاحا  

شباع حاجة إللتأدية وظيفة أو  استخدامهاوجيعله أداة يمكن 

 (.max siporin) حلل مشكلةأو 

 واالقتصاديةاملوارد بأهنا املصادر البيئية  يعرف باركرو 

واملادية املتاحة واملمكنة يف املجتمع والتي تساهم  واالجتامعية

مدحت حممد أبو )شباع حاجات الناس وحل مشكالهتمإيف 

 .(2007 النرص

ي هف هي املوارد الكامنة يف أي منشأة،املوارد البرشية :  -

تلك املجموعات من األفراد القادرين عىل أداء العمل 

بشكل جاد وملتزم،حيث يتعني أن تتكامل  هوالراغبني في

منسجم،وتزيد فرص  إطاروتتفاعل القدرة مع الرغبة يف 

الفاعلة هلذه املوارد عندما تتوفر نظم حتسني  االستفادة

 ،والتقييم التدريب ،واالختيارتصميمها وتطويرها بالتعليم 

 (.2007نرصال)مدحت حممد أبو  ةــــالتطوير والصيان

 البرشية: دارة املوارد إ -

جمموعة من األنشطة التي تركز عىل التنمية واحلفاظ  هي

 عىل املوارد البرشية التي حتتاجها املنظمة لتحقيق أهدافها،

 (.Bélanger1984) اأنشطتهوأبرز 

ام،وهي دارة بوجه عإلوهي كافة العمليات املتعلقة با

التخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة،وتقييم كافة العمليات 

ىل بذل أقىص جهود املوارد إواألنشطة التي تؤدي 

البرشية،وذلك لتحقيق أهداف املنظمة وأهداف األفراد 

 (.2005، )بسيوين حممد الربادعي

باألفراد  دارة املوارد البرشية هتتم أساسا  إ Sikula وحسب

 من حيث ترتيب العاملني، ويات التنظيمية،يف مجيع املست

املفاوضات مع التنظيامت العاملية،الرتقيات وغريها  األجور،

 ,Management des R.H.ARمن األمور املتعلقة باألفراد

2004)) .  

 ستخدام القوى العاملة باملنظمة،إ أهنا A.Bartoliويرى 

داء والتنمية ألويشمل ذلك عمليات التعيني وتقييم ا

 واالجتامعيةالتعويض واملرتبات،وتقديم اخلدمات الصحية و

 .(A.Bartoli, 1997)للعاملني.

املختصة بكل  اإلدارةدارة املوارد البرشية هي إ :  إجرائيا

دارة الرياضية من البحث إلما يتعلق بالعنرص البرشي يف ا

ثم تعيينها  واختيارهاعن مصادر القوى العاملة البرشية 

ة حتقيق ما يسمى بالتنمية البرشية وهتيئة ىل غايإوتدريبها 

بذل جهود مستمرة يف  إىلاملناخ املالئم الذي يدفع الفرد 

 املؤسسة الرياضية .

 عملية صنع القرار : -2 

 لغة:

عمليات( جمموعة الوسائل املستعملة ، )عملعملية: -أ

 نتيجة.للحصول عىل 

 .أوليةمن مادة  ج، أنتلعمل، فع)صنعا وصنعا(، صنع: -ب

عنه  بمعنى سكن واطمأن، وقرر األمر رضا   )قر( القرار : -ج

،والقرار هو ما روأمضاه، وتقرر األمر بمعنى ثبت واستق

 ( .1997أمبل عبد العزيز حممود،يه األمر. )إلنتهى ا

صنع القرار هو املحك احلقيقي ملقدرة  :صطالحا  إ

دارة إلداريني عىل القيادة ومقدرة الرؤساء واملرشفني عىل اإلا

عتباره أنسب أذ القرار بمسار فعل خيتاره متخفهو والتوجيه، 

 .يبتغيها ينجاز اهلدف أو األهداف التإلوسيلة متاحة أمامه 

 (.1975 ،)يس ودرويش

القرار بكونه أفضل البدائل املتاحة بعد دراسة النتائج و

املطلوبة  فاألهدااملتوقعة من عمل بديل وأثرها يف حتقيق 

بحد ذاته ولكنه  ليست هدفا  .و(1999 ،ميداحل دسمري عب)

 عمل وخطوات تطبيقية. إىل وسيلة حتول اخلطط واألفكار

 .(1987 ،نبيل عبد احلافظ)
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للترصف خيتار من بني  بأهنا منهجوتعرف كذلك القرارات 

 ،الصباب)عدد من البدائل ليحدث أثر وحيقق نتيجة.

يلني أو دببديل احلل الذي تم اختياره من بني  هيو(.1999

 Jhon andأكثر من بدائل احللول املوضوعة حلل املشكلة ) 

others, 2006                                                     .) 

ويتضمن القرار عنارص عدة أمهها : اهلدف من اختاذ 

القرار، والدافع من وراء اختاذ القرار، التنبؤ بام سيحدث يف 

القرار، وقيود صنع القرار التي يمكن أن املستقبل يف حال اختاذ 

تخذ القرار، وهي متعلق بمدى قدرة املنظمة عىل يواجهها م  

 (.2008 عيل، التنفيذ ) عباس

فمفهوم عملية صنع القرارات ال يتوقف بمجرد صدور 

ن هناك مراحل الحقة وسابقة هلذه العملية ألن إالقرارات بل 

متشابكة  مفهوم صنع القرارات يشتمل عىل عمليات

ومتالحقة تبدأ بعملية التصميم وتنتهي بتحقيق اهلدف 

 .(1987 عالقي مدين عبد القادر،)

ية تقييم بدائل احللول لعم هي عملية صنع القرار :  إجرائيا

هي مجيع و رياضية،الدارة إلالبديل املناسب يف ا الختيار

دارة إدارية بإلالتي تقوم هبا اجلهات ا واإلجراءاتالعمليات 

وارد البرشية عندما تتخذ قراراهتا بداية بجمع املعلومات امل

 .بتقييم نتائج القرار املتخذ  ا  نتهاءإو

 

 الرياضية:دارة إلا -3 

  دارةإلا -

دارة( اليشء : جعله يدور، نظم، تعاطي، إ: أدار )لغة

دارة، )أدار( اجلهاز الذي يسري ويدير جهاز إلاألمر، أحاط به ا

 (.1997 ،عزيز حممود)أمبل عبد ال ةاملؤسس

عملية تنفيذ األعامل بواسطة اآلخرين عن طريق  :صطالحا  إ

، وهي نوع من السلوك جموداهتمالتخطيط والتنظيم وتوجيه ورقابة 

العام الذي يوجد يف املنظامت البرشية كافة، وهي عملية توجيه 

جتامعية، ولعل من أهم خصائص إلوسيطرة عىل احلياة يف املنظمة ا

ختاذ القرارات عىل أكفأ إدارة هي تطوير وتنظيم عملية إلوظائف ا

 (.2000 إبراهيم،وجه ممكن )مروان عبد املجيد 

هي املهارات املرتبطة بالتخطيط  دارة الرياضيةإلا-

والتنظيم والتوجيه واملتابعة وامليزانيات والقيادة والتقييم 

)عصام "داخل هيئة تقدم خدمة أو أنشطة بدنية أو تروحيية

 (.2001 ،يبدو

وهي فن تنسيق عنارص العمل واملنتج الريايض يف اهليئات 

خراجه بصورة منظمة من أجل حتقيق أهداف إالرياضية، و

 هذه اهليئات.

دارة الرياضية هي األداة الفاعلة يف زيادة إلا :  إجرائيا

  تفعيل عملية صنع القرار وتطويرها كام  لو ، نجاز الريايضإلا

نفيذ ومتابعة وتقويم لكل األنشطة وهي ختطيط وت، ونوعا  

  الرياضية.

 

  الدراسات السابقة  

( ظاهرة الرتدد يف 2001) دراسة هيثم عبد اهلل حسون -

صناعة القرار وانعكاساهتا عىل العمل اإلداري الريايض 

والرتبوي. التي هتدف إىل تشخيص واقع الكفاءة اإلدارية 

لتباين بني تأثري للعاملني يف املؤسسة الرياضية ، وخاصية ا

 العوامل اخلارجية عىل مستوى اإلداريني يف صناعة القرار.

( فرد التي 90حيث أجريت الدراسة عىل عينة قوامها )

العشوائية، وقد أعتمد الباحث عىل املنهج  بالطريقةأختريت 

يف ذلك أدوات القياس اإلستبيان  املسحي الوصفي، مستخدما  

ألندية واالحتادات، بعد مجع قابالت مع اإلداريني يف اوامل

 البيانات وتبويبها قد توصل الباحث إىل النتائج التالية :

أو غري ذلك أن يتحمل  كان عمله رياضيا   عىل اإلداري أيا  

املسؤولية بصورة كاملة دون تردد، للخربة والكفاءة اإلدارية 

دور حقيقي يف عملية صنع القرار باالجتاه اإلجيايب املطلوب 

األهداف، القرارات اإلجيابية جيب أن تكون قرارات لتحقيق 

بصورة دائمة، جيب أن  ممجاعية يشرتك فيها أعضاء التنظي

تكون القرارات تفاعلية ما بني اإلدارات العليا والتنفيذية 

وتعترب جزء من قرارات اجلهاز التنظيمي بصورة كاملة، العمل 

ت تعترب من اإلجيايب ما بني أصحاب القرارات ومتخذو القرارا

األمور التي تؤثر عىل سري العمل والنتائج التي تأيت من خالل 
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تطبيق القرارات، تعترب القرارات هي انعكاس لقوة اإلدارة 

 التي تقوم بإصدارها. وقد خرج الباحث بالتوصيات التالية :

العمل عىل مشاركة  اإلداريني الرياضيني يف دورات 

ملهارات األساسية يف صناعة تأهيلية ألجل تنمية القابليات وا

القرار، رضورة اشرتاك العاملني يف املؤسسة الرياضية 

 بالقرارات التي تتخذ يف املؤسسة الرياضية حتى يكونوا جزءا  

منه ويكون التطبيق من املهام الرئيسية لإلداري، العمل عىل 

تعميق مبدأ التعاون بني أعضاء التنظيم الواحد يف املؤسسة 

 ل أن تكون قراراهتم إجيابية يف قرارها . الرياضية ألج

( دور وسائل 2002) يونس حسني دراسة حسني - 

االتصال اجلامهريي يف صنع القرار يف املؤسسات الرياضية 

العراقية.التي هتدف إىل معرفة دور وسائل االتصال اجلامهريي 

)صحافة، اإلذاعة، التلفزيون( يف عملية صنع القرارات 

ؤسسات الرياضية العراقية )األندية الرياضية يف امل

واالحتادات( لقد حدد الباحث العالقة بني وسائل االتصال 

اجلامهريي واملؤسسات الرياضية كوهنا احلدود العامة 

للمشكلة، فيام كانت طبيعة العالقة املتفاعلة بني القيادات 

الصحفية وصناع القرار هو احلدود األضيق للمشكلة حيث 

وقد   ، حمض افرتاضات غري مثبتة علميا ظلت تلك العالقة

عتمد الباحث عىل املنهج املسحي مستخدما طريقتي إ

االستبيان وحتليل املضمون كأدوات للبحث وقام البحث عىل 

أعضاء  األول قسمني لتحليل النتائج ومناقشتها شمل القسم

اهليئات اإلدارية للمؤسسات اإلدارية من خالل ثالث 

ت الشخصية التي شملت حسب جنس مباحث، األول للبيانا

العاملني وأعامرهم والتحصيل الدرايس فيام شمل املبحث 

الثاين صنع القرار يف املؤسسات الرياضية واملبحث الثالث دور 

وسائل االتصال يف صنع القرار وتناول القسم الثاين حتديد 

القضايا الرياضية وجممل القول  جتاهمواقف وسائل االتصال 

جل تفعيل عالقة بني املؤسسات أراسة كانت من فإن هذه الد

الرياضية واإلعالم الريايض يف وسائل االتصال اجلامهريي 

ومن أجل حتسني مستوى أداء اإلدارة الرياضية والذي خيدم 

 االنجاز الريايض الذي تتبعه تلك املؤسسات.

اإلعالم الريايض وعالقته ( 2002دراسة أمحد فاروق ) -

عن االحتاد املرصي لكرة القدم.التي هتدف  بالقرارات الصادرة

يف إحدى  إىل التعرف عىل عالقة اإلعالم الريايض متمثال  

حتاد املرصي الصحافة الرياضية عىل قرارات اإل وسائله وهي

لكرة القدم واخلاصة بإقالة األجهزة الفنية ملنتخب كرة القدم 

م .وقد شملت هذه الدراسة عىل 2000م إىل 1995يف فرتة 

ينتني عينة الصحف والعينة البرشية حيث تم اختيار عينة ع

يف  وتوزيعا   نتشارا  لصحف بطريقة عمدية ألهنا األكثر إا

مجهورية مرص وباعتبارها تقدم أرقى أشكال الصحافة 

الرياضية وكذلك أعىل مستوى للتغطية الصحفية الرياضية 

 جملس وقام باختيار عينة برشية مكونة من: عدد من أعضاء 

املرصي لكرة القدم و عدد من أعضاء األجهزة  إدارة االحتاد

الفنية للمنتخب املرصي و عدد من الصحفيني والنقاد 

الباحث عيل املنهج الوصفي،  عتمدإوالرياضيني، وقد 

، وبعد مجع البيانات توصل ساإلستبانة كأداة للقيا مستخدما  

خلاصة أن قرارات االحتاد املرصي لكرة القدم وا إىل الباحث

 هلا عالقة بالصحافة الرياضية . للمنتخببإقالة األجهزة الفنية 

دور إدارة املوارد  (2004دراسة عبد القادر شاليل) -

قتصادية حالة مؤسسة برشية يف صنع القرار باملؤسسة اإلال

poval\spa  وحدة املضخات الربواقية.التي هتدف إىل التعرف

ية يف إنجاح القرارات عىل مدى مسامهة إدارة املوارد البرش

اإلسرتاتيجية التي تتخذها املؤسسة اإلقتصادية بصفة عامة، 

الدور الذي تؤديه إدارة  كفاءةوكذلك التعرف عىل مدى 

املوارد البرشية لوحدة املضخات بالربواقية يف عملية صنع 

بصفة خاصة . حيث أجريت  poval\spaالقرار ملؤسسة 

أختريت بالطريقة فرد التي ( 118الدراسة عىل عينة قوامها )

 نهج الوصفي، مستخدما  املعتمد الباحث عىل العشوائية، وقد إ

يف ذلك أداة القياس اإلستبيان، بعد مجع البيانات وتبويبها قد 

 توصل الباحث إىل النتائج والتوصيات التالية :

ال تأخذ بعني  poval\spaأن اإلدارة املركزية ملؤسسة 

عاملني يف وحدة املضخات بالربواقية عتبار رأي أغلبية الاإل

عند إعدادها لألهداف اإلسرتاتيجية، أن وحدة املضخات 
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تصال بني اإلدارة واملوارد البرشية، تعاين من نقص كفاءة اإل

من املوارد البرشية ال تشارك يف صنع القرار  %60كام أن نسبة 

و األهداف اإلسرتاتيجية، رضورة إرشاك املوارد البرشية يف 

ع القرارات واألهداف، العمل عىل تقليل مقاومة املوارد صن

البرشية للتغيري التنظيمي أثناء عملية التنفيذ للقرارات 

اإلسرتاتيجية، والعمل عىل إقناع املوارد البرشية هبذا التغيري 

 التنظيمي .

أمهية تقييم أداء  (2007)عبد الصمد سمرية دراسة  -

ية، دراسة حالة رشكة الكهرباء العاملني يف إدارة املوارد البرش

.التي هتدف إىل حماولة SERUBباتنة  الريفية واحلرضية 

اإلحاطة بمفهوم تقييم أداء العاملني، طرقه، وسائله، 

والتحديات التي يمكن أن تصادف عملية التقييم، معرفة 

املكانة التي حيتلها نظام تقييم أداء العاملني يف املؤسسة، 

ئف إدارة املوارد البرشية، توضيح مدى وعالقته بمختلف وظا

تبني املؤسسة حمل الدراسة لألساليب التي تدعم مكانتها عن 

طريق أدائها اجليد، من خالل إدارة املوارد البرشية تقوم 

وقد أجريت الدراسة عىل  بالتقييم املوضوعي واملستمر لعامهلا .

 مرشفني من بني أعوان10إطار،  26رئيس،  36عينة قوامها )

التحكم(، والتي أختريت بالطريقة العشوائية، وقد أعتمد 

مجع يف ذلك أدوات  نهج الوصفي ، مستخدما  املالباحث عىل 

املقابلة واالستبيان .بعد مجع البيانات وتبويبها قد  البيانات

توصل الباحث إىل النتائج التالية : إن الرقابة باملؤسسة تتم عىل 

اء املحقق من قبل العاملني أساس سليم من خالل مقارنة األد

مع املعايري املحددة حسبام أدىل به عدد كبري من الرؤساء وإن 

هذه الرقابة يومية ومستمرة، يتم إستخدام بعض نامذج التقييم 

البسيطة والتي يتكفل بإعدادها الرؤساء املبارشين للعامل، 

ويتم إعداد هذه النامذج لفرتات يرى أغلب رؤساء املؤسسة 

 مناسبة، إن املؤسسة غري حريصة عىل وضع برامج أهنا غري

لتقييم أداء العاملني بشكل علمي وفعال، وال تويل عملية 

ستحداث أو تطوير نامذج لتقييم أي اهتامم، وال تعمل عىل إا

للتقييم بغض النظر عىل النامذج البسيطة يف حتديد كل من 

باحث عالوة املردود الفردي واملردود اجلامعي وقد اقرتح ال

جهاز متخصص إلدارة املوارد البرشية إنشاء رضورة االهتامم ب

لديه كل الصالحيات ومبني عىل أسس علمية ورشيدة، ال بد 

أن تكون فرتات التقييم أكثر مالئمة، ويستحسن أن تكون مرة 

أو مرتني يف السنة، البد من املتابعة املستمرة لنظام التقييم 

 باملؤسسة . 

( دور نظم املعلومات يف 2008)فيدراسة إسمهان خل -

إختاذ القرارات، دراسة حالة مؤسسة نقاوس للمصربات 

بباتنة. التي هتدف إىل اإلطالع عىل أحدث التطورات 

التكنولوجية واآلثار املرتتبة عليها يف جمال األعامل، و عىل 

يف املؤسسة وبالتايل إمكانية التعرف  كيفية إختاذ القرار فعليا  

عملية يف املؤسسات اجلزائرية ككل، التعرف عىل عىل صورة ال

مبنية عىل  تمعلوماواجتاه العالقة بني إستخدام نظم وجود 

تكنولوجيا حديثة ورشد عملية إختاذ القرار يف مؤسسة نقاوس 

عىل عينة وقد اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي ، للمصربات

مجع  و بعد رد  أختريت بالطريقة العشوائية،( ف20قوامها )

البيانات وتبويبها توصل الباحث إىل النتائج والتوصيات 

التالية : تم تطبيق النظام بنجاح ويف وقت قيايس بإستثناء 

، بعض اهلفوات ، يساهم النظام يف تنظيم عمل املؤسسة إداريا  

يشجع النظام عمل الفريق بسبب اإلرتباط املبارش لألنشطة، 

سة يف تقديم معلومات يساهم إدخال التكنولوجيا إىل املؤس

أكثر دقة و رسعة، ساعد النظام يف إختيار البديل من البدائل 

املطروحة بسبب دقة ووضوح وتفضيل املعلومات التي 

يقدمها، يدعم النظام تنفيذ القرارات ومتابعتها بسبب طبيعته 

إختاذ يف تطبيق  نظم املعلوماترضورة إستغالل  الرقابية .

ء املزيد من الدورات التدريبية عىل ، ورضورة إجرا القرارات

والعمل عىل دمج العاملني وإرشاكهم بشكل  نظم املعلومات

 . إختاذ القرارأكثر فعالية يف العملية 

( حتليل 2012)دراسة وجدي لطفي إبراهيم عطاونه -

واقع نظم املعلومات اإلدارية ودرها يف صناعة القرار يف وزارة 

سطينية. التي هتدف إىل معرفة مدى الرتبية والتعليم العايل الفل

إستخدام نظم املعلومات اإلدارية يف صنع القرارات يف وزارة 

الرتبية والتعليم العايل، التعرف عىل املعيقات التي حتد من دور 
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نظم املعلومات اإلدارية يف صناعة القرار يف وزارة الرتبية 

ي قد والتعليم العايل، تقديم بعض اإلقرتاحات والتوصيات الت

تساهم يف حتسن إستخدام نظم املعلومات اإلدارية يف صنع 

وقد ، القرارات اإلدارية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل 

( من جمتمع الدراسة، %50أجريت الدراسة عىل عينة بنسبة )

التي أختريت بالطريقة العشوائية املنتظمة، وقد اعتمد الباحث 

ذلك أداة القياس اإلستبانة، يف  عىل املنهج الوصفي، مستخدما  

بعد مجع البيانات وتبويبها قد توصل الباحث إىل النتائج التالية 

: أن الدرجة الكلية لواقع نظم املعلومات اإلدارية يف وزارة 

الرتبية والتعليم العايل كانت مرتفعة بشكل عام، وكانت أكثر 

لتحتية هي توافر البنية ا أبعاد نظم املعلومات اإلدارية تطبيقا  

لنظم املعلومات اإلدارية وبدرجة مرتفعة، تالها جودة 

املعلومات التي تنتجها نظم املعلومات اإلدارية بدرجة 

فاعلية نظم املعلومات اإلدارية يف الوزارة  مرتفعة، وأخريا  

وبدرجة مرتفعة، أظهرت النتائج أن املبحوثني أجابوا بدرجة 

هي أفضل وسيلة كبرية عىل أن نظم املعلومات اإلدارية 

إلنجاح صناعة القرار، وكذلك ال يمكن اإلستغناء عن نظم 

املعلومات اإلدارية عند صناعة القرار، كذلك أظهرت النتائج 

وجود العديد من املعوقات التي حتد من دور نظم املعلومات 

اإلدارية يف صناعة القرارات، حيث كان أمهها عدم وجود 

  .فيذ تبادل املعلومات سياسة مشرتكة بني اإلدارات لتن

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات : االستمرار يف رفع 

كفاءة مكونات نظم املعلومات اإلدارية سواء )املعدات، 

الربجميات، اإلتصاالت، قواعد البيانات، األفراد، 

اإلجراءات(، وتطويرها تبعا للمستحدثات التكنولوجية، 

اإلدارية بحيث رضورة العمل عىل تطوير نظام املعلومات 

يغطي كافة املجاالت والتطبيقات جلميع دوائر الوزارة، 

رضورة عقد الدورات التدريبية يف جمال إستخدام نظم 

املعلومات اإلدارية يف صناعة القرارات وجلميع املوظفني يف 

 الوزارة .

 

 

   التعليق عىل الدراسات السابقة 

أجريت  يري الباحث أن الدراسات السابقة بالرغم أهنا 

عيل عينات خمتلفة،وىف أنشطة خمتلفة ومتعددة، ويف سنوات 

خمتلفة،و أجريت من قبل عدد من الباحثني،، و إستخدموا فيها 

املنهج الوصفي إال أهنا حاولت التعرف عيل عملية صنع 

مؤسسات خدماتية وأخرى إقتصادية ،ومل  يف القرارات

رشية ودورها تتعرض الدراسات للتعرف عىل إدارة املوارد الب

يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية. ولقد تم 

اإلطار  عناالستفادة من الدراسات السابقة يف تكوين فكرة 

النظري للدراسة احلالية، واإلطالع عىل املناهج املستخدمة 

 وأدوات مجع البيانات هبا .

وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف عدة 

وهي : موضوع ومشكلة الدراسة حيث أن الدراسة  أمور

إدارة املوارد البرشية ودورها يف تفعيل عملية  تتناولاحلالية 

صنع القرار يف اإلدارة الرياضية، وهو ما مل تتطرق إليه أي من 

أغلبية  تطبيقالدراسات السابقة بصورة مبارشة، وجمال 

ما الدراسة الدراسات السابقة جمال يف العلوم اإلقتصادية، أ

الريايض، زمان ومكان  لاحلالية فمجال تطبيقها يف املجا

التطبيق، أهداف الدراسة، النتائج التي سوف يتوصل إليها 

 إلختالف األهداف وجمال التطبيق. الباحث نظرا  

 

 إجراءات الدراسة

 : منهج الدراسة

املنهج الوصفي الذي يعترب مناسب  الباحثان  استخدم

ذي يعتمد عىل دراسة الظاهرة كام توجد يف ال وهولدراستنا. 

الواقع ووصفها بدقة، بقصد إستخدام البيانات لتربير 

 مصطفى صالح الغول) األوضاع أو املامرسات الراهنة

1982 ). 

 جمتمع وعينة الدراسة : 

موظفي مصلحة املستخدين من يتكون جمتمع الدراسة 

( 20م )بمديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة، وعدده

 .موظفني مؤقتني( 5و) دائمني،  موظفا   (15 ) ،موظفا  
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حيث إعتمدنا يف هذه الدراسة عىل عينة قصدية، وذلك 

لصغر حجم جمتمع  بإستخدام أسلوب احلرص الشامل نظرا  

( موظف يف مصلحة 15عينة من )الالدراسة، وتكونت 

 املستخدمني بمديرية الشباب والرياضة لوالية املسيلة.

 

 ليب اإلحصائيةاألسا

  الدراسة أدوات  

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات التي تم جتميعها، 

إستخدم الباحث العديد من  األساليب اإلحصائية املناسبة 

 spssبإستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتامعية 

 ثان جمموعة األساليب اإلحصائية التي قام الباح ييلوفيام 

 ها :بإستخدام

النسب املئوية والتكرارات : يستخدم هذا األمر بشكل  -1

معرفة تكرار فئات  متغري ما وتفيد أسايس ألغراض 

 الباحث يف وصف جمتمع الدراسة .

 Pearson Correlationمعامل اإلرتباط لبريسون -2

Coefficient)ط( ليقاس درجة اإلرتبا. 

ما بني قة الذي هيتم بدراسة حسن املطاب : 2إختبار كا -3

 واإلستقاللية .األسئلة 

  اإلستبيان:

تعرف و تم االعتامد عىل اإلستبيان جلمع البيانات امليدانية ،

بأهنا الئحة مؤلفة من جمموعة من األسئلة يف عالقة وطيدة 

بموضوع البحث، ويستمد تصميمها من املراحل املنهجية 

ن األساسية التي جيب عىل الباحث أن يوليها إهتاممه، أل

فرضيات البحث وتفرعاهتا سوف تأيت يف صيغة أسئلة 

 ( .2007، سيد زروايت)اإلستامرة، وعليه تبنى نتائج البحث.

السابقة وبعض  تتم بنائها من اإلطار النظري والدراسا 

بعد عرضها عيل اخلرباء بصورهتا النهائية  لتخرجاملقاييس 

 لتايل:كاثالث حماور، وهي  مقسمة إىل عبارة( 23مكونة من )

 

إدارة املوارد البرشية عامل مهم يف تفعيل عملية صنع  -1

 (.7-1تضمـــن العبارات من )ترياضية: والالقرار يف اإلدارة 

دور يف تفعيل له التكوين املستمر للموارد البرشية  -2

تضمن العبارات تاإلدارة الرياضية: و نع القرار يفـــعملية ص

 (.14-8من )

القرار إلدارة املوارد البرشية معوقات عملية صنع -3

 .( 23-15تضمن العبارات )ترياضية:واللإلدارة 

 

 داة )اصخصائص السيكوميرية( :ألالرشوط العلمية ل

 الصــدق:

، الدراسة أداةتم التأكد من صدق صدق املحكمني :

بطريقة إجياد صدق املحتوى للفقرات وذلك من خالل 

وعــددهم  ألساتذةابصورهتا األولية، عىل جلنة من  اعرضه

التدريس يف جامعة املسيلة،  ةمن أعضاء هيئ ،( حمكمني5)

حيث طلب منهم إبداء الرأي حول مدى السالمة اللغوية 

الفقرات  مالءمةومدى  ،لصياغة الفقرات ووضوح معناها

ومدى قدرهتا عىل حتقيق  للمجاالت التي أدرجت ضمنها،

رتاحات اللجنة وقد تم األخذ باق أهداف الدراسة املنشودة،

من حيث إعادة صياغة بعض الفقرات أو حذفها، أو نقلها من 

،ويف ضوء ردود املحكمني قد أشارات النتائج إيل جمال آلخر

 .  اإلستبيانيتضمنها األبعاد التي  يف مجيع حتقق الصدق

بتطبيقها عىل  انحيث قام الباحثصدق اإلتساق الداخيل:

مصلحة املستخدمني ( أفراد من موظفي 5قوامها )  ةعين

املجتمع األصيل  ناملسيلة مبمديرية الشباب والرياضة لوالية 

، وذلك من أجل التعرف للدراسة ومن خارج  عينة الدراسة

 ان عىل مدى اإلتساق الداخيل ألداة الدراسة، وقام الباحث

ملعرفة الصدق الداخيل  بحساب معامل اإلرتباط لبريسون

بني درجة كل  االرتباط لإلستبانة،حيث تم حساب معامل

 كام ،لإلستبانةحاور اإلستبانة بالدرجة الكلية املحمور من 

  .(1) ماجلدول رق يفوضح م
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 .معامالت اإلرتباط لبريسون للمحاور بالدرجة الكلية لإلستبانة .( 1) جدول

 

عند  يتضح من اجلدول أن مجيع املحارو دالة إحصائيا  

يؤكد أن إستامرة اإلستبيان ما( وهذا 0.05مستوى الداللة )

 تتمتع بدرجة عالية من اإلتساق الداخيل.

 ثبات أداة الدراسة :

تم توزيع إستامرة اإلستبيان عىل طريقة إعادة االختبار:

فرتة تخدمني، وبعد (من موظفي مصلحة املس5) قوامهاعينة 

يوم تم إعادة توزيع إستامرة اإلستبيان  (15)قدرها  زمنية

 تمللمرة الثانية عىل نفس العينة ويف نفس الظروف، وبعد ذلك 

حساب معامل اإلرتباط لبريسون بني التطبيق األول والثاين 

أن إستامرة  يؤكدمما ( 0,96معامل الثبات قدره ) فكان 

  .عايلاإلستبيان متتاز بثبات 

 

 

 .اإلستبيان حماورثبات  (. 2جدول ) 

 ثبات املحور عدد العبارات حماور اإلستبيان

  **0 ,96  7   إدارة املوارد البرشية مهمة يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارةالرياضية

 **0 ,97 7  التكوين املستمر للموارد البرشية دور يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية

 **0 ,97 9  معوقات عملية صنع القرار إلدارة املوارد البرشية لإلدارة الرياضية

  0 ,96 23 معامل الثبات العام

 

 إستبانة وثبات صدق من تأكد قد الباحث كوني وبذلك

بصحة اإلستبانة وصالحيتها  تامة ثقة عىل علهجي الدراسة مما

 وإختبار الدراسة أسئلة عىل واإلجابة النتائج ليلتحل

 .اهتايفرض

 
 إجراءات التطبيق امليداين لألداة : 

 بتوزيع استامرة البحث عيل العينة األصليةان قام الباحث

موظفني مصلحة املستخدمني بمديرية الشباب  (،15)

ريل بأ 16إىل غاية   14دامت من و املسيلة،والرياضة لوالية 

 واستخراجبجمع البيانات وتبويبها ومن ثم قام  ،2013

  . النتائج

 :عرض وحتليل نتائج اإلستبيان 

: املوارد البرشية عامل مهم يف تفعيل نتائج املحور األول

 الرياضية.عملية صنع القرار يف اإلدارة 

هل تعتقد أن إدارة املوارد البرشية هلا دور  السـؤال األول : 

 يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية ؟

معرفة الدور الذي تلعبه إدارة ن السـؤال :الغـرض م

صنع القرار يف اإلدارة  املوارد البرشية يف تفعيل عملية

 .الرياضية

 

 

 

 

 مستوى الداللة معامل االرتباط املحاور الرقم

 0.05دالة عند  * 0 ,96 تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية إدارة املوارد البرشية عامل مهم يف 1 

 0.05دالة عند  *0 ,92 التكوين املستمر للموارد البرشية دور يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية 2 

 0.05 دالة عند *0 ,91 معوقات عملية صنع القرار الدارة املوارد البرشية لإلدارة الرياضية 3 
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 (. النسب املئوية إلستجابات املبحوثني نحو دور إدارة املوارد البرشية يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية.3جدول )

 ملئويةالنسبة ا التكرارات اإلجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية
 مستوى الداللة

 درجـة

 احلرية 

اإلستنتاج 

 اإلحصائي

 %93 14 نعم

 %07 01 ال دالة إحصائيا   1 0 ,05 3 ,84 5 ,62

 %100 15 املجموع

 

من أفرد  % 93يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

 تفعيل ا دور يفرشية هلـــــإدارة املوارد البالعينة يرون 

فقط  %7، ونسبة يف اإلدارة الرياضية عملية صنع القرار

حساب تم من املبحوثني ترى عكس ذلك. ولتأكيد ذلك 

 2كااملحسوبة أكرب من  2أن قيمة كا يتضححيث  2كاإختبار 

( وبدرجة حرية 0,05اجلدولية عند مستوى الداللة )

تنتج أن هناك داللة إحصائية ـــــ(، ومنه نس1تساوي )

رية هلا دور ــــدارة املوارد البشلتي تتجسد يف كون أن وا

 .يل عملية صنع القرارا يف اإلدارة الرياضيةــــيف تفع

 

هل تفعل إدارة املوارد البرشية عملية صنع  السـؤال الثاين :

 القرار يف اإلدارة الرياضية ؟

معرفة كيفية تفعيل عملية صنع الغـرض من السـؤال :

كام  رة املوارد البرشية يف اإلدارة الرياضية.القرار من طرف إدا

 . (4يوضح يف اجلدول رقم )

 

 النسب املئوية إلستجابات املبحوثني نحو كيفية تفعيل عملية صنع القرار من طرف إدارة املوارد البرشية يف اإلدارة الرياضية. . (4جدول )

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 يةاجلدول

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي درجة احلرية 

 %40 06 درجة متوسطة

 أحصائيا  دالة  2 0 ,99 5 ,99 11 ,26
 %07 01 درجة قليلة

 %53 08 درجة عالية

 %100 15 املجموع

 

 من أفراد العينة %53يتضح  من خالل اجلدول أن نسبة 

رجة ل عملية صنع القرار بدإدارة املوارد البرشية تفع يرون

يرون أن إدارة املوارد البرشية تفعل عملية  %40، ونسبة  عالية

فقط ترى أن  %7، كذلك نسبة  رجة متوسطةبدصنع القرار 

. رجة قليلةبدإدارة املوارد البرشية تفعل عملية صنع القرار 

 2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كاحساب إختبار  تمولتأكيد ذلك 

( ,اجلدولية عند مستوى الداللة ) 2كا من املحسوبة أكرب

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة 2وبدرجة حرية تساوي )

دارة املوارد البرشية تفعل إحصائية، والتي تتجسد يف كون أن 

 . رجة عاليةعملية صنع القرارا يف اإلدارة الرياضية بد

 

يل هل إدارة املوارد البرشية مهمة يف تفعالســؤال الثالث : 

 عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية؟

:معرفة ما إذا كانت إدارة املوارد الغـرض من الســؤال

 البرشية مهمة يف تفعيل عملية صنع القرار.
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 ية.النسب املئوية إلستجابات املبحوثني نحو أمهية إدارة املوارد البرشية يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياض (. 5جدول )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

 درجـة

 احلرية 
 االستنتاج اإلحصائي

 %93 14 نعم

 %07 01 ال دالة إحصائيا   1 5 ,05 3 ,84 5 ,62

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %93يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

املوارد البرشية مهمة يف تفعيل عملية صنع  إدارةيرون 

فقط يرون عكس  %7، ونسبة يف اإلدارة الرياضية تالقرارا

حيث نالحظ أن  2كاحساب إختبار  تمذلك. ولتأكيد هذا 

اجلدولية عند مستوى الداللة  2كااملحسوبة أكرب من  2كاقيمة 

(، ومنه نستنتج أن هناك 1وبدرجة حرية تساوي ) (0,05)

دارة املوارد البرشية حصائية، والتي تتجسد يف كون أن داللة إ

 .مهمة يف تفعيل عملية صنع القرارا يف اإلدارة الرياضية

كيف تعترب إدارة املوارد البرشية مهمة يف  السـؤال الرابع :

 تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية ؟

 معرفة كيفية تفعيل إدارة املوارد الغـرض من السـؤال:

 البرشية لعملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية. 

 

 النسب املئوية إلستجابات املبحوثني نحوى تفعيل إدارة املوارد البرشية لعملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية . (.6جدول )

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 الستنتاج االحصائيا درجة احلرية 

 %27 04 دقيق

 دالة إحصائيا   2 0 ,05 5 ,99 5 ,50
 %00 00 رسيع

 %73 11 مالئم

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %73يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

إدارة املوارد البرشية تفعل عملية صنع القرار بشكل يرون 

ارة املوارد البرشية تفعل عملية يرون أن إد %27، ونسبة مالئم

 2كاحساب إختبار   تمصنع القرار بشكل دقيق. ولتأكيد هذا 

اجلدولية عند  2كااملحسوبة أكرب من  2كاحيث نالحظ أن قيمة 

(، ومنه 2( وبدرجة حرية تساوي )0,05)مستوى الداللة 

نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف كون أن 

البرشية تفعل عملية صنع القرار يف اإلدارة دارة املوارد إ

 .الرياضية بشكل مالئم

هل تقدم إدارة املوارد البرشية بدائل  الســـؤال اصخامس :

 حللول املشكالت املطروحة ؟ 

معرفة ما إذا كانت إدارة املوارد الغـــرض من السـؤال : 

 البرشية تقدم بدائل حللول املشكالت املطروحة .

 

 

 النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول تقديم إدارة املوارد البرشية بدائل حللول املشكالت املطروحة. (. 7جدول )

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

 درجـة

 احلرية 

االستنتاج 

 اإلحصائي

 %73 11 نعم

 %27 04 ال دالة إحصائيا   1 0 ,05 3 ,84 7 ,75

 %100 15 املجموع
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من أفراد العينة  %73يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

إدارة املوارد البرشية تقدم بدائل حللول املشكالت يرون 

يرون أن إدارة املوارد البرشية ال تقدم  %27، ونسبة املطروحة

حساب  تمبدائل حللول املشكالت املطروحة. ولتأكيد هذا 

 2كااملحسوبة أكرب من  2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كاإختبار 

( وبدرجة حرية تساوي 0,05اجلدولية عند مستوى الداللة )

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف 1)

إدارة املوارد البرشية تقدم بدائل حللول املشكالت كون أن 

 .املطروحة

البرشية يف  هل تساهم إدرارة املواردالســؤال السادس : 

 إختيار البديل األفضل كحل ؟

معـرفة مدى مسامهة إدارة  الغــرض من الســؤال :

 املوارد البرشية يف إختيار البديل األفضل كحل

 

 

 األفضل كحل النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول مسامهة إدارة املوارد البرشية يف إختيار البديل (. 8جدول )

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

 درجـة

 احلرية
 االستنتاج االحصائي

 %53 8 نعم

9.64 

 

3.84 

 

 %47 7 ال دالة إحصائيا   1 0.05

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %53من خالل اجلدول أن نسبة يتضح 

إختيار البديل األفضل إدارة املوارد البرشية تساهم يف يرون 

يرون أن إدارة املوارد البرشية ال تساهم يف  %47، ونسبة كحل

حساب إختبار تم  إختيار البديل األفضل كحل. ولتأكيد هذا 

 2كااملحسوبة أكرب من  2كاظ أن قيمة ـــحيث نالح 2كا

( وبدرجة حرية تساوي 0,05اجلدولية عند مستوى الداللة )

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف 1)

 .إدارة املوارد البرشية ختتار البديل األفضل كحلكون أن 

هل تساهم إدارة املوارد البرشية يف الســـؤال السابع : 

 حتقيق النتائج املسطرة ؟

معـرفة  مدى مسامهة إدارة ال : الغــرض من الســـؤ

 املوارد البرشية يف حتقيق النتائج املسطرة .

 

 النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول مسامهة إدارة املوارد البرشية يف حتقيق النتائج املسطرة.(. 9)جدول 

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية
 مستوى الداللة

 ةدرجـ

 احلرية

االستنتاج 

 االحصائي

 %93 14 نعم

5.62 
 

3.84 

 

 %07 01 ال دالة إحصائيا   1 0.05

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %93يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

، املوارد البرشية تساهم يف حتقيق النتائج املسطرةإدارة يرون 

ذلك. ولتأكيد ذلك فقط من املبحوثني يرون عكس  %7ونسبة 

املحسوبة  2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كاساب إختبار ح تم

( وبدرجة 0,05اجلدولية عند مستوى الداللة ) 2كاأكرب من 

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة إحصائية، 1حرية تساوي )

دارة املوارد البرشية تساهم يف حتقيق والتي تتجسد يف كون أن إ

 .الرياضية النتائج املسطرة يف اإلدارة
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املستمر للموارد البرشية  ندور التكوي:نتائج املحور الثاين

 اإلدارة الرياضية  يف تفعيل صنع القرار يف

هل تقدم إدارة املوارد البرشية املعلومات الســـؤال الثامن :

 املالئمة لتفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية؟ 

ذاكانت إدارة املوارد معـرفة ما إالغــرض من الســؤال : 

البرشية تقدم املعلومات املالئمة لتفعيل عملية صنع القرار يف 

 اإلدارة الرياضية.

 

 ضية.النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول تقديم إدارة املوارد البرشية املعلومات املالئمة لتفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الريا  (.10جدول )

 النسبة املئوية اراتالتكر االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي درجة احلرية

 %67 10 نعم
 

5.27 

 

3.84 

 

0.05 

 

1 

 

 دالة إحصائيا  
 %33 5 ال

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %67يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

دم املعلومات املالئمة لتفعيل إدارة املوارد البرشية تقيرون 

من  %33، ونسبة عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية

حساب إختبار  تم. ولتأكيد ذلك عكس ذلك املبحوثني ترى

اجلدولية  2كااملحسوبة أكرب من  2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كا

(، 1( وبدرجة حرية تساوي )0,05عند مستوى الداللة )

لة إحصائية، والتي تتجسد يف كون ومنه نستنتج أن هناك دال

دارة املوارد البرشية تقدم املعلومات املالئمة لتفعيل عملية أن إ

 .صنع القرار يف اإلدارة الرياضية

ما هو الدور الذي تلعبه إدارة املوارد  :السؤال التاسع 

 البرشية يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية؟

أهم األدوار التي تؤدهيا إدارة  معرفة :الغرض من السؤال

املوارد البرشية أثناء تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة 

 السابقة. األسئلةالرياضية و التي مل يتم التطرق إليها يف 

حسب رأي أغلبية املبحوثني يروا أن إدارة املوارد البرشية 

ة هلا عدة أدوار يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضي

تتمثل يف الدور اهلام والفعال وذلك باإلعتامد عىل التحاليل 

والتشاور وتبادل اآلراء مع اخلرباء واملختصني، كذلك يف 

حتديد املسؤوليات واملهام وإختاذ القرارات املناسبة، كذلك 

احلرص عىل تطبيق القوانني والنصوص املعمول هبا يف اإلدارة 

 اإلعتبار رراء املوظفني الرياضية، باإلضافة إىل األخذ بعني

اإلداريني والرياضيني، باإلضافة إىل الدور من خالل إقرتاح 

البدائل املوجودة وتقديم اإلقرتاحات التي من شأهنا املسامهة 

  يف احلل كالتكوين وحتسني املستوى.

ومنه نستنتج أن  إدارة املوارد البرشية هلا دور هام وفعال 

  اإلدارة الرياضية.يف تفعيل عملية صنع القرار يف

: هل تعتقد أن للتكوين املستمر له فائدة الســـؤال العارش 

يف رفع كفاءة املوارد البرشية لتفعيل عملية صنع القرار يف 

 اإلدارة الرياضية ؟ 

معرفة الفائدة التي يقدمها الغـــرض من الســؤال: 

صنع التكوين املستمر لرفع كفاءة املوارد البرشية لتفعيل عملية 

 القرار يف اإلدارة الرياضية.

 

   ارد البرشية لتفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية.النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول فائدة التكوين املستمر يف رفع كفاءة املو(. 11جدول )

 االستنتاج االحصائي رجة احلريةد مستوى الداللة اجلدولية 2كا املحسوبة 2كا النسبة املئوية التكرارات االجابات

 %93 14 نعم

5.62 3.84 0.05 

 

1 

 

 %07 01 ال دالة إحصائيا  

 %100 15 املجموع
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من أفراد العينة  %93يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

التكوين املستمر له فائدة يف رفع كفاءة املوارد البرشية يرون 

فقط  %7، ونسبة الرياضية لتفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة

حساب إختبار  تممن املبحوثني ترى عكس ذلك. ولتأكيد هذا 

اجلدولية   2كااملحسوبة أكرب من  2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كا

(، ومنه 1وبدرجة حرية تساوي ) (0,05عند مستوى الداللة 

نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف كون 

ئدة يف رفع كفاءة املوارد البرشية لتفعيل التكوين املستمر له فا

 .عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية

هل يساهم التكوين املستمر الســـؤال احلادي عرش :

 إلدارة املوارد البرشية يف إختيار البديل األفضل ؟

معـرفة مدى مسامهة التكوين الغــرض من الســؤال :

 ختيار البديل األفضل .املستمر إلدارة املوارد البرشية يف إ

 

 

 .مسامهة التكوين املستمر إلدارة املوارد البرشية يف إختيار البديل األفضلالنسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول (. 12جدول )

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي درجة احلرية

 %93 14 نعم

5.62 3.84 0.05 

 

1 

 

 %07 01 ال دالة إحصائيا  

 %100 15 املجموع

 

من  %93( أن نسبة 11يتضح لنا من خالل اجلدول رقم )

التكوين املستمر للموارد البرشية يساهم يف أفراد العينة يرون 

فقط من املبحوثني ترى  %7، ونسبة إختيار البديل األفضل

حيث نالحظ  2كاحساب إختبار  تمهذا عكس ذلك. ولتأكيد 

اجلدولية عند مستوى  2كااملحسوبة أكرب من  2كاأن قيمة 

(، ومنه نستنتج أن 1( وبدرجة حرية تساوي )0,05الداللة )

التكوين املستمر هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف كون 

 .للموارد البرشية يساهم يف إختيار البديل األفضل 

ما هي جودة البدائل التي يقدمها رش: السؤال الثاين ع

 التكوين املستمر للموارد البرشية ؟

معرفة جودة البدائل التي يقدمها  الغرض من السؤال :

 التكوين املستمر للموارد البرشية .

 

 

 . البرشيةجودة البدائل التي يقدمها التكوين املستمر للموارد  النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول ( : 13جدول ) 

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي درجة احلرية

 %47 07 جيدة

 

12.32 

 

5.99 

 

0.05 

 

2 

 

 دالة إحصائيا  

 %53 08 متوسطة

 %00 00 ضعيفة

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %53 يتضح من خالل اجلدول أن نسبة

يرون جودة البدائل التي يقدمها التكوين املستمر للموارد 

من املبحوثني يرون أن جودة  %47، ونسبة متوسطة البرشية

. جيدة البدائل التي يقدمها التكوين املستمر للموارد البرشية

 2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كاحساب إختبار  تم ولتأكيد هذا 

( 0,05اجلدولية عند مستوى الداللة ) 2كااملحسوبة أكرب من 



 اضة والرتبية البدنيةجملة علوم الري                                                                                                     54

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة 2وبدرجة حرية تساوي )

إحصائية، والتي تتجسد يف كون جودة البدائل التي يقدمها 

 .متوسطة التكوين املستمر للموارد البرشية

هل تعتقد أن مسامهة التكوين الســؤال الثالث عرش : 

دور يف تفعيل عملية صنع القرار املستمر للموارد البرشية له 

 يف اإلدارة الرياضية ؟

معـرفة كيفية مسامهة التكوين الغــرض من الســـؤال : 

املستمر للموارد البرشية يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة 

 الرياضية .

 

ر للموارد البرشية يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة كيفية مسامهة التكوين املستم النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول .(  14جدول ) 

 .الرياضية

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي درجة احلرية

 %67 10 دقيق

 

9.60 

 

5.99 

 

0.05 

 

2 

 

 دالة إحصائيا  

 %00 00 رسيع

 %33 05 مالئم

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %67يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

يرون مسامهة التكوين املستمر للموارد البرشية له دور يف 

من  %33تفعيل عملية صنع القرار بشكل دقيق، ونسبة 

املبحوثني يرون أن مسامهة التكوين املستمر للموارد البرشية له 

  تمالقرار بشكل مالئم. ولتأكيد هذا  دور يف تفعيل عملية صنع

املحسوبة أكرب  2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كاحساب إختبار 

( وبدرجة حرية 0,05اجلدولية عند مستوى الداللة ) 2كامن 

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة إحصائيةالتي تتجسد 2تساوي )

يف كون التكوين املستمر له دور يف تفعيل عملية صنع القرار يف 

 .إلدارة الرياضية بشكل دقيقا

: ما األسلوب الذي تقرتحه لرفع  الســـؤال الرابع عرش

 كفاءة األفراد، وحتسني املستوى ؟

: معـرفة األسلوب اجليد الذي  الغــرض من الســـؤال

تقرتحه اإلدارة الرياضية لرفع كفاءة األفراد، وحتسني 

 املستوى.

 

 

 .األسلوب املقيرح لرفع كفاءة األفراد، وحتسني املستوى  إلستجابات املبحوثني حوليوضح النسب املئوية  . (  15جدول ) 

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي  درجة احلرية 

التعاقدمع 

 مؤسسةخمتصة
06 40% 

 
 

17,14 

 
 

5,99 

 

0.05 

 

2 

 

 دالة إحصائيا  

يب األفراد داخل تدر

 املؤسسة
08 53% 

إرسال نخبة إىل 

 اخلارج
01 07% 

 %100 15 املجموع
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من أفراد العينة  %53يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

يرون تدريب األفراد من طرف خمتصني داخل املؤسسة لرفع 

كفاءة األفراد، وحتسني املستوى هو األسلوب اجليد، ونسبة 

املبحوثني يرون أن التعاقد مع مؤسسة تكوين خمتصة من  40%

لرفع كفاءة األفراد، وحتسني املستوى هو أفضل أسلوب، 

فقط يرون أن إرسال نخبة إىل مؤسسات خمتصة يف %7ونسبة 

التكوين باخلارج لرفع كفاءة األفراد، وحتسني املستوى هو 

حيث  2كاحساب إختبار  تماألسلوب اجليد.ولتأكيد هذا 

اجلدولية عند  2كااملحسوبة أكرب من  2كاأن قيمة  نالحظ

(، ومنه 2( وبدرجة حرية تساوي )0,05مستوى الداللة )

نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف كون 

أسلوب تدريب األفراد من طرف خمتصني داخل املؤسسة هو 

 األسلوب األفضل لرفع كفاءة األفراد، وحتسني املستوى .

 

معوقات عملية صنع القرار إلدارة  حور الثالث:نتائج امل

الســؤال اصخامس املوارد البرشية لإلدارة الرياضية . 

كيف يساهم التكوين املستمر للموارد البرشية يف حتقيق عرش:

معرفة جودة النتائج الغــرض من الســؤال : النتائج املسطرة ؟

 ية. املسطرة التي حيققها التكوين املستمر للموارد البرش

 

 

 .جودة النتائج املسطرة التي حيققها التكوين املستمر للموارد البرشية النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول . (  16جدول ) 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي درجة احلرية 

 %47 07 جيدة

 

12.32 

 

5.99 

 

0.05 

 

2 

 

 دالة إحصائيا  

 %53 08 متوسطة

 %00 00 ضعيفة

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %53يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

يرون جودة النتائج املسطرة التي حيققها التكوين املستمر 

من املبحوثني يرون أن  %47للموارد البرشية متوسطة، ونسبة 

نتائج املسطرة التي حيققها التكوين املستمر للموارد جودة ال

حيث  2كاحساب إختبار تم البرشية جيدة. ولتأكيد هذا 

اجلدولية عند  2كااملحسوبة أكرب من  2كانالحظ أن قيمة 

(، ومنه 2( وبدرجة حرية تساوي )0,05مستوى الداللة )

نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف كون أن 

النتائج املسطرة التي حيققها التكوين املستمر للموارد  جودة

 البرشية متوسطة.

ما هو تأثري إستخدام التكوين الســـؤال السادس عشـر :

 املستمر إلدارة املوارد البرشية عىل طرق معاجلة املشكالت؟ 

معـرفة مدى تأثري إستخدام الغــرض من الســؤال :

 .ىل طرق معاجلة املشكالتالتكوين املستمر للموارد البرشية ع

 

 . تأثري إستخدام التكوين املستمر للموارد البرشية عىل طرق معاجلة املشكالت النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول .(  17جدول ) 

 النسبة املئوية التكرارات اإلجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي درجة احلرية

 %87 13 إجيايب
 

19.20 

 

 دالة إحصائيا   2 0.05 5.99
 %00 00 سلبي

 %13 02 ال يوجد تأثري

 %100 15 املجموع
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من أفراد العينة  %87يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

يرون التكوين املستمر للموارد البرشية له تاثري إجيايب عىل 

من املبحوثني يرون  فقط %13طرق معاجة املشكالت، ونسبة 

حيث  2كاحساب إختبار  ولتأكيد ذلك تمعكس ذلك. 

اجلدولية عند  2كااملحسوبة أكرب من  2كانالحظ أن قيمة 

(، ومنه 2( وبدرجة حرية تساوي )0,05مستوى الداللة )

نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد أن هناك تأثري 

ية عىل طرق معاجلة إجيايب للتكوين املستمر للموارد البرش

 املشكالت.

هل هناك جوانب ذات أمهية إلدارة السؤال السابع عرش:

املوارد البرشية يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة 

 الرياضية، ومل نتطرق إليها خالل هذه اإلستامرة ؟

معرفة أهم اجلوانب التي تعتمد  الغرض من السؤال :

التكوين املستمر للموارد عليها إدارة املوارد البرشية غري 

 البرشية يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية.

حسب رأي أغلبية املبحوثني يروا أن هناك جوانب ذات 

أمهية تعتمد عليها إدارة املوارد البرشية يف تفعيل عملية صنع 

القرار يف اإلدارة الرياضية أمهها: عامل اخلربة والكفاءة املهنية، 

إلعتامد عىل املسؤولية التي هلا دور كبري يف إنجاح كذلك ا

الربامج التكوينية و تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة 

 الرياضية.

تعترب من  عامل اخلربة والكفاءة املهنية ومنه نستنتج أن

التي تعتمد عليها إدارة املوارد البرشية يف  اجلوانب ذات األمهية

 دارة الرياضية.تفعيل عملية صنع القرار يف اإل

هل توجد معوقات تصادف املوارد السـؤال الثامن عشـر :

 البرشية أثناء تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية ؟

معرفة ما إذا كانت هناك معوقات الغــرض من الســؤال :

تصادف املوارد البرشية أثناء تفعيل عملية صنع القرار يف 

 .اإلدارة الرياضية

 

 

 .الصعوبات التي تصادف عملية صنع القرار النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول . (  18) جدول 

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي  درجة احلرية

 %93 14 نعم

 

5.62 

 

3.84 

 

0.05 

 

 

1 

 

 

 دالة إحصائيا  

 %07 01 ال

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %93يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

هناك صعوبات تصادف املوارد البرشية أثناء تفعيل  يرون

فقط من  %7، ونسبة عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية

حيث  2كااملبحوثني ترى عكس ذلك. وهذا ما يؤكده إختبار 

اجلدولية عند  2كابة أكرب من املحسو 2كانالحظ أن قيمة 

(، ومنه 1( وبدرجة حرية تساوي )0,05مستوى الداللة )

نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف كون أن 

إلدارة املوارد البرشية معوقات تصادفها أثناء عملية تفعيل 

 .صنع القرار

األرسية  هل تؤثر املتطلباتالســـؤال الـتاسع  عشـر :

 ؟ العمل إجيابيا   عىل أداء

معرفة ما إذا كانت املتطلبات  الغـــرض من الســؤال:

 .األرسية تؤثر عىل أداء العمل إجيابيا  
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  .تأثري املتطلبات األرسية عىل أداء العمل اإلجيايب النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول. (  19جدول ) 

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 وبةاملحس

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي درجة احلرية 

 %87 13 نعم

4.61 3.84 0.05 

 

1 

 

 %13 02 ال دالة إحصائيا  

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %87يتضح لنا من خالل اجلدول أن نسبة 

سبة ، وناملتطلبات األرسية تؤثر عىل أداء العمل إجيابيا  يرون 

  تمفقط من املبحوثني يرون عكس ذلك. ولتأكيد هذا  13%

املحسوبة أكرب  2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كاحساب إختبار 

( وبدرجة حرية 0,05اجلدولية عند مستوى الداللة ) 2كامن 

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي 1تساوي )

عىل متطلبات املتطلبات األرسية هلا تأثري تتجسد يف كون أن 

 .العمل اإلجيايب

عىل  ما هي العوامل األكثر تأثريا   الســؤال العرشون :

 سلوك العامل ؟

معرفـة أهم العوامل األكثر الغـــرض من الســؤال : 

 تأثريا عىل سلوك العامل .

 

  العامل. العوامل األكثر تأثريا عىل سلوك النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول ( : 20جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج االحصائي درجة احلرية

 %27 04 الراتب

 

13.42 

 

7.81 

 

0.05 

 

 

3 

 

 

 دالة إحصائيا  

 %20 03 الرتقية

 %53 08 ظروف العمل

 %00 00 يشء رخر

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة،  %53يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

عىل  من العينة يرون أن عامل الراتب األكثر تأثريا   %27ونسبة 

فقط يرون أن عامل الرتقية األكثر  %20سلوك العامل، ونسبة 

 2كاحساب إختبار  تمعىل سلوك العامل. ولتأكيد هذا  تأثريا  

اجلدولية عند  2كارب من املحسوبة أك 2كاحيث نالحظ أن قيمة 

(، ومنه 3( وبدرجة حرية تساوي )0,05مستوى الداللة )

نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف كون أن 

 .ظروف العمل هي األكثر تأثريا عىل سلوك العامل

هل تؤثر وسائل اإلعالم :  الواحد والعرشونالســـؤال 

 املختلفة عىل صنع القرار ؟

معـرفة إذا مـا كانت وسائل  الســؤال:الغــرض من 

 .اإلعالم املختلفة تؤثر عىل صنع القرار 
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 تأثري وسائل اإلعالم املختلفة عىل صنع القرار. النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول . (  21)  جدول 

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية
 مستوى الداللة

 جـةدر

 احلرية
 االستنتاج االحصائي

 %87 13 نعم

4.61 

 

3.84 

 

 دالة إحصائيا   1 0.05
 %13 02 ال

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %87يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

، ونسبة وسائل اإلعالم املختلفة تؤثر عىل صنع القراريرون 

 تم تأكيد هذا فقط من املبحوثني يرون عكس ذلك. ول 13%

املحسوبة أكرب  2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كاحساب إختبار 

( وبدرجة حرية 0,05اجلدولية عند مستوى الداللة ) 2كامن 

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي 1تساوي )

 .وسائل اإلعالم تؤثر عىل صنع القرارتتجسد يف كون أن 

ارات يف غري أوقات هل الزي ن :والســؤال الثاين والعرش

اهلاتف تؤثران عىل الرتكيز يف تنظيم  ودقاتاإلستقبال، 

 املعلومات وإختاذ القرار املناسب ؟

معـرفة ما إذا كانت الزيارات يف  الغــرض من الســؤال :

اهلاتف تؤثران عىل الرتكيز يف  ودقاتغري أوقات اإلستقبال، 

 . تنظيم املعلومات وإختاذ القرار املناسب

 

 

تأثري الزيارات يف غري أوقات اإلستقبال، ورنات اهلاتف عىل اليركيز يف تنظيم املعلومات وإختاذ  النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول     .(  22جدول ) 

 .القرار املناسب

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

 درجـة

 احلرية
 اج االحصائياالستنت

 %80 12 نعم

 

6.96 

 

 

3.84 

 

 

0.05 

 

1 

 غري

 دالة إحصائيا  

 %20 03 ال

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %80يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

اهلاتف  ودقاتيرون الزيارات يف غري أوقات اإلستقبال، 

املناسب،  تؤثران عىل الرتكيز يف تنظيم املعلومات وإختاذ القرار

فقط من املبحوثني يرون عكس ذلك. ولتأكيد هذا  %20ونسبة 

املحسوبة  2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كاحساب إختبار  تم

( وبدرجة 0,05اجلدولية عند مستوى الداللة ) 2كاأكرب من 

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة إحصائية، 1حرية تساوي )

وقات اإلستقبال، والتي تتجسد يف كون أن الزيارات يف غري أ

اهلاتف تؤثران عىل الرتكيز يف تنظيم املعلومات وإختاذ  ودقات

 القرار املناسب.

هل نقص املعلومات حول الســؤال الثالث والعرشين : 

املشكالت اإلدارية املطروحة يعرقل إختاذ القرار، ويؤخر 

 إنجاز األعامل ؟

ات معـرفة إذا كـان نقص املعلومالغـــرض من السـؤال : 

حول املشكالت اإلدارية املطروحة تعرقل إختاذ القرار، وتؤخر 

 إنجاز األعامل .
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نقص املعلومات حول املشكالت اإلدارية املطروحة تعرقل إختاذ القرار، وتؤخر إنجاز  النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول .(  23جدول ) 

 األعامل.

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 ملحسوبةا

 2كا

 اجلدولية
 مستوى الداللة

 درجـة

 1-احلرية ن

االستنتاج 

 االحصائي

 %93 14 نعم

 

5.62 

 

 

3.84 

 

 

0.05 

 

1 

 

 دالة إحصائيا  

 %07 01 ال

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %93يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

وحة يرون نقص املعلومات حول املشكالت اإلدارية املطر

يرون  % 7تعرقل إختاذ القرار، وتؤخر إنجاز األعامل، ونسبة 

حيث  2كاعكس ذلك.ولتأكيد هذا قمنا بحساب إختبار 

اجلدولية عند  2كااملحسوبة أكرب من  2كانالحظ أن قيمة 

(، ومنه 1( وبدرجة حرية تساوي )0,05مستوى الداللة )

نقص نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف كون 

املعلومات حول املشكالت اإلدارية املطروحة تعرقل إختاذ 

 .القرار، وتؤخر إنجاز األعامل 

هل اإلنصات واإلطالع  الســؤال الرابع والعرشين :

املبارش عىل سري األشعال أفضل أسلوب ملعرفة املشكالت 

 احلقيقة من غريها ؟

التوصل إىل معرفة أفضل أسلوب الغـــرض من السـؤال:

 فة املشكالت احلقيقية من غريها .ملعر

 

اإلنصات واإلطالع املبارش عىل سري األشعال أفضل أسلوب ملعرفة املشكالت احلقيقة من  النسب املئوية إلستجابات املبحوثني حول .(  24جدول ) 

 .غريها

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

 درجـة

 1-ية ناحلر

االستنتاج 

 االحصائي

 %93 14 نعم
 

5.62 

 

3.84 

 

0.05 

 

1 

 

 دالة إحصائيا  
 %07 01 ال

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %93يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

اإلنصات واإلطالع املبارش عىل سري األشعال هو أفضل يرون 

فقط  %7ونسبة  ،أسلوب ملعرفة املشكالت احلقيقة من غريها

حساب  تمولتأكيد هذا  من املبحوثني يرون عكس ذلك.

 2كااملحسوبة أكرب من  2كاحيث نالحظ أن قيمة  2كاإختبار 

وبدرجة حرية تساوي  ( 0,05) اجلدولية عند مستوى الداللة

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة إحصائية، والتي تتجسد يف 1)

سري األشعال أفضل اإلنصات واإلطالع املبارش عىل كون 

 . أسلوب ملعرفة املشكالت احلقيقة من غريها

كيف تعتمد عند إختاذك الســؤال اصخامس والعرشين :

 لقرارات مهمة ؟

التوصل إىل معرفة أفضل طريقة الغـــرض من السـؤال:

 يعتمد عليها عند إختاذ القرارات املهمة 
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 ملبحوثني حول أفضل طريقة يعتمد عليها عند إنخاذ قرارات مهمة.النسب املئوية إلستجابات ا . (  25جدول رقم ) 

 النسبة املئوية التكرارات االجابات
 2كا

 املحسوبة

 2كا

 اجلدولية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 احلرية

االستنتاج 

 االحصائي

اخلربة والتجربة وتتحمل 

 املسؤولية وحدك
00 00% 

 

9.91 

 

9.48 

 

0.05 

 

 

4 

 

 دالة إحصائيا  

 %40 06 اعديكتشاور مس

 %40 06 تشاور أهل اإلختصاص

تطلب اإلذن من الرئيس 

 اإلداري األعىل
03 20% 

 %00 00 يشء رخر

 %100 15 املجموع

 

من أفراد العينة  %40يتضح من خالل اجلدول أن نسبة 

تشاور مساعديك هي أفضل طريقة يعتمد عليها عند يرون 

من أفراد العينة يرون  %40ونسبة ، همةإنخاذ قرارات م

هي أفضل طريقة يعتمد عليها عند تشاور أهل اإلختصاص 

من أفراد العينة يرون %20ونسبة ، إنخاذ قرارات مهمة

أفضل طريقة عىل هي طلب اإلذن من الرئيس اإلداريب األت

 تمولتأكيد هذا .يعتمد عليها عند إنخاذ قرارات مهمة

املحسوبة أكرب  2كاحظ أن قيمة حيث نال 2كاحساب إختبار 

( وبدرجة 0,05اجلدولية عند مستوى الداللة ) 2كامن 

(، ومنه نستنتج أن هناك داللة إحصائية، 4حرية تساوي )

تشاور مساعديك وتشاور أهل والتي تتجسد يف كون 

اإلختصاص مها أفضل طريقتان يعتمد عليها  عند إختاذ 

 .قرارات مهمة

هل هناك صعوبات أخرى ن :السؤال السادس والعرشي

تصادف عملية صنع القرار إلدارة املوارد البرشية لإلدارة 

 الرياضية ومل نتطرق إليها؟

معرفة أهم الصعوبات التي تصادف الغرض من السؤال : 

 صنع القرار يف اإلدارة الرياضية . عملية

حسب أغلبية رراء املبحوثني أن هناك صعوبات أخرى 

ار أمهها : ضغوطات الرئيس املبارش، تصادف عملية صنع القر

كذلك عدم تطبيق القوانني الالزمة إلختاذ القرار املناسب، 

إضافة إىل ذلك التداخل يف الصالحيات والتي يكون هلا تأثري 

هدام، كذلك عدم إختاذ القرار إنفراديا بدون التأكد من كل 

 املعطيات حول املشكلة املطروحة.

عوبات التي تصادف عملية من بني الص ومنه نستنتج أن

صنع القرار هي: ضغوطات الرئيس املبارش، وعدم تطبيق 

القوانني الالزمة إلختاذ القرار املناسب، كذلك عدم إختاذ 

بدون التأكد من كل املعطيات حول املشكلة  القرار إنفراديا  

 املطروحة.

 مناقشة النتائج عىل ضوء الفرضيات :

البرشية عامل مهم يف تفعيل  الفرضية األوىل: إدارة املوارد

 عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية. 

-4-3-2-1من خالل النتائج املتوصل إليها يف اجلداو)

 تبني لنا أن : (5-6-7-8

إدارة املوارد البرشية هلا دور هام يف تفعيل عملية صنع  

القرار يف اإلدارة الرياضية، كام تقدم بدائل حللول املشكالت 

ة املطروحة والتي تساهم يف إختيار البديل األفضل اإلداري

وحتقيق النتائج املسطرة وتقديم املعلومات املالئمة لتفعيل 

 عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية.  

وهذه النتائج  يف اإلجتاه املتوقع التي تؤكد صحية الفرضية 

ع إدارة املوارد البرشية عامل مهم يف تفعيل عملية صن"القائلة 

 ."القرار يف اإلدارة الرياضية

  ، )  karim 2011) وقد إتفقت هذه النتائج مع دراسة

 Omirin, Ajayiكذلك دراسة  ،) 2010Al.zahrani)و
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توصلت إىل أن إدارة املوارد البرشية هلا دور  ، التي(2007)

كبري يف صناعة القرارات اإلدارية ملا يقدمه هذا املورد من 

مة لصناعة القرار، وهذا ما أشار إليه معلومات دقيقة ومالئ

( يف دراسته إدارة املوارد البرشية 2004عبد القادر الشاليل )

حيث أكد هلا دور يف صنع القرار يف املؤسسات اإلقتصادية، 

( أن من الرضوري دمج املوارد 2006خليل حممد الفراوي )

البرشية بالقرارات الرشيدة يف خمتلف املؤسسات وذلك ألن هلا 

العديد من األدوار أمهها احلصول عىل البيانات واملعلومات 

الدقيقة والبدائل املتاحة املالئمة من مصادر خمتلفة، املفاضلة 

بني البدائل إلختيار البديل األفضل، ومن هنا يأيت دور إدارة 

املوارد البرشية يف هتيئة البيئة الداخلية أي جو العمل داخل 

بعته، إذ عىل إدارة املوارد البرشية أن املؤسسة لقبول القرار ومتا

تتأكد من تنفيذ القرار وفقا ملقررات اخلطة املرسومة، هبدف 

إكتشاف اإلنحرافات أو األخطاء وتصحيحها، وهذا مايشري 

إىل: أن  (2006عبد الرزاق حممد الساملني ) إليه عالء الدين

 إدارة املوارد البرشية يكمن دورها يف عملية صنع القرار من

خالل مسامهتها يف املراحل التي متر هبا هذه العملية: مرحلة 

تشخيص املشكلة، مرحلة حتليل املشكلة، مرحلة إجياد بدائل 

حلل املشكلة، مرحلة تقييم البدائل املتاحة، مرحلة إختيار احلل 

 املالئم للمشكلة، وأخريا مرحلة متابعة وتنفيذ القرار. 

للموارد البرشية دور يف  الفرضية الثانية:للتكوين املستمر

 تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية.

-11-10من خالل النتائج املتوصل إليها يف اجلداول )

 ( تبني لنا أن :12-13-14-15-16

التكوين املستمر له فائدة يف رفع كفاءة املوارد البرشية 

لية لتفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية، كام يفعل عم

صنع القرار من خالل مسامهته يف إختيار البديل األفضل، 

باإلضافة إىل إجياده لطرق معاجلة املشكالت، وهذا باإلعتامد 

عىل أسلوب تدريب األفراد من طرف خمتصني داخل املؤسسة 

وخارجها، كذلك تعتمد اإلدارة الرياضية عىل عامل خربة 

القرار.  وهذه  وكفاءة املوارد البرشية يف تفعيل عملية صنع

للتكوين املستمر  "النتائج  تؤكد صحية الفرضية القائلة:

للموارد البرشية دور يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة 

 . "الرياضية

وإتفقت هذه النتائج مع دراسة عبد القارد الشاليل 

(، التي أشارت 2007(، دراسة سمرية عبد الصمد )2004)

وحتسني مستوى املوارد البرشية  إىل  رضورة تدريب وتأهيل

 الصانعة للقرارات اإلدارية، وكذلك إتفقت مع دراسة

(1998) Winlerman  التي أشارت إىل رضورة تطوير

املهارات املتخصصة يف إختاذ القرارات الالزمة حلل املشكالت 

( 2001املطروحة، وهذا ما توصل إليه هيثم عبد اهلل حسون )

ون الرياضيون يف دورات تأهيلية إىل أن رضورة زج اإلداري

رار، ألجل تنمية القابليات واملهارات األساسية يف صناعة الق

( يربز دور التكوين املستمر 2004وتشري راوية حممد حسن )

يف تدريب املوارد  إلدارة املوارد البرشية، والذي يرتكز أساسا  

ختاذ البرشية وزيادة قدرهتم عىل اإلسهام واملشاركة الفعلية يف إ

القرارات، خاصة وأن متكني األفراد يف إختاذ القرارات يتطلب 

التدريب املكثف يف كل اجلوانب املتعلقة بالوظيفة. كام قد 

حيتاج هؤالء األفراد إىل التدريب يف جمال العالقات التبادلية 

مع اآلخرين من أجل ضامن نجاح املشاركة اإلدارية، وصور 

لذي يمثل شكال من أشكال تكوين فرق العمل املختلفة، وا

التكوين، فالتحسني املستمر ألداء وسلوك العاملني، تتمثل يف 

اخلطوات الرئيسة التالية: إختيار عملية معينة قصد التحسني 

من هذا التحسني، البحث  هاملستمر، مع وضع األهداف املبتغا

عن سبل التحسني ، تدريب املنفذين عل أداء العملية يف 

 .صيغتها اجلديدة

الفرضية الثالثة:معوقات عملية صنع القرار إلدارة املوارد  

 البرشية يف اإلدارة الرياضية .

-19-18من خالل النتائج املتوصل إليها يف اجلداول)

 ( تبني لنا أن:20-21-22-23-24-25

هناك معوقات تصادف املوارد البرشية أثناء عملية صنع  -

 القرار يف اإلدارة الرياضية من بينها :

املتطلبات األرسية  وظروف العمل يؤثران عىل أداء العمل 

وعىل سلوك العامل، وسائل اإلعالم املختلفة تؤثر عىل  إجيابيا  
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صنع القرار، وذلك لعدم إعطاء أمهية ومصداقية للقرارات 

املتخذة، نقص املعلومات حول املشكالت اإلدارية املطروحة 

 ل .تعرقل إختاذ القرار، وتؤخر إنجاز األعام

باإلضافة إىل ضغوطات الرئيس املبارش، عدم تطبيق 

القوانني الالزمة إلختاذ القرار املناسب، كذلك عدم إختاذ 

دون التأكد من كل املعطيات حول املشكلة  القرار إنفراديا  

 املطروحة.

 AL.Zahraniوقد تشاهبت النتائج السابقة مع دراسة 

ن املعيقات التي حتد التي أشارت إىل أن هناك العديد م (2010)

من دور إدارة املوارد البرشية يف صناعة القرارات، والتي 

سيكون هلا تأثري كبري إذا ماتم أخذها بعني اإلعتبار، ويشري 

( إىل أن هناك جمموعة من العوامل تؤثر يف 2000الروييل )

عملية صنع القرارات اإلدارية وإختاذها وتتدخل يف سلوك 

ن أهم الصعوبات املتعلقة بعملية صنع صانعي القرار،  إىل أ

القرارات ماييل:ندرة وجود حل واحد سليم، أو صحيح 

للمشكلة املطروحة، ولكن يف مواقف عديدة قد يكون هناك 

ملقياس تفصيل  ، وموقفا  أكثر من حل يمكن أن يكون مقبوال  

( بأن 1997أشار الباحثني طلحة، وعدلة )املوضوع، كذلك 

ليست بالعملية السهلة، ذلك من خالل  عملية صنع القرارات

املشاكل التي يواجهها صانعي القرار حيث أهنا مشاكل متشعبة 

منها ماهو مرتيط بالتكوين الذايت ملتخذ القرار، ومنها ما هو 

مرتبط باملناخ املحيط بكل ما فيه من عالقات وأهداف 

وعادات وتقاليد، وأضاف سيد اهلواري إىل وجود عقبات 

عي القرار، ومن تلك العقبات التي تضع حدودا تعرتض صان

 للقرار كالتايل: عجز متخذ القرار يف حتديد املشكلة حتديدا  

، عجز متخذ القرار عن معرفة مجيع النتائج املتوقعة واضحا  

سواء كانت جيدة أو سيئة جلميع احللول املمكنة، عجز متخذ 

 وهذا غالبا  القرار عن اإلملام بجميع احللول املمكنة للمشكلة، 

مايؤدي إىل إختياره حال أقل قيمة من احلل الذي مل يعرفه، فإذا 

 نسبيا   إختذ القرار دون دراسة مجيع احللول كان القرار جيدا  

لوجود حل أفضل مل ينتبه إليه، أن الفرد حمدد بقيمه الفلسفية 

واإلجتامعية واألخالقية، فنجد بعض من متخذي القرارات 

ىل اإلعتبارات املالية، فيام يميل البعض يركزون إهتاممهم ع

 اآلخر إىل الرتكيز عىل النواحي اإلنسانية وهكذا. 

 إستنتاجات عامة :

أن إدارة املوارد البرشية هلا الدراسة هذه من  يمكن استنتاج

دور يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية، التي 

البرشى  العنرص عىل لرتكيزها اإلدارة وظائف أهم من تعترب

الرياضية  اإلدارة لدىذو قيمة  ورأس مال مورد يعترب الذي

، إذ ال يمكن جتاهل الدور الذي اإلطالق عىل واألكثر تأثريا  

 القرار.  تؤديه إدارة املوارد البرشية يف عملية صنع

حيث أن إدارة املوارد البرشية عامل مهم يف تفعيل عملية 

  ضية، التي تعترب رشيك رئيسصنع القرار يف اإلدارة الريا

خالل كل  وفعال ال يمكن جتاهله أو اإلستغناء عنه أبدا  

املراحل التي متر هبا عملية صنع القرار ويف تزويد صانعي 

القرار باملعلومات التي تساعد يف صياغة البدائل وإختيار 

 أنسبها للمشكلة املطروحة يف اإلدارة الرياضية. 

إلدارة املوارد البرشية دور يف  وبام أن للتكوين املستمر

تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية، بإعتباره أساس 

التحسني والتطوير املستمر يف أداء وسلوك العاملني، والذي 

يف إدارة املوارد البرشية من خالل اجلهود  هاما   يلعب دورا  

املبذولة يف تدريبه للورد البرشي عىل الطرق والعمليات 

ديدة، وإكساهبم املهارات اجلديدة املرتبطة بالعمليات اجل

اإلدارة الرياضية، كام أهنا املطورة لتفعيل عملية صنع القرار يف 

 العامل اإلدارية الناجحةحمور وجوهر 

إالّ أن هناك معوقات تصادف عملية صنع القرار إلدارة  

املوارد البرشية يف اإلدارة الرياضية، بإعتبارها جمموعة من 

النقائص التي يصعب التغلب عليها، بسبب إختالف مطالب 

املورد البرشي الصانع للقرارات، بإختالف املشكالت، 

واملستويات ومراحل عملية صنع القرار، والتي بدورها حتد 

من دور إدارة املوارد البرشية يف تفعيل عملية صنع القرار، إذا 

، التي تساهم ةما تم أخذها بعني اإلعتبار من اإلدارة الرياضي

بقسط كبري لتحقيق أهداف املنشأة ككل وذلك أن نجحت يف 

صناعة قراراهتا بشكل فعال، كام يقودنا هذا إىل وضع الفكرة 
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، وهو ليس باإلمكان حتقيق أي تطور الدراسةاألوىل من هدف 

مل  إذاملموس يف أي حقل من حقول الرتبية البدنية والرياضية 

أسس  جيد، والذي يستند عىل إداريا   يصاحبه ذلك عمال  

 علمية حديثة.

عىل أن تكون هذه الدراسة  الباحثانأمل ويف األخري ي

إمتداد لدراسات علمية الحقة من خالل حتسني مستوى املورد 

هذا البرشي الصانع للقرار اإلداري الريايض وزيادة التعمق يف 

،كذلك تطبيق املجتمع العريب هلذه الدراسة عىل أرض املجال

واقع من خالل إجياد احللول املناسبة واملالئمة للمشاكل ال

 املطروحة يف املجتمع ككل.

 :توصيات

يويص الباحثــان بمجموعـــة من ج ـالنتائعىل ضوء 

التي يمكن أن تساهم يف حتسني كفاءة إدارة املوارد التوصيات 

البرشية يف اإلدارة الرياضية وبالتايل حتسني جودة القرارات 

 نها،ويمكن إمجاهلا يف:الصادرة ع

اإلهتامم بالعنرص البرشي باإلدارة الرياضية كوهنا تعمل -1

عىل تنشيط حوافز التغيري وتنمية عوامله وحتريك 

 متطلباته.

تكوين اإلطارات املتخصصة يف إدارة املوارد البرشية عىل  -2

 أيدي ذات خربة وكفاءة متخصصة .

يف املعاهد  فتح ختصصات يف إدارة املوارد البرشية -3

 الرياضية.

رضورة القيام بدورات تدريبية تأهيلية للموارد البرشية   -4

 املفعلة لوضع القرارات اإلدارية.

 

 عـــــاملراج

 
(: اإلعالم الريايض وعالقته 2002) أمحد فاروق -1

بالقرارات الصادرة عن االحتاد املرصي لكرة القدم، رسالة 

ة الرياضية للبنني، جامعة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبي

 حلوان.

(: دور نظم املعلومات يف اختاذ 2008) اسمهان خلفي -2

القرارات، دراسة حالة مؤسسة نقاوس للمصربات، 

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، 

 جامعة باتنة، اجلزائر.

(: صنع القرار يف إدارة 2000) الروييل سعود عبد اهلل -3

البنني باململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري تعليم 

 غري منشورة، جامعة امللك سعود، كلية الرتبية، الرياض.
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 تأثري برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية القوة االنفجارية للذراعني والرجلني لدى العبي

 سنة "19 – 17"كرة اليد فئة  

 بعوش خالد. أ

 أستاذ مؤقت بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 اجلزائر –البويرة   -جامعة آكيل حممد أوحلاج   –طالب دكتوراه 
 

 (م19/1/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 24/8/2016يف  )قدم  للنرش 

 

 .سنة. 19 – 17الربنامج التدريبي، القوة االنفجارية، فئة   :الكلامت املفتاحية       

هدفت الدراسة القرتاح برنامج تدريبي لتنمية القوة االنفجارية للذراعني والرجلني لدى البحث: ملخص

 19 – 17قد أجريت عىل فريقي الرشفة وعني بسام لكرة اليد فئة سنة، و "19 – 17"العبي كرة اليد فئة 

سنة، واستخدم املنهج التجريبي جمموعتني التجريبية والضابطة، واختريت العينة بطريقة عمدية شملت 

، وخلص الباحث ألهم االقرتاحات والتوصيات املتمثلة "جتريبية وضابطة"( العبا مقسمني جمموعتني 20)

تخطيط املستند إىل األسس العلمية احلديثة للتدريب، االعتامد عىل االختبارات البدنية لتحديد امم باليف االهت

مستوى الرياضيني، باإلضافة إىل رفع القدرات املعرفية للمدربني من خالل عقد دورات تكوينية وإفادهتم 

 .بكل ما هو جديد يف التدريب الريايض احلديث

 

The impact of Training Program in the Développement of the Explosive power 

 For Arms and Legs  

To the handball Player « 17-19 » Years Old 
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Abstract:  The study aimed to propose a training program for the development of the 

explosive power of the arms and legs to the handball players category "17-19" years, and 
use the experimental method experimental and control groups, and selected sample 

deliberate manner included ( 20) a player divided two "experimental and control group," 

concluded the researcher to the most important suggestions and recommendations of 

interest to planning based on modern scientific bases for training, relying on physical tests 

to determine the level of athletes, in addition to raising the knowledge capacity of coaches 

by holding training sessions and their evidence of all that is new in modern sports training. 
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  مقدمة 

أصبحت األلعاب الرياضية إحدى املظاهر احلديثة التي 

تعكس مدى تقدم الدول ورقيها، فاللقاءات الرياضية 

التنافسية تعد حمافل تتجىل فيها روعة األداء البدين واإلعجاز 

ة يف أفضل الصور، فاألرقام االنساين لصياغة املهارات احلركي

التي تسجل واملستويات التي نجحت فيها بعض الفرق 

لقدرة  حيا   واألندية سواء املحلية أو األجنبية، أصبحت جتسيدا  

نسان عىل أداء ما كان يعتقد البعض أنه صعب التحقيق، اإل

 رغم أن هذه النتائج املتوصل إليها مل تكن وليدة الصدفة.

 كبريا   دول العامل املتقدمة إهتامما  إهتمت  نتيجة لذلك

من كافة النواحي، وهذا عىل أسس  الشبابيةبتدريب الفئات 

علمية متينة وواضحة باعتبارهم القاعدة العريضة التي يعتمد 

عليها يف تطوير اللعبة، ولضامن تدريب ناجح وفعال وجب 

تباع أحسن إالعملية التدريبية يف كرة اليد  عىل القائمني عىل

مع مراعاة  بطرق واإلملام باملبادئ األساسية لعلوم التدريال

مميزات وخصائص املرحلة العمرية وتطوير قدراهتم البدنية 

واملهارية واخلططية والنفسية بأسلوب علمي لكوهنم يشكلون 

وللمستوى املستقبيل لكرة اليد  النخبةالقاعدة العريضة لفرق 

القدرة عىل "أن  " veineck" فاينيكوهذا ما أكده  ،عامة

صول عىل أعىل مستوى ممكن من احلحتقيق النتائج يتوقف عىل 

 ,veineck) "القدرات البدنية واملهارية واخلططية والنفسية 

1986, p. 309). . 

التدريب الريايض التي هتدف مجيعها  طرقلقد تعددت و

إىل تطوير مستوى األداء البدين وصوال  لتحقيق مراكز متقدمة 

ة املختلفة، ويسعى املدربون إىل اختيار أفضل أنواع يف األنشط

ستخدام أحدث الوسائل التي إطرق التدريب وتطبيق أنسبها و

يص، وذلك هبدف الوصول إىل تتناسب مع نوع النشاط التخص

ستثامر أهم القدرات البدنية اخلاصة بنوع النشاط إحتقيق 

داء البدين املحدد، ملا هلا من تأثري مبارش يف ارتفاع مستوى األ

 واملهاري.

الربامج التدريبية املقننة والتي يتم تنفيذها بشكل منتظم  إن

حتدث تطورات رسيعة ومنتظمة يف الكفاءة الوظيفية والبدنية 

ىل حتقيق أهداف العملية التدريبية، إ، وتصل نيلدى الرياضي

ويقاس نجاح الربنامج بمدى التقدم الذي حيققه الالعب يف 

امرس، ولغرض وضع الربامج التدريبية نوع النشاط امل

ن يعتمد عىل مبدأ أللفعاليات الرياضية املختلفة، عىل املدرب 

درك املتمعن يف كرة اليد احلديثة ي  ، فاخلصوصية يف التدريب

تصنعه بعض الصفات البدنية  ذياإلهتامم الكبري والفارق ال

ة القوة العضلي شكالأوهي أحد  اإلنفجاريةونذكر منها القوة 

 قىص قوة يف أقرص وقت ممكنأمتثل مقدرة العضلة عىل إخراج 

ملرة واحدة حيث تظهر أمهيتها لدى العب كرة اليد يف مواقف 

أصبحت خطة  لذلكعدة منها االرتقاء والتسديد...إلخ، 

الالعبني والتفوق يف رتقاء وتسديد إقوة بنى عىل الفريق ت  

حلاسم لنتيجة الرصاعات الثنائية، كل هذه العوامل أصبحت ا

أمهية البحث يف تصميم برنامج  تجىلتمن هنا املباريات، 

 لتي ترتبطوانفجارية يف تنمية القوة اإلتدريبي وتبيني تأثريه 

  17"باملهارات األساسية لدى العبي كرة اليد فئة أشبال 

سنة مبني عىل أسس علمية، وبالتايل الوقوف عىل إحدى  "19

عىل وضع  نعكاسهاوإة واملهمة اجلوانب التدريبية األساسي

الالعب أثناء املباراة الذي يتميز بأداء جمهودات يتطلب أداؤها 

تكيفات بدنية خاصة بكرة اليد وطبقا لطريقة التدريب 

املقرتحة، وهذا ملعرفة ما ستسفر عنه نتائج هذه الدراسة مما 

يساعد يف توجيه عمليات إعداد الالعبني وفق األساليب 

 يمة.العلمية السل

 

    مشكلة البحث 

األمم  لتطور احلايل مقياسا   الوقتتعترب الرياضة يف   

جزءا ال يستهان به يف تكوين األفراد  تشغلزدهارها، ألهنا إو

واملجتمعات من الناحية النفسية واألخالقية والرتبوية، إذ 

هذا اإلهتامم  ،يف سياسات الدولمهام   أصبح االهتامم هبا شيئا  

اع الرياضات خاصة اجلامعية ككرة القدم أو كرة شمل كل أنو

 .السلة، كرة اليد

يف اجلزائر حيث  املنترشة وتعد لعبة كرة اليد من الرياضات 

حتتل املرتبة الثانية من حيث الشعبية إال أن مستوى األداء 
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ة ـيزال منخفض وضعيف مقارنملختلف الفرق اجلزائرية ال

ة البدنية لالعبني بدول أخرى من حيث رسعة اللعب والقو

نعكاس سلبي إاجلزائريني وهذا النقص يف القدرات البدنية له 

عىل اجلوانب املهارية واخلططية والنفسية مما يؤدي إىل عدم 

لعدم ربام وهذا راجع ، حتقيق نتائج إجيابية للمقابالت الرسمية

 الشبابية التكوين اجليد لالعبني خالل مراحل التكوين للفئات 

باع املدربني لربامج تدريبية مبنية عىل أسس علمية يف عدم إتأو 

تطوير الصفات البدنية وكذا اجلوانب اخلططية واملهارية خالل 

هي املصدر األسايس  الفئات الشبابيةألن  ،املراحل التكوينية

الالعبني من الطراز العايل من حيث القدرات البدنية  إلنتاج

للتطورات امللحوظة يف كرة ونظرا ، واخلططية واملهارية والنفسية

اليد نتيجة اجلهود املبذولة يف جمال التدريب الريايض من خالل 

اخلربات والتجارب امليدانية باإلضافة إىل الدراسات والبحوث 

املنجزة، لكن رغم ذلك مازالت هنالك مشكالت قائمة ترتبط 

علمية تقع عىل عاتق  التي تتطلب حلوال  وبالعملية التدريبية 

ب واملختصني يف كرة اليد، كام تتطلب البحث عن وسائل املدر

وأساليب حديثة علمية معززة بتجارب ميدانية تساعد عىل الرفع 

 كان ومن هنا،  من مستوى األداء البدين واملهاري لدى الالعبني

 طرق وأساليب التدريب ختيارإ معرفة واجب املدرب الريايض

 كام قصري، وقت يفو جهد له اهلدف املطلوب بأقل حتقق التي

 لدى اإلثارة زيادة عىل يعمل التدريب وأساليب أن تنوع طرق

 وحتقيق النتائج عن الوصول ألعىل يبحث الذي الريايض

كل هذا هبدف الوصول إىل ، كان نشاط أي يف العالية املستويات

حتقيق استثامر أهم القدرات البدنية اخلاصة بنوع النشاط املحدد 

بارش يف إرتفاع مستوى األداء البدين واملهاري ملا هلا من تأثري م

 (.1999حممد عيل القط، )والوظيفي 

من طرف العاملني  ما كبريا  طرق التدريب اهتام   القتولقد 

يف جمال التدريب الريايض واإلعداد البدين، وهذا لكوهنا تعترب 

أساس عملية التدريب ملا هلا من أمهية وتأثري مبارش عىل تنمية 

لبدنية، وتعد كرة اليد من األلعاب اجلامعية التي تتطلب الصفات ا

من ممارسيها صفات بدنية خاصة لكي متكنهم من أداء خمتلف 

 احلركات واملهارات اخلاصة ملسايرة النسق واإليقاع العايل للعبة.

الريايض حيدد النشاط ويف التدريب الريايض احلديث 

رجة تطورها التخصيص درجة احلاجة إىل الصفات البدنية ود

)فتحي أمحد  ساسيةلدى الالعبني وكذا ارتباطها باملهارات األ

املتمعن يف كرة اليد احلديثة يدرك ف، (2013هادي السقاف، 

اإلهتامم الكبري والفارق التي تصنعه بعض القدرات البدنية يف 

العوامل  التي تعد من، االنفجاريةكرة اليد ونذكر منها القوة 

راء ومما سبق ومن خالل تباين اآل ،بارياتلنتيجة امل ةاحلاسم

لدى العبي كرة اليد أدى  االنفجاريةحول أسلوب تنمية القوة 

جته تفكري الباحث إىل إمكانية إلذا إىل ظهور مشكلة البحث، 

التخطيط لربنامج تدريبي تتضمن مفرداته تدريب خيدم 

 النشاط التخصيص بصفة مبارشة.

إىل  قام هبا الباحثالتي  ومن خالل الدراسة االستطالعية 

املقابالت  إضافة إىلامليدان قبل الغوص يف غامر املوضوع، 

لرابطة الوالئية لوالية امع بعض مدريب  اهاالشخصية التي أجر

تضح أهنم ال يولون اهتامم كبري لطرق التدريب بل إالبويرة، 

من خالل  يصل إىل درجة اإلمهال الكبري، كذلك ملس

املستوى البدين عند الالعبني نقص يف  مالحظاته املتكررة

هذا النقص يقلص من صفة القوة االنفجارية  وباألخص

فعاليتهم يف أداء خمتلف املهارات واخلطط الرياضية مما يؤثر 

 .سلبا عىل مردود الفريق

 

  أهداف البحث 

هيدف هذا البحث اىل التعرف عىل مدى تأثري الربنامج 

للذراعني والرجلني  وة االنفجاريةاملقرتح يف تنمية القالتدريبي 

من  سنة "19 -17" لدى العبي كرة اليد صنف أشبال

 -خالل :

بني املجموعتني التجريبية  املوجودةفروق التعرف عىل ال -

للذراعني لدى العبي كرة  والضابطة يف صفة القوة االنفجارية

 سنة. "19 -17"اليد 

 التجريبية بني املجموعتني املوجودةفروق التعرف عىل ال -

للرجلني لدى العبي كرة  والضابطة يف صفة القوة االنفجارية

  سنة. "19 -17"اليد 
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  فروض البحث 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني  -

للذراعني  التجريبية والضابطة يف صفة القوة االنفجارية

 -17"ولصالح املجموعة التجريبية لدى العبي كرة اليد 

 سنة. "19

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني  -

للرجلني  التجريبية والضابطة يف صفة القوة االنفجارية

 -17"ولصالح املجموعة التجريبية لدى العبي كرة اليد 

 سنة. "19

 

  البحثمصطلحات  

 الربنامج التدريبي:

هو أحد عنارص اخلطة وبدونه يكون  * التعريف النظري:

فالربنامج هو اخلطوات التنفيذية يف صورة ، التخطيط ناقصا  

)البيك،  أنشطة تفصيلية من الواجب القيام هبا لتحقيق اهلدف

 (.2003عامد الدين عباس، 

 يهو عبارة عن برنامج تدريب * التعريف اإلجرائي:

مم ص  مقرتح حيتوي عىل جمموعة من الوحدات التدريبية 

لالعبي كرة اليد  االنفجارية للذراعني والرجلنيلتنمية القوة 

 سنة، للوصول بالالعب ألفضل املستويات.  "19  17"فئة 

 القوة االنفجارية:

مفهوم القوة  (1992) كوميوضح  * التعريف النظري:

نجز يف انقباضة أقىص شد عضيل يمكن ان ي   "االنفجارية بأنه

 (..Komi , 1992) "واحدة

ا أعىل قوة حيصل عليه  "بأهنا وجيه حمجوبيعرفها  -

وب، ــج)وجيه حم "الريايض وبأقل وقت وملرة واحدة

2001 .) 

من التعريفات السابقة  انطالقا   * التعريف اإلجرائي:

عىل أهنا أحد أوجه  يمكن تعريف القوة االنفجارية إجرائيا  

القوة العضلية ومتثل مقدرة العضلة عىل إخراج اقىص قوة يف 

 .ملرة واحدة أقرص وقت ممكن

 

  البحث حدود  

د الذين تم إجراء متثل عدد األفرا: ةالبرشي دوداحل -1 

 (.1الدراسة عليهم، كام هو موضح يف جدول )

 

 

 املجال البرشي للبحث. .(1جدول )

 املجموع العينة التجريبية العينة الضابطة النادي

 10 10 - (AAB)  النادي اهلاوي لبلدية عني بسام

 10 - 10 (IRBC)  النادي اهلاوي لبلدية الرشفة

 06 - - عينة التجربة االستطالعية

 26 املجموع

 

 متثل اإلطار الزماين للبحث :ةالزماني دوداحل -2

 (.2كام يوضحه جدول ) من بدايته إىل هنايته        
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 املجال الزماين للبحث. (. 2)جدول 

 املدة املستغرقة تاريخ النهاية تاريخ البداية اجلانب

 

الدراسة 

 عيةاإلستطال

 أيام 08 30/09/2015 23/09/2015 اإلستطالعية األوىل

 يوما 15 17/10/2015 02/10/2015 اإلستطالعية الثانية

 يوما 15 04/11/2015 20/10/2015 اإلستطالعية الثالثة

 أيام 08 13/11/2015 06/11/2015 اإلستطالعية الرابعة

 

 
 الدراسة األساسية

 أيام 08 21/11/2015 15/11/2015 االختبارات القبلية

 شهر 02 24/02/2016 24/12/2015 الربنامج التدريبي املقرتح

 أيام 08 04/03/2016 26/02/2016 االختبارات البعدية

 يوم 30 10/04/2016 10/03/2016 حتليل النتائج واالستنتاجات

 

 متثل اإلطار املكاين للبحث. :ةاملكاني دوداحل -3

     (.3دول )كام يوضحه ج       
 

 املجال املكاين. . (3جدول )

  

  الدراسات املرتبطة  

(دراسة 2013) حسام حممد هيدان اخلزرجيجرى أ 

تأثري التدريب املتباين وفق املعايري املحكية املرجع يف  بعنوان:

تطوير القوة اخلاصة وبعض أنواع التصويب لالعبي كرة اليد 

بناء معايري حمكية ، حيث كانت أهداف الدراسة فئة الشباب

لفئة املرجع للقوة اخلاصة وأنواع التصويب يف كرة اليد 

إعداد منهج تدريبي بأسلوب التدريب ،  الشباب قيد البحث

املتباين لتطوير القوة اخلاصة وبعض أنواع التصويب بكرة اليد 

التعرف عىل فعالية توظيف املعايري املحكية ،  لفئة الشباب

املرجع يف التدريب املتباين يف تطوير القوة اخلاصة وبعض 

اتبع و د عينة البحثأنواع التصويب بكرة اليد لدى أفرا

الباحث منهجني من مناهج البحث العلمي، لتحقيق اهلدف 

األول من البحث اتبع املنهج الوصفي باألسلوب املسحي، 

اشتملت ، وواتبع املنهج التجريبي ملالئمته وطبيعة األهداف

عينة البحث عىل العبي أندية العراق لفئة الشباب بكرة اليد 

ستة يمثلون  العبا   90غ عددهم والبال سنة 19 - 17بأعامر 

 وكانت، أندية، وتم اختيار هذه العينة بطريقة قصدية (06)

الربنامج التدريبي بأسلوب  األدوات املستخدمة يف الدراسة:

اختبارات القوة ، اختبارات القوة االنفجارية، التدريب املتباين

االختبارات املهارية ، اختبارات حتمل القوة، املميزة بالرسعة

 توصل إليهاتي أهم النتائج الو ،)اختبارات التصويب(

إن مجيع نتائج املحكات املرجعية املستخرجة من الباحث 

جمتمع كرة اليد العراقية لفئة الشباب تشري إىل وجود ضعف يف 

من الثبات بكرة  مستوى القوة اخلاصة والتصويب بالقفز عاليا  

مستوى الالعب  إن استخدام املحكات املرجعية يف تقييم ،اليد

للمدرب لسري العملية التدريبية ونقاط  واضحا   يعطي تفسريا  

أثبت ،  القوة والضعف لالعبني واملنهج التدريبي املستخدم

أسلوب التدريب املتباين فاعليته يف تطوير القوة اخلاصة ألفراد 

 مكان تطبيق اإلختبارات النادي )الفريق(

 القاعة متعددة الرياضات لبلدية عني بسام (AAB)  النادي اهلاوي لبلدية عني بسام

 القاعة متعددة الرياضات لبلدية الرشفة (IRBC)  النادي اهلاوي لبلدية الرشفة
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عينة البحث، لتأثريه اإلجيايب يف خلق جو تدريبي يتفاعل معه 

ستخدام الشدة الواحدة داخل إعن الرتابة يف  الالعبون بعيدا  

إن استخدام مترينات مركبة ختدم اجلانب  ،جمموعة التمرينات

البدين واملهاري يف الوقت نفسه يزيد من تطوير الالعبني، 

ويساعد يف إجياد مساحة واسعة ألداء اجلهد البدين اإلجيايب يف 

عامل التنوع يف استوأوىص الباحث برضورة  عملية اللعب.

أساليب التدريب احلديثة كي تعمل عىل كرس اجلمود يف 

إجراء دراسات ، ومهاريا   املستوى، وتطوير الالعبني بدنيا  

ألسلوب التدريب املتباين يف أنواعه األخرى لفعالية هذا 

األسلوب التدريبي وتأثريه يف تطوير الصفات البدنية والتي 

 عىل األداء املهاري. تنعكس إجيابا  

: دراسة بعنوان (2008)ليث إبراهيم جاسم  أجرى  

مترينات السوبر سيت باألثقال لتطوير القوة اخلاصة وقوة  ثريتأ

، التصويب خالل اجلهد املختلف لالعبي كرة اليد الشباب

التعرف عىل تأثري مترينات السوبر حيث كانت أهداف الدراسة 

 سيت باألثقال لتطوير القوة اخلاصة لالعبني الشباب بكرة

التعرف عىل تأثري مترينات السوبر سيت باألثقال لتطوير ، اليد

قوة التصويب ودقته لالعبني الشباب بكرة اليد خالل اجلهد 

اتبع الباحث املنهج التجريبي بأسلوب املجموعة و،املختلف

 شملتعينة  ، عىلالواحدة ذات االختبار القبيل والبعدي

ختريوا أ من نادي شباب الكرامة السوري العبا  ( 11)

مترينات السوبر  يف أدوات الدراسة، ومتثلت بالطريقة القصدية

، االختبارات البدنية )اختبارات القوة اخلاصة( ،سيت باألثقال

التي أهم النتائج و، االختبارات املهارية )اختبارات التصويب(

إن لتمرينات السوبر سيت باستخدام الباحث  توصل إليها

يف تطوير القوة اخلاصة لدى أفراد عينة  إجيابيا   األثقال تأثريا  

فعالية مترينات السوبر سيت باستخدام األثقال ،  البحث

وتأثريها اإلجيايب يف تطوير القوة اخلاصة قد أدى إىل تطوير قوة 

 التصويب ودقته لدى افراد عينة البحث.

أثري ت دراسة بعنوان: (2008جرى حسام حممد هيدان )أ  

ومرتك بأسلويب الدائري واملحطات يف استخدام مترينات البلي

تطوير القوة االنفجارية لبعض أنواع التصويب لفئة الشباب بكرة 

التعرف عىل تأثري استخدام ، حيث كانت أهداف الدراسة اليد

مترينات البليومرتك يف تطوير القوة االنفجارية وبعض أنواع 

 التعرف عىل أي، التصويب بكرة اليد لدى أفراد عينة البحث

األسلوبني )الدائري أو املحطات( أفضل يف تطوير القوة 

واتبع الباحث ، االنفجارية وبعض أنواع التصويب بكرة اليد

املنهج التجريبي بتصميم املجموعة الفردية ذات االختبارين القبيل 

اشتملت عينة البحث عىل شباب نادي دياىل ، حيث والبعدي

تم  ةسن (19-18)عامر العبا بأ (16) بكرة اليد والبالغ عددهم

ومتثلت أدوات الدراسة يف مترينات اختيارهم بالطريقة العمدية، 

البليومرتك، واختبارات القوة االنفجارية وكذا اختبارات 

وكانت أهم النتائج التي توصل إليها ، التصويب يف كرة اليد

التنظيم اجليد للتمرينات البليومرتية املستخدمة يف الباحث أن 

درج بالصعوبة أسهم يف تنفيذ مفردات املنهج من قبل البحث والت

جيايب يف تطوير القوة االنفجارية إثر أ وكان هلذه التامرين الالعبني،

إن أسلويب التدريب الدائري   ،لعضالت الذراعني والرجلني

وتدريب املحطات هلام نتائج اجيابية يف ما لو استخدمت مترينات 

االعتامد وأوىص الباحث بـــ، البليومرتك بأحد هذين األسلوبني

بشكل كبري عىل مترينات البليومرتك يف املناهج التدريبية لفئة 

 ،يف املستويات العليا الشباب حتى يضمن تطور القوة االنفجارية

االهتامم بتطوير القوة االنفجارية ملا هلا من تأثري مبارش يف بعض 

 .ومهارة التصويب خصوصا   املهارات األساسية عموما  

 

  منهجية البحث وإجراءاته امليدانية  

 الدراسة االستطالعية:

قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية يف الفرتة من     

 والتي استهدفت، 13/11/2015إىل  23/09/2015

التعرف عىل مدى مناسبة التدريبات املقرتحة بالنسبة للمرحلة 

مع  ،لتدريباتالسنية وحتديد الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ ا

، كذلك التعرف عىل ترتيبها وفق جمموعات العمل العضيل

وحتديد مدى  وقت ومكان إجراء التجربة وظروف إجرائها،

سالمة األجهزة واألدوات املستخدمة واستخراج الرشوط 

 العلمية لالختبارات قيد الدراسة.
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 وتم التوصل من الدراسة االستطالعية إىل ما ييل:  

أخذ نظرة عن ، وع اإلحصائي للدراسةحتديد املجتم -

 (19 - 17)العينة والفئة العمرية التي ستجرى عليها الدراسة 

 .سنة

أخذ بعض الرشوحات التي ساعدت الباحث يف ضبط  -

 .البحثكمتغري أسايس يف  االنفجاريةصفة القوة 

تم أخذ موافقة مدريب ورؤساء الفرق املختارة للدراسة  -

 ق الربنامج التدريبي املقرتح.فيام خيص القيام بتطبي

تم االتفاق عىل املواعيد واألوقات التي تسمح بتطبيق  -

 االختبارات حسب جداول أعامل املدربني.

حظي الربنامج التدريبي باملوافقة التامة من طرف  -

 .األساتذة املحكمني

استخراج املعامالت العلمية لالختبار)الصدق، الثبات،  -

 املوضوعية(.

 التدريبات النوعية املناسبة.  حتديد -

 ترتيب التدريبات يف تسلسل وفق درجة صعوبتها. -

تم التعرف عىل احلد األقىص لألداء لكل مترين بالنسبة  -

لالعبني والذي من خالله أمكن تشكيل محل التدريب لكل 

مراعاة الفروق الفردية لالعبني خالل الوحدات  العب مع

 التدريبية للربنامج املقرتح.

معرفة مدى صالحية وتناسب اإلختبارات مع عينة  -

 .البحث

التأكد من مدى فهم فريق العمل املساعد لطبيعة  -

 .االختبارات وكيفية أدائها

مدى سالمة وكفاية األجهزة واألدوات املستخدمة  -

 ومراعاة الوقت عند تنفيذ االختبارات.

 

 منهج البحث

يم املجموعتني بتصم املنهج التجريبياستخدم الباحث    

 ألنه مالئم لطبيعة الدراسةالضابطة والتجريبية 

     متغريات البحث:

 الربنامج التدريبي املقرتح.املتغري املستقل:  -

 .القوة االنفجاريةاملتغري التابع:  -

متغريات البحث  تم ضبطوعىل أساس هذه االعتبارات  

ملتغري قصد التحكم فيها أو عزهلا ألهنا يمكن أن تؤثر عىل ا

 :املستقل وهي مرتبطة بعملية الضبط والتحكم وتتمثل فيام ييل

* املتغريات املرتبطة باإلجراءات التجريبية )ضامن جتانس 

العينتني وتكافئهام يف السن والعمر التدريبي والطول والوزن 

 واالختبارات البدنية(.

* املتغريات اخلارجية )امللعب، العتاد، التوقيت...إلخ(، 

 من خالل احلرص عىل التدرب يف ظروف واحدة.وذلك 

 جمتمع البحث:

فرق والية البويرة الناشطة يف من جمتمع البحث  تكون

فرق بالنسبة لفئة  08الرابطة الوالئية لكرة اليد والبالغ عددها 

 .سنة 19  17
 

 عينة البحث

العب كعينة للدراسة  20عىل  متثلت عينة الدراسة    

 العبا   20متكافئتني واختيار العينة من  مقسمني إىل جمموعتني

كان من أجل التحكم يف جمريات الدراسة التي تعتمد عىل 

 مع الوسائل املوجودة. التجربة ومتاشيا  

وأن هذه الدراسة  "عمدية"وقد تم اختيار العينة بطريقة 

  :نادينيوقع عىل  االختيارتعتمد عىل دراسة احلالة، فإن 

  .(AAB)ة لبلدية عني بسام النادي الريايض للهوا -

 (.IRBC)النادي اهلاوي لبلدية الرشفة  -

تم تقسيمهم إىل جمموعتني متكافئتني من حيث العدد، 

 وكانت املجموعتني كالتايل:  السن، قياسات جسمية واخلربة

النادي العبني من  10: حتتوي عىل املجموعة التجريبية -أ

والتي يطبق  (AAB)الريايض للهواة لبلدية عني بسام 

 عليها الربنامج التدريبي املقرتح.

العبني من النادي  10: حتتوي عىل املجموعة الضابطة -ب

 ويبقى تدريبهم عادي. (IRBC)اهلاوي لبلدية الرشفة 

تم االعتامد عىل نظام  * التصميم التجريبي لعينة البحث:

املجموعتني املتكافئتني املجموعة التجريبية واملجموعة 

 مع إجراء القياس القبيل والبعدي.الضابطة 
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 مواصفات العينة املدروسة: .(4جدول )

 الفئة السن اجلنس عدد الالعبني التسمية العينة

 أشبال سنة 19-17 ذكور AAB 10 النادي اهلاوي لبلدية عني بسام

 أشبال سنة 19-17 ذكور IRBC 10 النادي اهلاوي لبلدية الرشفة

 

 لألسباب التالية: عمدية ة العينة بطريق تم  إختيار

* اختيار األندية التي تنشط يف الرابطة الوالئية لوالية 

هبا ال يتمتعون بمستوى  البويرة وهذا ألن الالعبني الناشطني

 يف تطبيق الربنامج التدريبي. املهمةوهذا لتسهيل  أداء عال  

* اختيار األندية التي يتمتع مدربوها باملستوى العلمي 

فتهم بموضوع الدراسة وتقبلهم خلطوات الدراسة اجليد ومعر

 ومنحهم املجال لنا للعمل.

 

 أدوات البحث

قصد الوصول إىل حلول إشكالية البحث املطروحة 

 أفضل وللتحقق من صحة فرضيات هذا البحث لزم إتباع 

الطرق وذلك من الدراسة والتفحص، حيث تم استخدام 

 األدوات التالية: 

 ساسية )الرئيسية(:أوال: األدوات األ -

 * الربنامج التدريبي.

حاول الباحث من خالل استعامل * اإلختبارات البدنية: 

 االختبارات البدنية حتديد ما ييل: 

استعملت لغرض إجراء التكافؤ بني املجموعتني  -

 ."التجريبية والضابطة"

استعملت لغرض القياس القبيل والبعدي للعينة  -

روق املوجودة بينهام سواء قبل أو بعد التجريبية والضابطة والف

 التجربة أو للمقارنة بينهام.

 ثانيا: األدوات املساعدة: -

تم * استامرات استطالع آراء اخلرباء واملختصني: 

تصميمها بغرض استطالع رأي املحكمني حول االختبارات 

 البدنية.

 الباحث قام * استامرات تسجيل ومجع وتفريغ النتائج: 

رات مجع وتسجيل نتائج املختربين، هبدف توحيد بإعداد استام

هذه النتائج يف إطار موحد يمكن الباحث من إجراء املعاجلات 

 اإلحصائية الالزمة بطريقة منتظمة وجينبه الوقوع يف األخطاء.

جلأ الباحثان إىل أخذ آراء * جلان اخلرباء واملختصني: 

الرصانة  العديد من اخلرباء واملختصني يف بحثهم مما يعطيه

 العلمية املطلوبة.

طبيعة الدراسة التي خيوض فيها  * فريق العمل املساعد:

الباحث حتمت عليه اختيار فريق عمل مساعد لتنفيذ 

االختبارات وتسجيل النتائج، وقد كان أعضاء فريق العمل 

موضع ثقة من حيث احلرص واجلدية يف تسجيل النتائج 

 .وإجراء االختبارات

متثلت يف األجهزة واألدوات داغوجية: * الوسائل البي

واملستلزمات التي تفيد الباحث يف تنفيذ الربنامج 

واالختبارات وتساعده يف إنجاز عمله واحلصول عىل البيانات 

التي يروم احلصول عليها، ومن أمثلتها: ملعب كرة يد، كرات 

لوحات مستقيمة (، Cerceaux)يد، شواخص، دوائر 

(Lattes ،)تية )كرونومرت(، رشيط قياس صافرة، ميقا

 كرايس،...إلخ.، )ديكامرت(، طبشور

 SCIENTIFIC) آلة حاسبة علمية* الوسائل اإلحصائية: 

CALCULATOR ،)من نوع ENKO KK-105. 
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 الرشوط العلمية لالختبارات والربنامج: 

  موضوعية االختبار: -أ

 

 

 نية من الناحية املوضوعية.حتكيم الربنامج التدريبي واالختبارات البد .(5جدول )

 الرأي )القرار( اجلامعة الدرجة العلمية حكمنيامل

 موافق + مالحظات جامعة البويرة "أ"أستاذ حمارض  1

 موافق + مالحظات جامعة البويرة "أ"أستاذ حمارض  2

 موافق + مالحظات جامعة البويرة "أ"أستاذ حمارض  3

 املحكمني أنظر املالحق.* مالحظة: لإلطالع عىل قائمة السادة 

 

بعد  أوال: حتكيم الربنامج التدريبي من الناحية املوضوعية.

توزيع االستامرات اخلاصة بالربنامج التدريبي عىل السادة 

املحكمني لقي نسبة موافقة كبرية من طرف املحكمني، أي 

مجيع املحكمني وافقوا عىل الربنامج التدريبي املقرتح، 

 ح ذلك:واجلدول التايل يوض

 

 

 حتكيم الربنامج التدريبي من الناحية املوضوعية.. (6جدول ) 

 

 الرقم

 

 الربنامج التدريبي

 عدد املحكمني
 من طرف املحكمني %النسبة 

 غري موافق موافق

01 03 00 100% 

02 03 00 100% 

03 03 00 100% 

 

 :ثانيا  

 ملوضوعية.حتكيم االختبارات البدنية من الناحية ا .(7جدول )

 نوع االختبار االختبارات البدنية واملهارية الرقم
 عدد املحكمني

 من طرف املحكمني %النسبة 
 غري موافق موافق

 %100 00 03 بدين اختبار رمي الكرة الطبية من الوقوف 01

 %100 00 03 بدين اختبار الوثب العمودي من الثبات 02

 

 

 "درجة الثقة"الختبار ر: يعني ثبات اثبات االختبا -ب

إذا  إن االختبار يعترب ثابتا  " (Van dalin) "فان دالني"ويقول 

كان يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر تطبيقه عىل نفس 

)حممد صبحي حسانني،  "املفحوصني وحتت نفس الرشوط

عيد تطبيقه نفس النتائج إذا ما أ   ، أي أنه سيعطي تقريبا  (1995

حتت نفس الظروف وعىل نفس األفراد، وبذلك أكثر من مرة 

 من االستقرار. سيظهر نوعا  

يعترب الصدق أهم رشوط االختبار صدق االختبار:  -ج

الذي يدل عىل مدى حتقيق االختبار هلدفه الذي وضع من 

إىل  (MC – Gee) مك جيو (Barrow) باروا أجله، ويشري
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ض الذي املدى الذي يؤدي فيه االختبار للغر"الصدق يعني 

وضع من أجله، حيث خيتلف الصدق وفقا لألغراض التي 

)موفق أسعد يود قياسها، واالختبار الذي جيري إلثباهتا 

عد لقياسه وال ما أ   ، بمعنى أن يقيس فعال  (2011حممود، 

)فاطمة عوض صابر، عنه أو باإلضافة إليه  بديال   يقيس شيئا  

 .(2002مريفت عيل خفاجة، 

 

 معامالت الثبات والصدق لالختبارات البدنية: نتائج .(8) جدول

 معامل الصدق الذايت "ر"معامل الثبات  حجم العينة وحدات االختبار

 اختبار رمي الكرة الطبية من الوقوف 
06 

0.68 0.82 

 0.89 0.80 اختبار الوثب العمودي من الثبات

     

من خالل نتائج اجلدول يتضح أن االختبارات البدنية 

ع بمعامالت صدق وثبات عالية مما جيعلها مناسبة أكثر تتمت

 .كأداة للدراسة

 الربنامج التدريبي

 * الوحدة التدريبية ومكوناهتا:

مراحل أساسية:  (3)تشمل الوحدة التدريبية عىل ثالث  

 االبتدائية، الرئيسية، اخلتامية.

 * صدق املحتوى للربنامج التدريبي:

 أساتذة تم عرض الربنامج التدريبي بصورته األولية عىل 

وخرباء من ذوي االختصاص يف جماالت التدريب الريايض، 

نظريات ومناهج الرتبية البدنية والرياضية، وخرباء يف جمال 

كرة اليد وفق خمطط كتابة البطاقات الفنية للحصص التدريبية 

 .وشاركوا يف حتكيمه وتقييمه

قام الباحث خالل مرحلة بناء  التدريبي: * بناء الربنامج

 الربنامج التدريبي املقرتح باالعتامد عىل:

تنمية القوة هيدف الربنامج التدريبي إىل  حتديد اهلدف: -

 17"لدى العبي كرة اليد فئة  االنفجارية للذراعني والرجلني

 سنة. "19 

من خالل اإلطالع عىل أهم املؤلفات وأحدث الدراسات 

تم اختيار التامرين الفعالة  االنفجارية،قت للقوة التي تطر

والوضعيات التدريبية التي تتامشى واألهداف املسطرة ويف 

حدود إمكانات وقدرات الفئة العمرية باإلضافة إىل الوسائل 

 املتاحة.

تم حتديد مدة الربنامج التدريبي  * مدة الربنامج التدريبي:

يوم  ريبية أسبوعيا  حصص تد (3) أسابيع(، بواقع 08بــــ )

األحد، الثالثاء، اخلميس، وبذلك بلغ العدد اإلمجايل 

حصة تدريبية،  (24)للحصص التدريبية يف الربنامج املقرتح 

، وبناء عىل ذلك استغرق الربنامج التدريبي شهران كامالن

وقد تم تطبيق وحدات الربنامج التدريبي بالقاعة الرياضية 

 اليد بعني بسام. للنادي الريايض اهلاوي لكرة

لتطبيق هذا الربنامج قام * حتديد وسائل تنفيذ املحتوى: 

 الباحث بتحديد املحتوى:

عدد الالعبني الذين سيتم إخضاعهم للربنامج التدريبي  -

 املقرتح.

 حتديد فريق العمل املساعد لتنفيذ هذا الربنامج. -

 مكان ووقت التدريب والوسائل البيداغوجية. -

 البدنية للوقوف عىل مستوى التطور. ختباراتاإل -

تم * كيفية حتديد الشدة ميدانيا من خالل نبضات القلب: 

لتحديد النبض املوافق للشدة  "فوكس"االعتامد عىل طريقة 

 .املستخدمة

استخدم الباحث * طرق التدريب املستخدمة يف الربنامج: 

عىل  طريقتي التدريب الفرتي املرتفع الشدة والبليومرتي بناءا  

نتائج حتكيم الربنامج من طرف املحكمني، وذلك ملناسبتهام 

 .االنفجاريةلتنمية القوة 

 الوسائل اإلحصائية: 

 املعادالت التالية:  حلساب SPSS 21 تم استخدام برنامج

   .* معامل صدق االختبار.معامل إرتباط بريسون* 
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  .* اإلنحراف املعياري.  املتوسط احلسايب*

نسبة  *. * معامل اإلختالف.   معامل اإللتواء*   .* املنوال

لعينتني  (T Student)ستيودنت  (ت)* إختبار   .التطور

  .مستقلتني ومتساويتني

 

 

 

لعينتني مرتبطتني  (T Student)ستيودنت  (ت)* إختبار 

 .غري مستقلتني

 

  عرض وحتليل نتائج التجانس والتكافؤ لعينتي البحث  

 انس العينة الضابطة:عرض وحتليل نتائج جت -1  

 نتائج الدالالت اإلحصائية لتجانس العينة الضابطة يف بعض املتغريات املقاسة. .(9دول )ج

 معامل اإلختالف معامل اإللتواء املنوال إنحراف معياري متوسط حسايب املتغري

 % 26.7 0.48 17 0.52 17.40 العمر

 % 13.33    0.00 3 1.15 3 العمر التدريبي

 % 30 1.17- 169 5.83 175.7 ل )سم(الطو

 % 21.66     5.05- 68 4.65 66.1 الوزن )كغ(

 

أن قيم اإلنحراف املعياري  (9)اجلدول رقم يتضح من 

 5.83حيث بلغت أعىل قيمة هلا  ( 6) صغرية وال تتعدى

للعمر وهذا يدل عىل تقارب  0.52للطول وأدنى قيمة هلا 

ة، كام أن قيم معامل اإللتواء قريبة ج من متوسطاهتا احلسابيـالنتائ

 0.48حيث بلغت أعىل قيمة هلا  0.50من الصفر وال تتعدى 

للطول، كام أن قيم معامل  -0.17للعمر وأدنى قيمة هلا 

للطول  30الف ليست كبرية حيث بلغت أعىل قيمة هلا ـــاإلخت

للعمر التدريبي وهذا إنام يدل عىل  13.33وأدنى قيمة هلا 

 ض. ـــــة من بعضها البعـــئج أفراد العينة الضابطتقارب نتا

والقراءة املقدمة ملختلف  (9)اجلدول رقم  كام يتضح من

نتائج املتغريات املقاسة والدالالت اإلحصائية هلا أن العينة 

الضابطة تتمتع بتجانس جيد يف خمتلف املتغريات املقاسة 

وهذا  لالعبني )العمر، العمر التدريبي، الطول، الوزن(،

بداللة معاميل اإللتواء واإلختالف وهذا ما يدل عىل أن 

اإلختبارات يمكن تطبيقها عىل العينة دون التخوف من 

الفروق بني الالعبني وضامن عدم تدخل أي متغري خارجي يف 

 اإلختبارات وبالتايل التحكم يف املتغريات املبحوثة.

 
 ة:عرض وحتليل نتائج جتانس العينة التجريبي -2   

 

 نتائج الدالالت اإلحصائية لتجانس العينة التجريبية يف بعض املتغريات املقاسة. .(10جدول )

 معامل اإلختالف معامل اإللتواء املنوال إنحراف معياري متوسط حسايب املتغري

 % 26.7  0.48 17 0.52  17.4 العمر

 % 16.11 0.81 03 1.27 3.5 العمر التدريبي

 % 19.37 0.38 175 4.4 174.4 الطول )سم(

 % 30   0.09 71 8.05 66.1 الوزن )كغ(
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 * التعليق عىل النتائج:

أن قيم اإلنحراف املعياري  (10)اجلدول رقم  يتضح من

 (8.05)حيث بلغت أعىل قيمة هلا  (9)صغرية وال تتعدى 

للعمر وهذا يدل عىل تقارب  (0.52)للوزن وأدنى قيمة هلا 

حلسابية، كام أن قيم معامل اإللتواء النتائج من متوسطاهتا ا

حيث بلغت أعىل قيمة هلا  (1)قريبة من الصفر وال تتعدى

للوزن، أما  (0.09)للعمر التدريبي وأدنى قيمة هلا  (0.81)

( 30)بالنسبة لقيم معامل اإلختالف فقد بلغت أعىل قيمة هلا 

للعمر التدريبي، وهذا إنام  (16.11)للوزن وأدنى قيمة هلا 

عىل تقارب نتائج أفراد العينة التجريبية من بعضها يدل 

 البعض. 

 

والقراءة املقدمة ملختلف  (10)من اجلدول رقم كام يتضح  

نتائج املتغريات املقاسة والدالالت اإلحصائية هلا أن العينة 

التجريبية تتمتع بتجانس جيد يف خمتلف املتغريات املقاسة 

طول، الوزن(، وهذا لالعبني )العمر، العمر التدريبي، ال

بداللة معاميل اإللتواء واإلختالف وهذا ما يدل عىل أن 

الربنامج التدريبي واإلختبارات يمكن تطبيقها عىل العينة دون 

التخوف من الفروق بني الالعبني وضامن عدم تدخل أي 

متغري خارجي يف الربنامج التدريبي واإلختبارات وبالتايل 

 ثة.التحكم يف املتغريات املبحو

ج تكافؤ العينتني الضابطة ــعرض وحتليل نتائ 

 ة:ــوالتجريبي

 

 

 نتائج الدالالت اإلحصائية لتكافؤ العينتني الضابطة والتجريبية يف املتغريات املدروسة.  (: 11(جدول

 املتغري
)ت(    العينة التجريبية العينة الضابطة

 املحسوبة

 )ت(  

 املجدولة
 الداللة

 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط

 0.00 0.52 17.4 0.52 17.40 العمر

2.048 

 غري دال

 غري دال 0.55 1.27 3.50 1.15 3.30 العمر التدريبي

 غري دال 0.54 4.40 174.4 5.83 175.7 الطول )سم(

 غري دال 0.66 8.05 66.1 4.65 66.1 الوزن )كغ(

 دال غري 0.66 10.11 58.1 6.41 66.6 الوثب العمودي

 غري دال 0.04 66.1 19.57 0.96 19.59 رمي الكرة الطبية من الوقوف

 

 

 

 التمثيل البياين لنتائج الدالالت اإلحصائية لتكافؤ العينتني الضابطة والتجريبية يف املتغريات املدروسة معرب عنها بقيمة .(3شكل )

 املحسوبة. )ت(
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والشكل رقم  (11)اجلدول رقم  من  * التعليق عىل النتائج:

أن قيم املتوسطات احلسابية للعينتني الضابطة  يتضح، (03)

والتجريبية لكل متغري من املتغريات املقاسة قريبة بدرجة كبرية، 

كام أن قيم االنحراف املعياري متقاربة بني العينتني الضابطة 

وهذا يدل عىل تقارب نتائج الالعبني يف خمتلف  ،والتجريبية

يف كل عينة وبني العينتني الضابطة والتجريبية،  املتغريات املقاسة

املحسوبة لكل املتغريات املقاسة لالعبني )العمر،   )ت( كام أن قيم

العمر التدريبي، الطول، الوزن، الوثب العمودي، رمي الكرة 

الطبية من الوقوف( عند املقارنة بني العينتني الضابطة والتجريبية 

 حيث بلغت (1.73)بالغة املجدولة وال )ت( أصغر من قيمة

للوزن واختبار الوثب  (0.66)املحسوبة أعىل قيمة هلا  )ت(

 العمودي.

والقراءة املقدمة  (11)من خالل اجلدول رقم  كام يتضح

ملختلف نتائج املتغريات املقاسة والدالالت اإلحصائية هلا أن 

العينتني الضابطة والتجريبية متكافئتني وهذا بداللة عدم 

املحسوبة  )ت( ذات داللة إحصائية بني قيم وجود فروق

والقيمة املجدولة يف خمتلف املتغريات املقاسة لالعبني، وبام أن 

كل من العينتني متجانستني فهذا يسمح بمقارنة نتائج 

اإلختبارات البدنية واملهارية ما يسمح بعدم تدخل أي متغري 

 من املتغريات املقاسة وتأثريه عىل النتائج.

 ليل ومناقشة نتائج االختبارات:عرض وحت  

عرض وحتليل ومناقشة نتائج اختبار رمي الكرة الطبية   

 من الوقوف:

 

 نتائج االختبار القبيل والبعدي لعينتي البحث يف اختبار رمي الكرة الطبية من الوقوف. . (12جدول )

 العينة

 اختبار رمي الكرة الطبية من الوقوف

 االختبار

 القبيل

 االختبار

 البعدي
حجم 

 العينة

درجة 

 احلرية

  

مستوى 

 الداللة

(α) 

ت(
(

ية 
ول
ـد
جلـ
ا

 

ت(
(

 

 
بة
سو
ح
امل

  

 

 الداللة

 نسبة

 التطور

 ع س ع س (%)

 09 10 0.82 20.51 0.49 19.57 التجريبية  
 

0.05 

 

1.833 

 %4.47 دال 1.833

 %0.82 غري دال 0.452 09 10 0.54 19.77 0.96 19.59 الضابطة  

 

 

 

 
 

 التمثيل البياين للفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينة البحث يف اختبار رمي الكرة الطبية من الوقوف. . (4شكل )
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 * حتليل ومناقشة النتائج:

رمي اخلاص باختبار  (12)من خالل نتائج اجلدول رقم 

 أن:يتضح  الكرة الطبية من الوقوف

ت يف االختبار القبيل متوسط حقق املجموعة التجريبية -

، يف (0.94)وانحراف معياري قدره  (19.57)حسايب قدره 

حني حققت يف االختبار البعدي متوسط حسايب قدره 

 )ت( ، أما قيمة(0.82)نحراف معياري قدره إو (20.51)

 )ت(  من قيمة أكربوهي  (2.796)املحسوبة فقد بلغت 

ودرجة  (0.05)، عند مستوى الداللة (1.833)اجلدولية 

ختبار القبيل ق بني نتائج اإل، مما يعني أن الفر(9)حرية 

، وهو فرق معنوي لصالح   دال إحصائياختبار البعدي واإل

  ختبار البعدي.اإل

فحققت يف االختبار القبيل  املجموعة الضابطة أما -

وانحراف معياري قدره  (19.59)متوسط حسايب قدره 

بار البعدي متوسط حسايب ، يف حني حققت يف االخت(0.96)

 ، أما قيمة(0.54)وانحراف معياري قدره  (19.77)قدره 

 )ت( من قيمة أقلوهي  (0.452)املحسوبة فقد بلغت  )ت(

ودرجة  (0.05) ، عند مستوى الداللة(1.833)اجلدولية 

، مما يعني أن الفرق بني نتائج االختبار القبيل  (9)حرية 

 .ئيادال إحصا غريواالختبار البعدي 

ة التطور عند املجموعة ــــــأن نسب يتضحكام  

وهي نسبة أكرب منها عند  %(4.47) التجريبية بلغت

 يمكن وبالتايل ، (%0.82)املجموعة الضابطة التي بلغت 

بة التطور كان لصالح ــــالقول بأن التفوق يف نس

ة يف ـــــية عىل املجموعة الضابطـــــوعة التجريبـــاملجم

 تبار.هذا االخ

نستنتج من خالل نتائج التحليل السابق، أنه  * االستنتاج:

توجد فروق ذات إحصائية بني نتائج االختبار القبيل واالختبار 

البعدي لصالح االختبار البعدي بالنسبة للمجموعة 

التجريبية، كام أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 

 للمجموعة الضابطة. نتائج االختبار القبيل واالختبار البعدي

عىل تنمية ذلك إىل تأثري الربنامج التدريبي  الباحثويعزو  

هتامم الربنامج إلألطراف العلوية وإىل  االنفجاريةالقوة 

التدريبي باجلانب البدين باإلضافة إىل طبيعة طريقة التدريب 

املستخدمة وحمتوى الوحدات التدريبية التي تتالئم مع مستوى 

يبية، كذلك إعطاء األمهية لتدريب القوة املجموعة التجر

من حيث نوع التامرين والوقت املناسب لتنميتها  االنفجارية

عكس املجموعة الضابطة التي مل حتقق تقدما كبريا يف هذه 

الصفة وذلك إلغفال املدرب هلا وعدم إعطائها أولوية خالل 

ة مدى فعالية وتأثري الربامج العلمي يتضحالتدريبات، ومن هنا 

 بشكل علمي وسليم. ةاملخطط

يتضح الفرق بني  (04) ومن خالل الشكل البياين رقم 

املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينتي البحث وكذلك 

نسب التطور يف اختبار رمي الكرة الطبية من الوقوف، وأن 

املجموعة التجريبية حققت أعىل متوسط حسايب ونسبة تطور 

 لية الربنامج التدريبي.أكرب وهذا يدل عىل فعا

عرض وحتليل ومناقشة نتائج اختبار الوثب العمودي من 

 الثبات:

 

 نتائج االختبار القبيل والبعدي لعينتي البحث يف اختبار الوثب العمودي من الثبات.   .(13جدول )

 العينة

 اختبار الوثب العمودي من الثبات

 االختبار

 القبيل

 االختبار

 البعدي
حجم 

 العينة

درجة 

 احلرية

 1-ن

مستوى 

 الداللة

(α) 

T 
ية
ول
ـد
جلـ
ا

 

T 
بة
سو
ح
امل

 

 

 الداللة

 نسبة

 التطور

 ع س ع س (%)

  09 10 10.25 69 10.11 58.1 التجريبية  

 

0.05 

 

 

1.833 

 %14.82 دال 2.282

 %1.55 غري دال 0.248 09 10 7.50 60.1 6.41 60.6 الضابطة 
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 ياين للفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينتي البحث يف اختبار الوثب العمودي من الثبات.التمثيل الب .(5الشكل )

 

من خالل نتائج اجلدول رقم * حتليل ومناقشة النتائج: 

 أن: يتضح الوثب العمودي من الثباتاخلاص باختبار  (14)

حققت يف االختبار القـبيل متوسـط  املجموعة التجريبية -

، (10.11) وانحراف معيـاري قـدره  (58.1) ايب قدرهحس

 يف حني حققـت يف االختبـار البعـدي متوسـط حسـايب قـدره 

 )ت(، أمـا قيمـة (10.25) راف معياري قدرهـــوانح (69)

 )ت(مـن قيمـة أكـربوهـي  (2.282) املحسوبة فقـد بلغـت

ودرجـة  (0.05)، عند مستوى الداللـة (1.833)اجلدولية 

نــي أن الفــرق بــني نتــائج االختبــار القــبيل ممــا يع ( 9)حريــة 

، وهـو فـرق معنـوي لصـالح دال إحصائياواالختبار البعدي 

  االختبار البعدي.

فحققت يف االختبار القبيل  املجموعة الضابطة أما -

وانحراف معياري قدره ( 60.6) متوسط حسايب قدره

، يف حني حققت يف االختبار البعدي متوسط حسايب (6.41)

 ، أما قيمة (7.50) وانحراف معياري قدره (60.1) قدره

 )ت( من قيمة أقلوهي   (0.248) املحسوبة فقد بلغت )ت(

ودرجة  (0.05) ، عند مستوى الداللة(1.833)اجلدولية 

، مما يعني أن الفرق بني نتائج االختبار القبيل (9)حرية 

 .دال إحصائيا غريواالختبار البعدي 

 

طور عند املجموعة التجريبية أن نسبة الت يتضحكام     

وهي نسبة أكرب منها عند املجموعة  (%14.82)بلغت 

وبالتايل جيدرنا القول بأن  (،%1.55)الضابطة التي بلغت 

التفوق يف نسبة التطور كان لصالح املجموعة التجريبية عىل 

 املجموعة الضابطة يف هذا االختبار.

 * االستنتاج:

ليل السابق، أنه توجد نستنتج من خالل نتائج التح   

فروق ذات إحصائية بني نتائج االختبار القبيل واالختبار 

لصالح االختبار البعدي بالنسبة للمجموعة  البعدي

التجريبية، كام أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 

 نتائج االختبار القبيل واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة.

 الربنامج التدريبي وفعالية ذلك إىل تأثري الباحثويعزو 

الوحدات التدريبية املطبقة يف تنمية القوة االنفجارية لألطراف 

أن الربامج التدريبية يقاس "إىل  "القط"السفلية، حيث يشري 

نجاحها بمدى التقدم الذي حيققه الريايض لنوع النشاط 

الريايض املامرس من خالل املستوى البدين واملهاري 

يعتمد عىل التكيف الذي حيققه الفرد مع والوظيفي وهذا 

حممد عيل أمحد القط، ) "الربنامج التدريبي الذي طبقه

1999.) 
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يتضح الفرق  (5) ومن خالل الشكل البياين رقم    

بني املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية لعينتي البحث 

وكذلك نسب التطور يف اختبار الوثب العمودي من 

عة التجريبية حققت أعىل متوسط وأن املجموالثبات، 

حسايب ونسبة تطور أكرب وهذا يدل عىل فعالية الربنامج 

 التدريبي املقرتح.

مقارنة نتائج االختبارات البدنية لعينتي البحث يف  

 االختبار البعدي:

 

 ستيودنت املحسوبة يف االختبارات البعدية لعينتي البحث. )ت( قيم . (14جدول )

 االختبارات
 وحدة

 لقياسا

 املحسوبة العينة الضابطة العينة التجريبية

 )ت(

 اجلدولية

  )ت( 
 الداللة

 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط

  2.36 0.54 19.77 0.82 20.51 املرت 1

 

1.73 

 

 دال

 دال 2.21 7.50 60.1 10.25 69 السنتيمرت 2

 

 

 

- - 

 املحسوبة يف االختبارات البعدية لعينتي البحث.ستيودنت  ( t)التمثيل البياين لقيم  .(6شكل )

 

بعدما طبقت االختبارات  * حتليل ومناقشة النتائج:

البعدية عىل العينتني الضابطة والتجريبية، تم معاجلة النتائج 

وهذا بأستخدام )ت( املتحصل عليها إحصائيا، وذلك 

املجدولة    )ت( املحسوبة ومقارنتها بقيمة )ت( بحساب قيمة

كام  (18)ودرجة حرية  (0.05)ذا عند مستوى الداللة وه

 هي موضحة يف اجلدول السابق.

 (6) والتمثيل البياين رقم (14) فمن خالل اجلدول رقم

 نالحظ أن:

املحسوبة يف االختبارات البدنية أكرب من  )ت( قيمة -

توى ــعند مس( 1.73)دولة املقدرة بــ ـــاملج)ت(  قيمة

ني وجود ــ، وهذا يع(18)ة حرية ودرج (0.05) الداللة

فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني، وعليه فإنه ال 

يوجد جتانس يف عينتي البحث يف االختبار البعدي، وأن 

هذه الداللة اإلحصائية بني نتائج العينتني يف االختبارات 

البدنية البعدية هي لصالح العينة التجريبية. مما يبني األثر 

ج التدريبي املقرتح الذي طبق عىل ـــلربناماإلجيايب ل

القوة االنفجارية للذراعني العينة التجريبية يف تنمية 

  والرجلني.
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نستنتج من خالل التحليل السابق أنه توجد  * االستنتاج:

فروق ذات داللة إحصائية وهذا يف االختبارات البدنية البعدية 

رمي الكرة ختبار باللمجموعتني الضابطة والتجريبية واملتعلقة 

 .اختبار الوثب العمودي من الثباتوالطبية من الوقوف 

تأثري الربنامج التدريبي عىل صفة القوة ذلك إىل  الباحثويعزو 

، ويرجع هذا إىل حمتوى الوحدات االنفجارية للذراعني والرجلني

 التدريبية التي تتالئم مع مستوى املجموعة التجريبية.

 :النتائجمناقشة 

 :نتائج الفرض األول مناقشة

 املوجودةفروق الت تبين ،من خالل النتائج املتوصل إليها

 بني املجموعتني التجريبية والضابطة يف صفة القوة االنفجارية

، فالقوة سنة "19 -17"للذراعني لدى العبي كرة اليد 

من أهم القدرات التي جيب أن يمتلكها  االنفجارية تعترب

القوة "عىل أن  " بزار جوكلعيل"العب كرة اليد، ويؤكد 

تعد من أهم القدرات اخلاصة بالعبي كرة اليد  االنفجارية

)جوكل، بزاز عيل، والتي جيب تنميتها يف فرتة االعداد اخلاص 

2004.) 

أن اإلعداد البدين اخلاص هيدف إىل  "الوقاد" ويؤكد

يتامشى مع متطلبات ومواقف بام  ووظيفيا   إعداد الالعب بدنيا  

يف نشاط كرة اليد والوصول إىل احلالة التدريبية وذلك  األداء

عن طريق تنمية الصفات البدنية الرضورية لألداء مما ينعكس 

ويف ، (2003)الوقاد،  عىل اجلانب املهاري واخلططي لالعب

يمكن القول أهنا الباحث ضوء النتائج التي توصل إليها 

 حسام حممد هيدان"كل من  تيتطابقت مع نتائج دراس

ليث إبراهيم جاسم " ودراسة "2008،2013اخلزرجي 

الذين توصلت دراساهتم عىل التوايل إىل وجود فروق  "2008

معنوية يف اختبارات البحث لدى أفراد املجموعة التجريبية 

حيث دلت عىل فاعلية التدريب املتباين داخل جمموعة 

التمرينات يف تطوير القوة اخلاصة لالعبي كرة اليد فئة 

وأن استخدام مترينات مركبة ختدم اجلانب البدين اب، الشب

واملهاري يف الوقت نفسه يزيد من تطوير الالعبني، ويساعد يف 

إجياد مساحة واسعة ألداء اجلهد البدين اإلجيايب يف عملية 

التنظيم اجليد للتمرينات البليومرتية والتدرج وأن اللعب، 

 قبل الالعبني،بالصعوبة أسهم يف تنفيذ مفردات املنهج من 

ثر اجيايب يف تطوير القوة االنفجارية أ وكان هلذه التامرين

كذلك استخدام مترينات ، لعضالت الذراعني والرجلني

يف تطوير  إجيابيا   السوبر سيت باستعامل األثقال قد أثر تأثريا  

 .القوة اخلاصة لدى أفراد عينة البحث

دراسة من هنا ويف إطار حدود وظروف ما هتدف إليه ال 

من خالل تطبيق الربنامج الباحث وحسب ما إطلع عليه 

ووقف عليه من  هالتدريبي واالختبارات البدنية، وما شاهد

إىل التطابق الكبري بينها خالل املالحظة امليدانية، باإلضافة 

يمكننا القول بأن الفرضية  وبني نتائج الدراسات السابقة

داللة إحصائية بني  توجد فروق ذات" هاألوىل التي مفادها أن

 املجموعتني التجريبية والضابطة يف صفة القوة االنفجارية

للذراعني ولصالح املجموعة التجريبية لدى العبي كرة اليد 

 قد حتققت بنسبة كبرية.، سنة "19 -17"

 الثاين: نتائج الفرضمناقشة 

 املوجودةفروق الت تبين ،من خالل النتائج املتوصل إليها 

 ني التجريبية والضابطة يف صفة القوة االنفجاريةبني املجموعت

أثري "ويشري  ،سنة "19 -17"للرجلني لدى العبي كرة اليد 

إىل مدى أمهية مستوى القدرات  "عقيل الكاتبوصربي 

يعد مستوى القدرات البدنية من االمور األساسية "البدنية 

 التي جيب الرتكيز عليها لكوهنا املؤرش احلقيقي ملعرفة درجة

)أثري صربي، عقيل   "التطور خالل مراحل التدريب املختلفة

الباحث ويف ضوء النتائج التي توصل إليها ، (1980الكاتب، 

حسام " كل من تييمكن القول أهنا تطابقت مع نتائج دراس

ليث " ودراسة "2008،2013 حممد هيدان اخلزرجي

الذين توصلت دراساهتم عىل التوايل  "2008إبراهيم جاسم 

 وجود فروق معنوية يف اختبارات البحث لدى أفراد إىل

املجموعة التجريبية حيث دلت عىل فاعلية التدريب املتباين 

وأن داخل جمموعة التمرينات يف تطوير القوة اخلاصة، 

ستخدام مترينات مركبة ختدم اجلانب البدين واملهاري يف إ

الوقت نفسه يزيد من تطوير الالعبني، ويساعد يف إجياد 
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ساحة واسعة ألداء اجلهد البدين اإلجيايب يف عملية اللعب، م

التنظيم اجليد للتمرينات البليومرتية والتدرج بالصعوبة وأن 

وكان هلذه  أسهم يف تنفيذ مفردات املنهج من قبل الالعبني،

ثر اجيايب يف تطوير القوة االنفجارية لعضالت أ التامرين

رينات السوبر سيت كذلك إن فعالية مت، الذراعني والرجلني

باستخدام األثقال وتأثريها اإلجيايب يف تطوير القوة اخلاصة قد 

 .أدى إىل تطوير قوة التصويب ودقته لدى افراد عينة البحث

من هنا ويف إطار حدود وظروف ما هتدف إليه الدراسة 

من خالل تطبيق الربنامج الباحث وحسب ما إطلع عليه 

ووقف عليه من  هوما شاهد ،البدنيةالتدريبي واالختبارات 

إىل التطابق الكبري بينها خالل املالحظة امليدانية، باإلضافة 

يمكننا القول بأن الفرضية  وبني نتائج الدراسات السابقة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني "" هالثانية التي مفادها أن

 املجموعتني التجريبية والضابطة يف صفة القوة االنفجارية

ولصالح املجموعة التجريبية لدى العبي كرة اليد للرجلني 

 قد حتققت بنسبة كبرية. سنة ، "19 -17"

 

 * االستنتاج عام:

أن  أمكنعىل ضوء ما توصلت إليه نتائج هذه الدراسة،  

يف تنمية القوة املقرتح أثر الربنامج التدريبي عن نكشف 

دراسة وعند حتليل نتائج هذه ال االنفجارية للذراعني والرجلني،

التي كانت عن طريق عرض وحتليل نتائج االختبارات البدنية 

القبلية والبعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة، تم التوصل 

أن لبعض النتائج التي سطرت يف الفرضيات واملتمثلة يف 

املجموعتني كانت متتلكان نفس املستوى البدين )القوة 

، أما يف جموعة التجريبية( قبل تنفيذ الربنامج عىل املاالنفجارية

االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية فقد وجدت 

فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبيل والبعدي يف 

االختبارات البدنية، ولصالح االختبار البعدي، أما يف 

االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة تبني أنه ال 

ات داللة إحصائية بني االختبارين القبيل يوجد فروق ذ

االختبارات البدنية  وفيام خيصوالبعدي يف االختبارات البدنية، 

البعدية للمجموعتني الضابطة والتجريبية فتوصلنا إىل أنه توجد 

ولصالح املجموعة  بني املجموعتنيفروق ذات داللة إحصائية 

ن الوقوف اختبار رمي الكرة الطبية مالتجريبية، وهذا يف 

وهذا ما يعني أن الربنامج  ،واختبار الوثب العمودي من الثبات

التدريبي املقرتح واملطبق عىل املجموعة التجريبية قد أثر عىل 

وهذا ما حقق صحة ، االنفجارية للذراعني والرجلنيالقوة 

 .اجلزئية اتالفرضي

ويف األخري ومن خالل صحة الفرضيات اجلزئية يمكن 

يف تنمية القوة  أثر إجيابا  املقرتح نامج التدريبي لربا"القول أن 

كرة اليد صنف االنفجارية للذراعني والرجلني لدى العبي 

 ."سنة "19 -17"أشبال 

فمن خالل الدراسة امليدانية أوضحت النتائج املستخلصة   

االنفجارية للذراعني لتمية القوة املقرتح فعالية الربنامج التدريبي 

ظهر من خالل الفروق املوجودة بني ، وهذا يوالرجلني

فئة العبي كرة اليد للمجموعتني ل االختبارين القبيل والبعدي

 ، والتي كانت لصالح املجموعة التجريبية.سنة "19  17"

ويف األخري يمكن القول أن هذا املوضوع بقدر ما كان   

، وأن كل ما بذلناه من جهد كان قليال مقارنة شاقا كان واسعا  

يته يف جمال التدريب الريايض، إال أننا نرتك املجال مع أمه

مفتوح أمام اهتاممات وبحوث أخرى لدراسة هذا املوضوع 

أن جتد دراستنا هذه بام من جوانب وزوايا أخرى، كام نأمل 

فيها من توصيات واقرتاحات آذان صاغية خلدمة كرة اليد 

 خاصة والرياضة عامة.

 

  لتوصياتا 

ط املستند إىل األسس العلمية احلديثة للتدريب االهتامم بالتخطي  *

 بتداء من الوحدة التدريبية لرفع الكفاءة البدنية للريايض.إ

رضورة االعتامد عىل االختبارات البدنية لتحديد مستوى * 

 الرياضيني وهذا لبناء الربامج بدقة.

 
االهتامم بالتكوين القاعدي مما له من أمهية عىل املسار * 

عب وأمهية كربى للوصول بالريايض إىل أعىل الريايض لال
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 املستويات. 

االهتامم بتطوير القدرات البدنية اخلاصة يف جمال لعبة كرة * 

 .واخلططي جياب عىل اجلانب املهارياليد ما ينعكس باإل

حسب رضورة االعتامد عىل الربامج التدريبية املقننة * 

 .خصائص املراحل والفئات العمرية

أمهية مرحلة االعداد اخلاص لدى الالعبني  التأكيد عىل* 

 ودورها يف تطوير مستوى الريايض ويف حتقيق نتائج إجيابية.

استعامل طرق تدريبية أخرى مع مراعاة استخدام طرق * 

ختدم األهداف املسطرة بصفة مبارشة واألقل تكلفة وذلك 

لالقتصاد يف اجلهد والوقت وهذا لرضورة االعداد 

 من مجيع النواحي. الشامل للريايض و

بعض ملا هلا من أمهية يف  االنفجاريةالتأكيد عىل تطوير القوة * 
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(mean ±SE, 11.53 ±0.02) showed that physical 
activity was inversely associated with IL-6 but not 
with adiponectin (Platat et al., 2006).  Conversely, 
Ischander et al. (2007) concluded that after 
controlling for percent body fat, TNF-α was 
significantly associated with physical activity 
whereas IL-6 was no longer significant related to 
physical activity in lean female adolescents. In fact, 
there are different factors that may affect the 
cardiovascular and metabolic disease risk markers 
including physical activity status. Most of the 
previous studies used subjective physical activity 
measures such as questionnaire. In a systemic 
review, Hallal et al. (2006) concluded that although 
there are some studies that have investigated the 
influence of physical activity in adolescents on these 
blood risk factors, physical activity in adolescents 
may reduce adult morbidity even though it does not 
appear to affect risk markers measurable during 
adolescence itself. They also added that the 
definition of physical activity recommendations for 
adolescents based on the short-term benefits on 
health is not possible at this stage, and the health 
benefit seems to vary according to the diseases 
(Hallal et al., 2006). Thus, the association between 
cardiovascular and metabolic risk markers and 
physical activity status may need to be investigated 
precisely with considering sample size, the most 
appropriate definition of the physical activity levels, 
adequate objective instruments with the appropriate 
methods and all other related factors that may play 
role in influencing these markers including body 
composition, diet, and socioeconomic factors. 
Nonetheless, there was evidence of an association 
between activity intensity and metabolic disease that 
suggests that early signs of disease can be detected 
in this age group. 

The present study was well controlled in terms of 
procedures and design. Due to the time limit given 
to complete the current study, the sample size was 
below the required number. In turn, the results of the 
present study would be more conclusive if the 
sample size was equal to or more than the required 
number for each group (>20 participants in each 
group). Although the current study can be 
considered as a pilot study, the results have provided 
some valuable information about the association 
between physical activity and cardio-metabolic 
disease risk markers. 

 
Conclusion 

In conclusion, some of the cardiovascular and 
metabolic risk markers found in Scottish adolescents 
in the present study (insulin, HOMA-IR and TNF-α) 
were significantly elevated comparing to their peers 
in different western countries. These were also 
associated with physical activity status suggesting 
that in this sample of Scottish adolescents appears to 
be signs of movement towards higher fasting insulin 
and HOMA-IR that could progress if physical 
activity is not increased to meet the recommended 
physical activity guidelines for adolescents. Thus, 
policy makers should give a priority to enhance 
Scottish adolescents in high schools to perform 
physical activity and meet the recommended 
guidelines for adolescents. Further studies are 
needed to investigate the relationship between 

physical activity status and cardiovascular and 
metabolic disease risk markers with considering the 
limitations of the previous studies. 
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measured in the present study, the strength of the 
results may be affected by the small sample size. 
Thus, in order to investigate the influence of 
physical activity status on these blood markers 
precisely, the sample size may need to be increased 
and/or a wider range of physical activity status 
studied such as very active versus completely 
sedentary adolescent groups. 

The second explanation for the absence of the 
effect of physical activity status on the blood risk 
markers in the present study is the body 
composition. All adolescents in the current study 
were lean and quite active despite not meeting the 
physical activity guidelines. More investigation may 
be needed in adolescents with a larger sample size 
and a wide range of physical activity to investigate 
this relationship further in a younger age group. 

Correlation. 
The main aim of the present study was to 

investigate the association between cardiovascular 
and metabolic disease risk markers and physical 
activity status. Therefore, correlations were 
calculated to determine the association between 
these blood markers and physical activity levels as 
well as with the body composition of all adolescents 
(total n=20, male=12, female=8). Table 1.3 indicated 
that the mean of MVPA of all adolescents was about 
210 min.w-1 which is less than the guidelines 
average (>300min.w-1). 

The results of the correlations indicated that the 
association between physical activity and the blood 
markers of the cardiovascular and metabolic 
diseases were absent except for some of the key 
metabolic risk markers (insulin, glucose, fatty acids 
indexes, HOMA-IR, LDL and hsCRP). In a previous 
study, Brage and colleagues (2004) investigated the 
association between the features of the metabolic 
syndrome and an objectively measured physical 
activity and fitness in 589 Danish children (9.6yr 
±0.4). The average physical activity intensity was 
assessed as total counts per registered time. They 
found that physical activity of the children (mean 
±SD, 660±233 cpm) was inversely associated with 
insulin (P=0.02) and also inversely associated at 
borderline significantly with triglyceride (P=0.05), 
but not with glucose (P=0.12) or HDL (P=0.17). In 
adolescents, a review of the literature by Twisk 
(2001) concluded that short-term physical activity in 
adolescents had no effect on lipid concentrations, 
blood pressure or glucose concentrations but there 
was a positive association with HDL (Twisk, 2001). 
Similar findings in adolescents were found in other 
cross-sectional studies as physical activity was 
found to be associated with insulin sensitivity 
(Schmitz et al., 2002), and improved HDL 
(DeFronzo et al., 1975). On the other hand, the 
present study is the first study to investigate the 
association between some of the fatty acids indexes 
and physical activity levels in apparently healthy 
lean adolescents using objective measures. Although 
all participants in the current study were not highly 
active, there were a fairly strong association found 
between fatty acids indexes and sedentary lifestyle. 

These results raise a question whether the 
sedentary adolescents do not eat enough omega 3 
and too much omega 6? The association between the 
examined fatty acids indexes and vigorous physical 

activity were absent in adolescents in the present 
study. These results are probably because the range 
of the physical activity levels of the adolescents in 
the current study were not wide enough. The range 
was between low active and normal active but not 
between sedentary and highly active. Actually, there 
are no similar studies to compare these finding with.  

Findings of the current study agree with most of 
the results of some of the previous studies (Brage et 
al., 2004; Schmitz et al., 2002). However, there 
were some unanticipated findings which were the 
positive association between the estimated VO2max 
versus each of LDL and hsCRP. These findings may 
be as a result of a recent infection which may affect 
some of the blood test results (hsCRP) and diet 
habits that may contain over limit of fatty food 
(LDL). Age differences between groups may affect 
the results as the active group were 2 years older 
than low active group. In addition, the small sample 
size of the present study may lead to an unexpected 
result. Furthermore, the differences between 
physical activity statuses of participants were not 
large enough such as high active, active, low active 
to sedentary participants. Moreover, diet may play a 
role especially in the absence of high levels of 
physical activity (e.g. MVPA >1h.d-1 or an 
accumulation of >420min.w-1). 

All adolescents were lean and had the normal 
range of these blood markers; therefore, small 
differences between them in the estimated VO2max 
may not reflect the real association between the 
estimated VO2max and LDL and hsCRP. Thus, the 
unanticipated positive correlation between VO2max 
and LDL and hsCRP may come by chance and more 
consideration should be taken for further studies 
such as sample size and wider range of physical 
activity.  

On the other hand, the association between 
physical activity status and adipokines and 
inflammatory markers (adiponectin, IL-6, TNF-α 
and hsCPR) were absent except the previously 
mentioned positive association between the 
estimated VO2max and hsCRP. Some of the recent 
studies could not agree on the association between 
physical activity and some of the key adipokines 
(adiponectin, IL-6, TNF-α and hsCPR) and others 
also did not find these associations (Ischlander et al., 
2007; Isasi et al., 2003; Platat et al., 2006; Moran et 
al., 2005). For example, Isasi et al. (2003) 
investigated the association of physical fitness with 
CRP in children and young adults (6-24yr, >85% of 
them <15yr).  Physical work capacity at a heart rate 
of 170bpm (PWC170) protocol was used to assess the 
physical fitness. They found that physical fitness 
was higher in boys than girls but hsCRP level were 
not significantly different. Even though, physical 
fitness was inversely associated with CRP in all 
participants as a group (both gender) (r=–0.22, 
P<0.01) and in boys (r=–0.32, P<0.01) but not in 
girls (r=–0.15, P>0.05). In another study by Moran 
et al. (2005), they found no significant association 
between physical activity assessed by a 
questionnaire and CRP in 342 healthy youth 10-
16yr. 

Similarly, the association between physical 
activity and plasma adiponectin and IL-6 
concentration was not clear. Data from 640 children 
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Follow: Table 1.5   

Blood Parameters Sedentary Active MVPA V&Vvgi Predicted VO2max 

(ml.kg
-1

.min
-1

) 

LDL (mM) (0.04) 0.88 (0.22) 0.36 (0.04) 0.86 (-0.19) 0.43 (0.44) 0.05* 

MAP (mmHg) (-0.05) 0.83 (0.06) 0.80 (0.06) 0.80 (0.14) 0.54 (0.21) 0.37 

Insulin (µIU/ml) (-0.13) 0.58 (-0.48) 0.03* (-0.40) 0.11 (-0.47) 0.03* (-0.27) 0.25 

Glucose  (mM) (-0.10) 0.678 (-0.38) 0.10 (-0.45) 0.048* (-0.23) 0.33 (0.28) 0.24 

HOMA-IR (-0.14) 0.57 (-0.52) 0.02* (-0.45) 0.049* (-0.46) 0.04* (-0.31) 0.189 

Adiponectin (µg/ml) (-0.04) 0.87 (0.15) 0.53 (-0.04) 0.88 (0.07) 0.76 (-0.17) 0.48 

IL-6 (pg/ml) (0.12) 0.61 (0.10) 0.67 (-0.04) 0.87 (-0.03) 0.89 (-0.34) 0.15 

TNF-α (pg/ml) (-0.04) 0.86 (0.20) 0.39 (0.07) 0.78 (0.11) 0.64 (0.30) 0.20 

hsCRP (µg/ml) (-0.33) 0.58 (0.20) 0.41 (0.04) 0.86 (0.04) 0.88 (0.68) 0.00* 

n-6/n-3 (ARA/EPA) (0.55) 0.01* (-0.14) 0.56 (-0.24) 0.33 (0.14) 0.56 (-0.38) 0.11 

% n-3 HUFA/Total 
HUFA 

(-0.54) 0.02* (0.01) 0.97 (0.14) 0.57 (-0.10) 0.67 (0.20) 0.42 

  * Significant correlation at P<0.05 
** Significant correlation at P<0.001 

 
Discussion 

The results of the present study have not 
surprisingly indicated that there are significant 
differences between normally active versus low 
active adolescents in count per minute per day, but 
there are also differences in MVPA and in vigorous 
and very vigorous activity as well as in predicted 
VO2max. Cardiovascular and metabolic disease risk 
markers were not significantly different between 
groups except for fasting glucose but there was a 
strong association between active time, MVPA, and 
vigorous and very vigorous time with glucose, 
insulin and HOMA-IR which indicates the potential 
for signs of progression to metabolic disease already 
being present in this sample. 

Based on the published evidence of the normal 
range of the traditional cardiovascular and metabolic 
disease risk markers in adolescents (cholesterol, 
HDL, VLDL, LDL, triglyceride, insulin, glucose 
and HOMA-IR), all the traditional blood markers in 
the present study were within the normal range 
(Medina-Urrutia et al., 2008; Huang et al., 2007; 
Andersen et al., 2003; Steinberger et al., 2009; 
Andersen et al., 2006). Although some studies have 
found a positive effect of physical activity on some 
of the cardiovascular and metabolic disease risk 
markers (Brage et al., 2004, Hallal et al. (2006) in a 
systematic review concluded that physical activity 
level in adolescents had no consistent effect on lipid 
concentrations, glucose and blood pressure. The 
balance of omega 3 and omega 6 in high unsaturated 
fatty acids (HUFA) has been investigated as an 
inflammation marker and good predictive index for 
cardiovascular diseases (Thorseng et al., 2009; 
Lands, 2003). 

In the present study there were no significant 
differences between normally active versus low 
active groups in the n-6:n-3 (ARA:EPA) ratio and 
the percentage of n-3/ total HUFA. Furthermore, 
both groups had normal level of n-6/n-3 (ARA/EPA) 
comparing with the published values in healthy 
children (ARA/EPA=16.96) (Bell et al., 2009). In 
terms of %n-3 HUFA/total HUFA, adolescents in 
the present study had similar values to those 

observed in adults, and not far from a previous 
finding in adults (Marangoni et al., 2007). However, 
all values of %n-3 HUFA/total HUFA reported in 
the current study were lower than the recommended 
levels by Ideal Omega Test provided on online 
(Ideal Omega test (no publication date). Available: 
http://www.idealomegatest.com). 

On the other hand, there was a fairly strong 
association between sedentary behaviour and the 
examined fatty acid indexes. The association was 
positive with n-6/n-3 ratio and reversed with the %n-
3 HUFA/total HUFA. Such results may alert that 
sedentary and low active adolescents may be at risk 
of not having the minimum level of the good fatty 
acid (omega 3) and/or high level of undesirable fatty 
acid (omega 6) but this is most probably through 
differences in dietary intake. 

The present study is the first study when 
examined the association between some of the 
important fatty acids indexes and physical activity 
levels using objective measures. Thus, more studies 
investigating the indirect effect of physical activity 
intensity on the fatty acids components in 
adolescents may be beneficial. 

Likewise, other cardiovascular and metabolic 
risk markers (adiponectin, IL-6, TNF-α and hsCRP) 
were within the range of other apparently healthy 
adolescents in different studies (Rizzo et al., 2008; 
Huerta, 2006; Eleftheriou et al., 2008). There are 
few studies that have examined the effect of physical 
activity status on these cytokines. Rubin et al. 
(2008) investigated the influence of vigorous 
physical activity on key cytokines in adolescents 
using a questionnaire. They found that there were no 
significant differences between boys with high 
vigorous physical activity versus boys with low 
vigorous physical activity in all cytokines including 
adiponectin, IL-6 and TNF-α whereas girls with high 
vigorous physical activity had higher adiponectin 
than girls with low vigorous physical activity 
(P=0.01) but there were no significant differences 
between girls (high versus low vigorous physical 
activity) in other cytokines including IL-6 and TNF-
α. Although the physical activity was objectively 
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* Significant differences from active group at P<0.05 
Figure 1.2 Mean ±SD of some of the metabolic risk markers for 20 adolescents (Active n=9, Low active n= 11). 
 

 
The results also revealed that there were no 

significant differences between groups in other 
cardiovascular and metabolic risk markers 
(adiponectin, IL-6, TNF-α, hsCRP, n-6:n-3 
(ARA/EPA) and %n-3 HUFA/Total HUFA). 

Although the normally active group have lower 
adiponectin and higher TNF-α and hsCRP, data in 
Table 1.4 indicated that the differences were not 
significant.  

 
 

Table 1.4 Mean ±SD of some of the cardiovascular and metabolic risk markers for 20 adolescents (Active n=9, Low active n= 11). 

Blood Parameters Normal active Low active 

Adiponectin (µg/ml) 7.37 +4.33 10.05 +6.74 

IL-6 (pg/ml) 6.18 +1.77 7.87 +7.80 

TNF-α (pg/ml) 4.84 +3.13 3.43 +1.69 

hsCRP (µg/ml) 1.16 +1.42 0.34 +0.17 

n-6/n-3 (ARA/EPA) 9.29 +4.85 11.15 +4.21 

% n-3 HUFA/Total HUFA 28.00 +6.85 27.00 +5.43 

   
 

Correlations  
The results of the correlation analyses between 

the cardiovascular and metabolic disease risk 
markers measured in the adolescents in the present 
study and physical activity status and physical 
characteristics are illustrated in Table 1.5. The 
results showed that time spent in MVPA was 

inversely correlated with both fasting glucose and 
HOMA-IR. Similar to active time, a strong inverse 
significant correlation was found between vigorous 
and very vigorous activity time and both insulin and 
HOMA-IR. Furthermore, the predicted VO2max was 
positively correlated with LDL and hsCRP. 

 
 

Table 1.5 Correlation (r (CI), P) between the blood parameters versus the physical activity data (min.d
-1

) for the Scottish adolescents 
in the present study (12-17yr, n=20). 

Blood Parameters Sedentary Active MVPA V&Vvgi Predicted VO2max 

(ml.kg
-1

.min
-1

) 

Cholesterol (mM) (0.14) 0.56 (0.40) 0.08 (-0.03) 0.89 (-0.21) 0.37 (0.23) 0.32 

Triglyceride (mM) (0.10) 0.66 (-0.09) 0.72 (-0.10) 0.68 (-0.39) 0.09 (0.17) 0.47 

HDL (mM) (0.14) 0.56 (0.37) 0.11 (-0.08) 0.74 (0.11) 0.64 (-0.39) 0.09 

VLDL (mM) (0.10) 0.66 (-0.09) 0.72 (-0.10) 0.678 (-0.39) 0.09 (0.17) 0.47 
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Table 1.3 Mean (±SD) of physical activity data for 20 adolescents (active n=9, low active n=11). 

PA Parameters All  participants Normal active Low active 

Number of Days 8.8 +2.2 9.6 +1.6 8.1 +2.4 

Registered Time (Min.day
-1

) 747.4 +62.0 745.1 +68.9 749.3 +59.1 

Counts.min
-1

.day
-1

 549.0 +157.9 652.0 +129.9 464.8 +128.6** 

Sedentary (Min.day
-1

) 609.9 +63.0 597.7 +65.4 619.9 +62.3 

Active (Min.day
-1

) 137.4 +33.0 147.4 +26.0 129.3 +37.0 

Light (Min.day
-1

) 106.6 +30.4 102.0 +30.2 110.3 +31.5 

Moderate (Min.day
-1

) 27.3 +15.4 39.0 +13.9 17.8 +8.4** 

Moderate to Vigorous (MVPA) (Min.day
-1

) 29.6 +16.9 43.2 +15.4 18.5 +8.5** 

Vig. & Very Vigorous (V&Vvig.) (Min.day
-1

) 3.6 +5.4 6.4 +6.7 1.3 +2.4* 

* Significant different from active at P<0.05 
** Significant different from active at P<0.005 

 
The results of the blood samples showed that the 

normally active group have relatively higher values 
of total cholesterol and LDL and relatively lower 
value of HDL. However, there were no significant 

differences between groups in any of the traditional 
cardiovascular risk factors (cholesterol, 
triglycerides, HDL, VLDL and LDL) and all values 
fall within normal range expected (Figure 1.1). 
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Figure 1.1 Mean ±SD of some of the lipid concentrations for adolescents (Active n=9, Low active n= 11). 
 
Similar results were found between groups in 

insulin, glucose, HOMA-IR. Figure 2 illustrates that 
there were no significant differences between groups 
except in fasting glucose (P=0.03). 
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collected by a trained person from a peripheral vein. 
The habitual physical activities and physical 
measurements of all participants were assessed by 
objective instruments (Acti Graph GT1M). All 
blood samples were collected by a trained person 
from an antecubital vein. The blood sample was 
centrifuged at 4oC for 10 minutes to isolate plasma. 
The plasma was stored in each of 5 aliquots for 
subsequent analyses: 

 
Assay Procedures: 

The Enzyme-Linked Immunosorbant Assay 
(ELISA) assay procedures were applied to leptin, 
adiponectin, TNF-α, hsCRP, IL-6, and insulin in the 
present study. The Enzymatic Assay procedures 
were applied to triglyceride, total cholesterol, free 
fatty acid and glucose. Lipid profile ratio of 
arachidonic acid to eicosapentaenoic acid 
(ARA/EPA), [also known as (20:4n-6)/(20:5n3)] and 
the ratio of  % n-3 to the total highly unsaturated 
fatty acid (HUFA) were assayed using the Ideal 
Omega Test provided on online (Ideal Omega test 
(no publication date). Available: 
http://www.idealomegatest.com). 

  
Physical activity assessment 

Habitual physical activity was assessed using an 
Actigraph accelerometer and Puyau’s cut-points 
were applied for assessing habitual physical activity 
for children and adolescents. The Puyau’s cut-points 
for children was used. The cut-points classify the 
physical activity intensities as light <3METs, 
moderate >3–6METs, vigorous >6–9METs and very 
vigorous >9METs (Puyau et al., 2002).  

 

Data analysis and Statistics  
Statistical analyses were conducted using SPSS 

software version 15.0 for Windows (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA). Data are summarised as mean 
and standard deviation (+SD). An alpha level of 
P<0.05 was used for all analyses to indicate 
statistical significance. Independent-samples t-tests 
were used to compare the measured values for low 
active versus normally active groups. Pearson 
correlation coefficient was used to assess the 
correlation relationship between cardiovascular and 
metabolic disease risk markers with physical activity 
status and physical characteristics. A one-sample t-
test was used to compare data from the present study 
to results reported in other comparable studies. 

 
Results 

Association between cardiovascular and 
metabolic disease risk markers and physical 
activity status in adolescents. 

Based on the physical activity levels, adolescents 
in the present study were grouped into normally 
active group (MVPA>300min.d-1) (Male n=8, 
Female n=1) and low active group 
(MVPA<150min.d-1) (Male n=4, Female n=7). 
Physical characteristics of both groups are 
summarised in Table 1.2. Although there were 
significant differences between groups in body fat 
percentage and fat free mass (P=0.01, 0.01 
respectively), both of groups within normal BMI 
levels. As anticipated, the normally active group 
recorded a significantly higher predicted VO2max 
than the low active group.   

 

Table 1.2 Physical characteristics (means +SD) for 20 adolescents, (Active n= 9, Low active n= 11). 

Physical characteristics Active Low active 

Age (yrs) 15.7 +1.3 14.0 +1.6* 

Mass (Kg) 60.2 +6.6 53.6 +10.2 

Height (cm) 173.9 +8.5 163.9 +9.7* 

BMI (Kg.m-2) 19.7 +1.4 20.5 +3.8 

Percentile for age 49
th
 +23

rd
 64

th
 +32

nd
 

Body Fat% 12.7 +6.9 21.6 +7.4** 

Fat Free Mass (Kg) 52.5 +6.9 41.8 +7.8** 

Mean arterial pressure (MAP) (mmHg) 83.1 +6.3 81.6 +8.7 

Resting heart rate (bpm) 60.1 +11.5 66.5 +11.9 

Predicted VO2max (L.min
-1

) 3.4 ±0.9 2.6 ±0.8* 

* Significantly different from the active group at P <0.05 
* Significantly different from the active group at P <0.01 
 
 

 
Physical activity data of the participants in each 

group is described in Table 1.3. The results showed 
that there were significant differences between 

groups in counts per minutes per day, moderate, 
MVPA and vigorous and very vigorous physical 
activity. 
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Introduction  
Physical activity in early age such as adolescence 

may help to promote a healthy lifestyle in adulthood 
and may reduce chronic diseases such as 
cardiovascular and metabolic diseases (Davis, 1980; 
Hallal et al., 2006; Martins et al., 2010). Moreover, 
a number of chronic diseases such as heart disease, 
osteoporosis and some other diseases that appear in 
adulthood, in fact, are developed in childhood and 
during adolescence (Parsons et al., 1999). Therefore, 
an adequate improvement in physical activity must 
start at earlier age such as childhood (Hallal et al., 
2006; Currie et al., 2004). 

The effect of physical activity on the key risk 
markers of cardiovascular and metabolic diseases in 
adolescents has been investigated in a number of 
studies (Hulver et al. 2002; Kelly et al., 2007; 
Blüher et al., 2006; Ischlander et al., 2007; Knox et 
al., 2009; Rizzo et al., 2008; Rubin et al., 2008; Isasi 
et al., 2003). However, the effect of physical activity 
status per se on the cardiovascular and metabolic 
disease risk markers is not fully clear because the 
results of previous studies have not fully agreed 
about the effect of physical activity on the 
cardiovascular and metabolic risk markers in 
adolescents.  

Few studies have examined the association 
between physical activity and clustered metabolic 
risk using objective measures (Steele et al., 2008). 
More investigations are needed to examine the 
association between physical activity status and key 
risk markers of cardiovascular and metabolic disease 
including the more recent markers such as 
adiponectin, interleukin-6 (IL-6), Tumor Necrosis 
Factor-alpha (TNF-α) and high sensitivity C-reactive 
protein (hsCRP)   using objective measures such as 
accelerometry and heart rate monitoring (HR). 
Habitual physical activity of adolescents was 
assessed using an objective measure and the most 
appropriate cut-points were applied on the raw data 

which were developed based on free-living activity 
for children and adolescents (Puyau et al., 2002). 
The results were undesirable because only a few of 
the participants met the recommended guidelines for 
physical activity for children and adolescents 
especially in females (25% of male and 12.5% of 
female). More evidence may be needed to help in 
convincing policy-makers to take forward steps 
towards encouraging young people to spend more 
time in sufficient physical activity for health and 
disease prevention (Let’s make Scotland more 
active: A Strategy for physical activity, 2003). Thus, 
the primary aim of the present study was to 
investigate some of the important cardiovascular and 
metabolic disease risk markers in relation to physical 
activity status in apparently healthy lean adolescents 

.  
Materials and Methods 

This cross sectional study involve a descriptive 
methods to explore the association between physical 
activity status and some cardiovascular and 
metabolic. disease risk markers. 

 
Subjects 

Total of 20 participants (12-17yr) (males n=12 
and females n=8) were randomly selected. All 
participants signed with their parents a consent form 
to take part in the study including taking blood 
sample. The participants were classified as lean 
when their BMI <85th centile for age and as obese 
when their BMI >98th centile for age.  

The power calculation for the sample size 
required at least 20 participants in each group (male 
vs. female). Therefore, the present study could be 
considered as first step for further studies. 

Table 1.1 illustrates the physical characteristics 
of the participants. Significant differences between 
males versus females were found in height, BMI, 
percentage of body fat and resting heart rate (HR). 

 
Table 1.1 Physical characteristics presented as means +SD for 20 adolescents (12-17yr), (males n= 12, females n= 8). 

Physical characteristics All adolescents Male Female 

Age (yrs) 14.8 +1.7 14.9 +1.8 14.5 +1.5 

Mass (Kg) 56.5 +9.2 56.3 +9.3 54.4 +13.3 

Height (cm) 168.4 +10.3 170.6 +12.1 161.4 +34.8* 

BMI (Kg.m-2) 20.2 +2.9 19.1 +1.4 21.8 +4.0* 

Percentile for age 57
th
 +30

th
 49

th
 +26

th
 69

th
 +30

th
 

Body Fat% 17.6 +8.3 12.0 +4.7 26.0 +4.4** 

Fat Free Mass (Kg) 46.6 +9.0 49.8 +9.7 41.9 +5.2 

Mean arterial pressure (mmHg) 82.3 +7.6 84.8 +6.3 78.6 +8.2 

Resting heart rate (bpm) 63.7 +11.8 59.3 +11.0 70.1 +10.5* 

Predicted VO2max (L.min
-1

) 3.0 ±0.9 3.2 ±1.0 2.9 ±1.0 

* Significantly different from male group at P <0.05 
** Significantly different from male group at P <0.001 

 
Then body mass index (BMI) (body mass(Kg) / 

height(m2) was calculated using a BMI reference 
chart for UK children (UK90) (Cole et al., 1995). 

Participants were asked to attend early morning (7- 
9am) after an overnight fast to the laboratory on one 
occasion. A total blood sample of 10ml was 



Journal of Sport Sciences and Physical Education,, Vol. 1, January  (1), pp1-10 , king Saud Univ., Riyadh (2017 /1438H.)   

 

 

1

   The association between physical activity status and cardiovascular  

and metabolic disease risk markers in Scottish adolescents 
  

Dr. Khaid Saad Aljaloud 

 

Assistant Professor in Exercise Physiology 

Faculty of Sports Science and Physical Activity 

(Received 11/12/2016  ; Accepted for publication 19/1/2017) 

Keywords: Adolescents, physical activity, cardiovascular diseases risk markers 

Abstract:  The primary aim of the present study was to investigate some of the important 
cardiovascular and metabolic disease risk markers in relation to physical activity status in 
apparently healthy lean adolescents. Methods: a total of 20 participants (12-17yr). The 
results showed that low active group have higher body fat percentage significantly. There 
was a strong association between active time, moderate to vigorous physical activity and 
vigorous and very vigorous time with glucose, insulin and HOMA-IR which indicates the 
potential for signs of progression to metabolic disease already appeared in participants of 
the present study. 

������� �	
���� ������� �	��� ����� ������ ������ ��  !��"� #�$�� %�&'�� ���( )� �*"+�� 

)��'��,-�� )�.��/� 0�� 

 122�+�3� �+- 4� ���  

�����  �	
� ������������� ������  ,����� ������� ������� �� � �� !  

  " #� �  ��$%&&'&('()&* " #� � +�$�   ;  �&-'&'()&./� 

:�	(��6/� !7�,��  ,0�12���� ������ ,����� 3��4� 5 1�� ����6� ���4��� 

 :89$�� :;��  7��2 892 ���:��� ;< ���=4 �$>=�� ?@ A�BC4 �DE �@�FG� 3��4H@ 5 1�� 

����6�� ���4��� �I@JJJK�� ����JJ�� ����� K�� �LM���� N�OFP�� 7 IM� ���:��� () Q:��4 

%&(−&.���/, A�	S�� TU����� 0� ���IV�� A�� ������ ����� WXY��� �Z�� [�� ���\ 0�2] " 

^�
� +_�@ `��� ��$� A�� �$>� ���$ ?@ K���4 a�!�b c�!� 
� ?���\6�� BC4� �4��14 

?���\P� %HOMA-IR /d4 �	  e+!� d4 f�4 ������ ����� f�4� ������ ����� g��=��−h�� ,f���� 

f�4� ������ ����� h�� f���� �i g�� [� ��\�_4< ca=� ����� f:�DE �@�FP� 3��4H@ � $ 5 1�� 

?��#��� 3��4�� +�jI��� kU�9l�� K�� ]���� ���=��� 

 

1 





Contents

Articles:

 
Arabic Section

  Measuring The Ability of Some Arab Countries Compared to The United States of 
America to Host International Sporting Events «A Comparative Study of Sports 

Facilities»

       Alfadhil, Ahmed M. & Mostafa, Yasser M.................................................................................................3

  The Role of Problem Solving Strategy in Teaching Curricula of Football and Basketball 

on the Level of Critical and Creative Thinking of Students

Sadiq Khaled Alhayek &  Majed Ahmed Al Shdifat...............................................................................23

  Human Resources Management and Its role in Activating the process of Decision 
-making in Sports Management

       An Empirical Study of Youth and Sports Department of the mandate of the Msila. 
Algeria

Zhaf Mohamed &  Mr. Bo aza Hafeza ...................................................................................................39

 The impact of Training Program in the Développement of the Explosive power 

    For Arms and Legs To the handball Player « 17-19 » Years Old

Khaled O.baoh ......................................................................................................................................65

 

English Section

   The Association between physical activity status and cardiovascular and Metabolic 
Disease Risk markers in Scottish adolescents

         Khalid Saad Aljaloud   ...........................................................................................................................1





 Preface

The Editorial Board of the Journal of Sport Sciences and Physical Education is pleased to 

introduce the first issue of the Journal (for the month of January 2017, corresponding to 

Muharram 1438 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.                                              

The first issue includes a set of original studies in the fields of Exercise Physiology, Sport 

management, Measurement & Evaluation in sport, Curriculum and instruction, and Sport 

coaching. These studies were carried out in variety of Arabic countries.

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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