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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
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مجلة علوم الرياضة والتربية البدنية



و

-االشرتاك والتبادل
ص.ب ٦٨٩٥٣ رمز بريدي ١١٥٣٧

عامدة شؤون املكتبات – جامعة امللك سعود – الرياض-اململكة العربية السعودية 

ثمن النسخة الواحدة شامالً الربيد

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

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

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

التالية والتي مل يسبق نرشها باللغة العربية أو اإلنجليزية:

- البحوث األصيلة.

-  البحوث االستعراضية

- ملخصات البحوث.

- املراسالت العلمية القصرية.

إرشادات الباحثني:
Aالتالية من مقاس الصفحة ٤ يف املقاس ترتك اهلوامش   •

عن يمني ويسار الصفحة ٢٫٥سم.  -

من أعىل وأسفل الصفحة ٣٫٨٥سم.  -

تقسم الصفحة إىل عمودين املسافة بينهام ١سم.  -

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

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

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.

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

العريب واالنجليزي واملراجع واملالحق.



ز

باللغتني العربية واالنجليزية وهي: التالية  بيانات البحث  تكتب   •

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

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

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

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

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

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

بحيث ال يتجاوز عددها (٣) كلامت. 

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

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

والتعليقات.

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

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

والتعليقات.

.



 ©  ٢٠١٧ (١٤٣٨هـ) جامعة الملك سعود 
جميع حقوق النشر محفوظة. ال يسمح بإعادة نشر أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل 
وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بما في ذلك التصوير والتســـجيل أو اإلدخال 
في أي نظام حفظ معلومات أو اســـتعادتها دون الحصــول على موافقة كتابيـــــة من 

دار جامعة الملك سعود للنشر 



كلمة هيئة التحرير

بسم اهللا الرحمن الرحيم

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

يسر هيئة تحرير مجلة «علوم الرياضة والتربية البدنية» أن تضع بين أيدي قرائها الكرام العدد 
الثاني من المجلة (شهر يوليو من عام ٢٠١٧م الموافق شهر شوال من عام ١٤٣٨هـ)، وهي مجلة 
علمية دورية محكمة ومتخصصة في مجاالت علوم الرياضة والتربية البدنية، تصدر عن كلية علوم 

الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود باللغتين العربية واإلنجليزية.

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

للباحثين في مجاالت علوم الرياضة والتربية البدنية. 

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

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

 وقد سعدنا باألقبال الكبير من الباحثين في مختلف الدول العربية بعد صدور العدد األول، وتشكر 
هيئة التحرير كل من ساهم في إعداد أو دعم المجلة وبالتعاون الكبير الذي تتلقاه المجلة من دار نشر 

جامعة الملك سعود.

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

وفي الختام نسأل اهللا تعالى أن ُيلهمنا التوفيق والُسداد،

هيئة التحرير

                                                                       

ط



ي



احملتويات

أبحاث العدد

القسم العربي

    تحديد آليات إدارة الموارد البشرية في االتحادات الرياضية بمملكة البحرين       

    عبد الرمحن أمحد سيار              ٣

      مستوى العمليات ما وراء المعرفية لدى العبات كرة القدم وألعاب القوى في األردن

                صادق احلايك   و  خلود محود خويله         ٢١
       

     فاعلية بعض إستراتيجيات التدريس الحديثة في تنمية بعض قدرات المجال النفس
        حركي لدى التالميذ (٩-١٠) سنوات

            براهيمي قدور، و  بن يس قدور حبيب         ٤٩                                                                                                      

     تأثير تطوير المستقبالت الحسية على مستوى آداء بعض مهارات الشقلبات لدى طلبة
         قسم التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية

 عالء كامل عبد الرمحن عيسى           ٦٣ 

      عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في األندية  الرياضية بمحافظة إربد
         فايز أبو عريضة   و  رضوان عيل اسامعيل حممد              ٧٧                                                                                                      

      درجة امتالك معلمي التربية البدنية للكفاءة المعرفية في اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة  
  زياد عيسى زايد           ٩١

ك





أبحاث العدد





 ات إدارة املوارد البرشية يف االحتادات الرياضىة بمملكة البحرينلىآحتديد 

 عبد الرمحن أمحد سىارد.  

 جامعة البحرين، كلية الرتبية الرياضية والعالج الطبيعي -قسم الرتبية الرياضية
  

 (م19/1/2017م  ؛   وقبل للنرش يف 15/6/2016)قدم  للنرش يف  

 

 .املواةاد البرشية –سرتاتيجية اإل –اداة  اإل: املفتاحىةكلامت ال

ات إاداة  ملواةاد البرشية يف  االحتاادات الرياضية إلياستهدفت الدةاسة التعرف عىل حتديد  البحث: ملخص

بمملكة البحرين ، استخدمت الدةاسة املنهج الوصفي من خالل الدةاسات املسحية ، ومتثلت عينة الدةاسة 

جمالس إاداةات االحتاادات الرياضية ، واستخدمت االستبانة كأادا  ةئيسة جلمع ( إاداةيا من أعضاء  50من ) 

( 60ن النتائج من أمهها تم حتديد )البيانات والتي قام بأعداادها الباحث .وقد توصلت الدةاسة إىل جمموعة م

  االسرتاتيجية والتخطيط ، والتنظيم ، والتدةيب ، وجواد  بيئة العمل واإلاداةعباة  يمثلن اإلطاة أملفاهيمي، 

ة هي التي ختلق الظروف ، ومن أهم تلك العباةات :اإلاداة  الفعالاد البرشية يف االحتاادات الرياضيةللمواة

، توفري املعلومات الالزمة إلعدااد وتنفيذ فرااد أقىص مستوى من طاقاهتمن تصل مسامهات األأحتى يمكن 

ني من خالل يوضع نظام االختياة والتع ،ية والتدةيب والرتقنيأنشطة املواةاد البرشية مثل االستقطاب والتعي

عرفة ، والتدةيب وسيلة إلحداث التغيري نحو األفضل لإلفرااد يف اململعلومات واملقابالت واالختباةاتا

، وتوفري املناخ التنظيمي املالئم للعاملني يف املنظمة الذي يساعد عىل الرضا واألاداء واملهاةات والسلوك

وجواد وحد  خاصة للمواةاد البرشية يف املنظامت الرياضية تتوىل شؤون  ألمهيةالدةاسة  اةتأش. كام يفيالوظ

 .اإلفرااد وةعايتهم وتنميتهم
 

Determining the mechanisms of human resources management in the sports federations 

 in the Kingdom of Bahrain 

 

Dr. Abdul Rahman Ahmed Sayyar 
Departemnt of physical education, College of Physical Education and Physiotherapy 

University of Bahrain 

       (Received 15/6/2016  ; Accepted for publication 19/1/2017) 
 

Keywords: Management - strategy - Human Resources. 

Abstract: The study aimed to identify the identify management mechanisms and human 
resources in the sports federations in the Kingdom of Bahrain, the study used a descriptive 
approach through surveys, and consisted of the study sample of 50 administrative members 
of the boards of sports federations departments, and used the questionnaire as a tool head 
for data collection, which was prepared by the researcher. the study found a range of results 
from the most important of which have been identified (60) is represented conceptual 
framework, planning, organization, training, and quality of the work environment and 
strategic management of human resources in the sports federations, and most important of 
these phrases: effective management is to create conditions so that it can up contributions 
of individuals the maximum level of their energies, provide necessary for the preparation 
and implementation of human resources activities such as polarization and of appointment, 
promotion, training information, put the selection system of appointment and through 
information, interviews and tests, training and means to bring about change for the better 
for the individuals in the knowledge and performance skills and behavior, and provide 
organizational climate appropriate for workers in the organization, which helps to job 
satisfaction. The study also recommended to the importance of the existence of a special 
unit of human resources in sports organizations take the affairs of individuals and their care 
and development. 
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 مشكلة الدراسة مةاملقد

مر العصوة وخاصة يف القرن  عىلبرشية تعد املواةاد ال

 ات الوطنية لألمم والتي بناء عىلاحلاادي والعرشين أهم الثرو

ما متتلكه من علم وثقافة ومعرفة وخرب  وما تتمتع به من 

صفات ومهاةات تتحداد مكانة األمم وموقعها يف قافلة النمو 

 . والريااد والتطوة 

األسلوب  اأهنيف حني تعرف اإلاداة  اإلسرتاتيجية ب

اإلاداةي املتميز الذي ينظر إىل املنظمة نظر  يف جمموعتها نظر  

شاملة يف حماولة لتعظيم امليز  التنافسية التي تسمح هلا بالتفوق 

ومركز تنافيس قوي وذلك باختاذ  يف السوق واحتالل مكانة

القراةات اإلسرتاتيجية التي تأخذ يف اعتباةها الفرص 

يف نفس الوقت بالتعرف عىل  ة وهتتمإليواملشكالت احل

 (   2014)سياة، املستقبل واإلعدااد للتعامل معه.

 أمهية( إىل أن االهتامم املتزايد باادةاك 2002ويشري حنفي )

وادوة املواةاد ومسامهتها يف تطوير املنظامت بدا منذ عام 

ا والتي أادةكت بالدوة علي( خاصة من قبل اإلاداة  ال1930)

ة أاداء النشاط علياد وتنميتهم يف جمال فااملتزايد إلاداة  األفرا

 واستمراةية وتطوير املنظامت. 

( إىل أن النظريات االقتصاادية خالل 1993ويشري نوة )

الستينات ةكزت عىل االستثامة يف القوي البرشية بإعطاء 

م والتدةيب من خالل برامج ومرشوعات علياألولوية للت

 وإنتاجية العاملني.خاصة بتنمية املواةاد البرشية لرفع كفاء  

( إىل أن املواةاد البرشية هي املواةاد 2002ويشري اهلواةي )

الكامنة يف أي منظمة وهي مصدة كل نجاح إذ تم إاداةهتا 

بشكل جيد وهي مصدة كل فشل إذا ساءت إاداةهتا وقد 

اكتشفت كثري من منظامت األعامل الناجحة أن سبب النجاح 

لكن يكمن يف إاداة  املواةاد ة وإليال يكمن يف وجواد املواةاد امل

 البرشية.

( إىل أن إاداة  2005( واملغريب )1991ويشري عقييل ) 

 ي النشاط الذي يتم بموجبة احلصاألفرااداملواةاد البرشية ه

للمنظمة بالكم والنوع املناسبني وبام خيدم أغراض املنظمة 

ويرغبهم يف البقاء بخدمتها وجيعلهم يبذلون اكرب قدة ممكن 

 م وجهوادهم إلنجاحها وحتقيق أهدافها. من طاقاهت

أن إاداة  املواةاد  إىل Pfifiner ,et al 1980)ويشري بفيفري) 

ا جمموعة من األنشطة املتمثلة يف حتليل العمل أهنالبرشية ب

وتقييم أاداء العاملني وترقيتهم ونقلهم  التعينيواالختياة و

وتصميم هيكل أجوةهم وتدةيبهم وتوفري سبل األمن 

 مة هلم.والسال

أن إاداة  املواةاد البرشية  ( إىل1986ويشري ادة  والصباغ )

ها كنشاط إليعد  مستويات فقد ينظر  عىلها إلييمكن النظر 

يتم بموجبة احلصول عىل األفرااد الالزمني للمنظمة كام ونوعا 

بام خيدم أغراضها ويرغبهم يف البقاء بخدمتها وجيعلهم يبذلون 

ها كمهنة يصبح املعني هبا مرجعا يف إليأقىص طاقتهم وقد ينظر 

إجيااد احللول للمشكالت املتعلقة بالعنرص البرشي التي تواجه 

ها كوحد  تنظيمية البد من وجوادها يف أية إلياملنظمة وقد ينظر 

ها كمجال من جماالت التخصص يف إليمنظمة وقد ينظر 

 اإلاداة .  

ه ( إىل أن اإلاداة  املعارص  تواج2001ويشري السلمي )

جمموعة من التحديات والتي منها املواةاد البرشية وةفع طاقاهتا 

اإلنتاجية وحتسني مهاةات وقدةات العامل الفراد يف ذات 

الوقت الذي جيب فيه تنمية فرق العمل املتجانسة ذاتية 

 اإلاداة .

إىل أن أهم األهداف إلاداة   (2003)ويشري الشافعي 

هو حتديد احلجم املواةاد البرشية يف املؤسسات الرياضية 

لتحقيق  وتركيبة(ومستوى  )عداداملناسب للقوى العاملة 

النجاز يف تلك املؤسسات مستوى معني من التقدم وا

 .الرياضية

أن معظم املتخصصني والباحثني  (2005)وصفي ويذكر 

وجواد أةبعة وظائف ةئيسة إلاداة   عىليف جمال اإلاداة  اتفقوا 

نظيم والتوجيه والرقابة، املواةاد البرشية وهي التخطيط والت

وأما الوظائف التنفيذية إلاداة  املواةاد البرشية تتمثل يف تصميم 

وحتليل الوظائف لتحديد طبيعة وظيفة الفراد ختطيط 

االحتياجات من املواةاد البرشية استقطاب واختياة األفرااد 

توجيه األفرااد وتدةيبهم تصميم أنظمة األجوة واحلوافز تقييم 

ختطيط املساةات الوظيفية لألفرااد وصيانتهم ضد أاداء العاملني 

 األخطاة والعمل من أمراض وحواادث وخالفه.
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أن أي منشا  أو أي  إىل (Druker 1974)يشري ادةاكر 

 مؤسسة من أي نوع هلا موةاد واحد حقيقي وهو اإلنسان. 

أن إاداة  املواةاد البرشية هي تلك  إىل( 1985ويشري السلمي )

لق بتحديد احتياجات املنظمة من القوي النشاط اإلاداةي املتع

العاملة وتوفريها باإلعدااد والكفاءات املحداد  وتنسيق االستفااد  

 من هذه الثرو  البرشية بأعىل كفاء  ممكنة لتحقيق أهداف املنظمة. 

ما متتلكه  إىلإن نجاح أي مؤسسة ةياضية يعزي بالدةجة األويل 

ي واصال من أهم أصول من املواةاد البرشية كوهنا املصدة احلقيق

 املنظمة لتكوين املقدة  التنافسية وتعزيزها. 

( إىل أن اإلاداة  االسرتاتيجية 1997ويشري ابو قحف )

عباة  عن إاداة  للميزات التنافسية متثل نمط اإلاداة  املستقبيل 

والذي يساعد املنظامت يف البحث عن وانتقاء وإاداة  امليزات 

اح والتميز يف ظل بيئة تتسم باملنافسة التنافسية بام حيقق هلا النج

 الشديد  والتغري الرسيع. 

أن العديد من اخلرباء واملامةسني  إىل( 2003يؤكد املريس )

يف جمال اإلاداة  أكدوا عىل أن حتقيق التميز يف أاداء أي منظمة 

القرن احلاادي والعرشين لن يستند ملجراد امتالكها املواةاد 

كنولوجية فحسب بل تستند يف املقام ة أو التإليالطبيعية أو امل

األول مدي امتالكها إىل كم ونوعية املواةاد البرشية التي متتلك 

 القدة  عىل تعظيم االستفااد  من هذه املواةاد.

( عىل أن اإلاداة  االسرتاتيجية هي 2001ويؤكد السلمي )

األسلوب اإلاداةي املتميز الذي ينظر إىل املنظمة يف جمموعها 

 حماولة لتعظيم امليز  التنافسية التي تسمح هلا نظر  شاملة يف

بالتفوق يف السوق واحتالل مكانة ومركز تنافيس قوي وذلك 

باختاذ القراةات االسرتاتيجية التي تأخذ يف اعتباةها الفرص 

ة وهتتم يف نفس الوقت بالتعرف عىل إليواملشكالت احل

 املستقبل واإلعدااد للتعامل معه.

يصعب  أنهإىل  (Ivancevich 2001) إيفانسفيتش ويشري

وم أن نتخيل أن تتحقق منظامت األعامل واخلدمات الكفاء  إلي

ة ادون االعتاماد عىل اسرتاتيجيات مناسبة إلاداة  عليوالفا

مواةادها البرشية للمنظمة التي تؤادي ادوةا ةئيسا يف التعامل 

مع مشكالت املواةاد البرشية وتطوير احللول املناسبة هلا 

 ستقباًل.حارضًا وم

( إىل أن إسرتاتيجية إاداة  Dissler 2003) اديسلر ويشري

املواةاد البرشية حتداد العالقة بني املواةاد البرشية واألهداف 

االسرتاتيجية للمنظمة بغرض حتسني أادائها وتطوير ثقافة 

املنظمة من اجل زيااد  مرونتها وإبداعها يف ضوء التحديات 

اة  املواةاد البرشية املتمثلة يف الداخلية واخلاةجية التي تواجه إاد

املنافسة الشديد  واخلصخصة والتقدم الفني والتكنولوجي 

ومتطلبات إاداة  اجلواد  الشاملة والتغيري املستمر والقوانني 

والترشيعات التي حتكم العاملني واملنظمة معا فالعنرص 

البرشي هو العنرص التنظيمي الوحيد القاادة عىل استيعاب 

فكاة اجلديد  التي تساعده عىل مواجهة تلك املفاهيم واأل

 التحديات التي تفرضها الظروف البيئية للقرن اجلديد.

( إىل أن مسوحات كثري  2002ويشري شاندا وكوبرا )

كشفت بأن اإلاداة  االسرتاتيجية عىل كل املستويات يف كثري 

من املنظامت تدةك أن إضافة القيمة عن طريق وظيفة املواةاد 

 املستقبل. منظامهتم سوف تزادااد يف البرشية يف

يمكن القول لكي حتقق منظامت االعامل واخلدمات البقاء 

ها أن هتتم بعمليا التغيري املخطط واالعتاماد عىل عليوالنمو جيب 

االستفااد  التي يمكن أن تتمتع هبا كل منظمة وكذا انتهاج 

ب إليفلسفة إاداةية تقوم عىل الشمول والتكانل وتأخذ بأس

ة  يمكن التعبري عنها بام يسمى باإلاداة  االسرتاتيجية متطو

  التنافسية.ا عباة  عن إاداة  للميزات أهنوذلك عىل اعتباة 

الباحث القيام هبذه الدةاسة  اةتأىمن هذا املنطلق 

كإحدى اجلهواد العلمية التي يسعي من خالهلا إبراز ادوة 

نظامت اإلاداة  االسرتاتيجية  للمواةاد البرشية يف تطوير امل

الرياضية والتي يمكن من خالهلا التعرف عىل اإلطاة 

املفاهيمي لتلك اإلاداة  كعملية يمكن من خالهلا حتديد 

وضامن حصول املنظمة عىل احتياجاهتا من حيث الكم 

والنوعية من اإلاداةيني يف الوقت املناسب للقيام بالوظائف 

بام يتفق حداث تعديالت إسئوليات التي تقابل احتياجاهتا ووامل

مع ظروف املنظمة وبيئتها الداخلية واخلاةجية ملواجهة التغيري 

والتكيف معه املتمثلة يف القوي التنافسية واألسواق 

والتكنولوجيا وتوفري املعلومات الالزمة إلعدااد وتنفيذ أنشطة 

والتدةيب  التعينيإاداة  األفرااد مثل االستقطاب واالختياة و
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م اهليكل التنظيمي والتوزيع ووضع موازنة الوظائف وتصمي

 املناسب للعاملني فيه. 

 

 مشكلة الدراسة

إن أي منظمة ةياضية ةاغبة يف حتقيق النتائج وساعية 

وجواد إاداة   إىللالستقراة والنمو والتقدم بحاجه ماسة 

اسرتاتيجية للمواةاد البرشية ضمن اإلطاة التنظيمي هلا وذلك 

زيااد  العمل وتعزيز  ىلعملا لتلك اإلاداة  من أمهية والقدة  

الرغبة يف العمل اجلدي لدي العاملني بعيدا عن التسيب 

 واإلمهال.

أكدت أادبيات اإلاداة  أن املدةك احلقيقي وةاء االهتامم 

باإلاداة  االسرتاتيجية للمواةاد البرشية إنام هو نتيجة العديد 

من العوامل املؤثر  والتي منها تطوة الفكر اإلاداةي واملنافسة 

قتصاادية واملؤثرات الناجتة عن التقدم العلمي والتكنولوجي اال

ة والقوانني والترشيعات إليوظهوة ونمو النقابات العم

الرسمية التي حتكم العاملني وعالقات العمل بينهم وبني 

املنظامت التي يعملون فيها فقد كان لكل هذه اجلوانب تأثريها 

ذلك خصائص وتركيب ومكونات القوي العاملة وك عىل

النمو املتزايد يف املعلومات واخلربات املتعلقة بإاداة  املواةاد 

البرشية واملتولد  من البحوث والدةاسات واملامةسات 

 التطبيقية. 

جماالت العمل اداخل املنظامت، والذي احتاج إىل  ن أحدإ

جماُل عمل إاداة  املواةاد البرشية، فكان من  -تغيري شامل وتكييف 

كام كانت تسمى قبل  "إاداة  األفرااد"ر ادوُة غري املمكن أن يستم

إاداة  املواةاد "م إذ استبدل هبذا املسمي مسمى 1980العام 

ومل  (،HRM) Human Resource Management"البرشية

يقترص التغيرُي عىل املسمى فقط، بل امتد التغيري إىل املضمون 

 واألادواة أيضًا، وأصبح إلاداة  املواةاد البرشية اسرتاتيجية  

خاصة هبا، تنصهر يف االسرتاتيجية العامة للمنظمة، وتعد 

جزءا ال يتجزأ منها، فضاًل عن تكاملها وتنسقيها معها، إذ 

تقوم اسرتاتيجية إاداة  املواةاد البرشية بدوة هام يف حتقيق 

فاسرتاتيجية إاداة  املواةاد البرشية أهداف االسرتاتيجية العامة.

لمنظمة، ومتطلباهتا ومتغرياهتا تعمل عىل فهم البيئة الداخلية ل

األساسية واملؤثر ؛ من حيث: ةسالتها، وغاياهتا، وأهدافها، 

بها اإلاداةية، وثقافتها التنظيمية، ومتطلبات العمل إليوأس

فيها.. وغريها، فضاًل عن فهمها للبيئة اخلاةجية املحيطة 

باملنظمة، واإلحاطة بجميع متغرياهتا، وقوانينها، واجتاهاهتا 

ؤثر  أو التي قد تؤثر يف أعامل املنظمة ونشاطاهتا، وهذا الفهم امل

ن إاداةَ  املواةاد  للبيئة الداخلية واخلاةجية للمنظمة، ُيمكِّ

البرشية من وضع اسرتاتيجيتها بنجاح وبشكل حيتوي عىل 

مواءمة كبري  بني مماةسات ونشاطات إاداة  املواةاد البرشية، 

ا البيئة الداخلية واخلاةجية واملتغريات والتحديات التي حتتوهي

 للمنظمة.

( أن إاداة  املواةاد البرشيه تتكون من العديد 2013يذكر فرج)

من األنشطه التي يعتمد بعضها عىل بعض وهذه األنشطه التتم 

بشكل منفصل ولكن من الناحيه الواقعيه يؤثر كل نشاط منها يف 

اد البرشيه ومن هنا تقع مسؤوليه ااداةه املواة نشاط أخر أو أكثر 

عىل عاتق مدير املنظمه ، وتزادااد أمهيه إاداة  املواةاد البرشيه كلام زااد 

ه ، ويستدعي ذلك تركيز املنظمه عىل إليحجم االنشطه التي تسند 

نشاط تدةيب العاملني باالضافه إىل أنشتطتها يف االختياة 

والتعيني واالستقبال والتوجيه واملتابعة للمواةاد البرشيه وذلك 

تطوير مهاةات ومعاةف جديده تتواكب مع املتطلبات هبدف 

 الوظيفيه اجلديده .

تعترب مشكلة إاداة  املواةاد البرشية من مشكالت العرص 

والتي تتطلب ادةاسة حتليلية معينة وقراةات صائبة وأفكاةا 

ثاقبة وذلك هبدف النهوض بمستوى اإلنتاج كام ونوعا لدى 

 أخرى. العاملني من جهة واملنظمة ككل من جهة

من هذا املنطلق كان لزاما تبني مشكلة الدةاسة بالبحث  

والتحليل من اجل التحسني والتطوير ألاداء املنظامت الرياضية 

يف طياهتا متغريات هلا  سوف تستهدفخاصة أن الدةاسة 

ملواةاد البرشية من خالل التخطيط ااإلاداة  ات إليبعالقة وثيقة 

ل إحداث التوازن بني والتنظيم والتدةيب والتحفيز من اج

احتياجات املنظامت الرياضية من العاملة املؤهلة املنتجة وبني 

إشباع ةغبات واحتياجات العاملني يف املنظمة وإةضاء 

 العمالء. 
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  أمهىة الدراسة

 تكمن أمهىة الدراسة من

ملواةاد البرشية القي استحوذ عىل اإاداة  ات إليأمهية موضوع   

املفكرين والباحثني يف جمال إاداة   اهتامم وتفكري الكثري من

 األعامل واملنظامت الرياضية 

ساسية وأمهية الوظيفة املناط هبا والتي تعالج مواضيع ح 

تتعلق بأهم عنارص اإلنتاج وهو العنرص البرشي الذي يعترب 

أساس عمل هذه اإلاداة  التي تسهم يف حتقيق أهداف 

 املنظمة. 

ويل األجل لوظيفة املواةاد البرشية اجتاه ط إاداة  املواةادأن  

 البرشية يف املنظمة 

البرشية تصف أنسب االختياةات لكي تدير  إاداة  املواةاد 

يف االعتباة اسلوب النظم  املنظمة مواةادها البرشية آخذ 

 املتاحة.والعمليات والبيئة 

تساعد املنظمة عىل التمييز يف النتائج يف ضوء البيئة املحفز   

 (  2002شلبا كوبرا، شاندا، ذلك. )أشوكعىل 

احلاجة امللحة ملثل هذه الدةاسات أصبح مطلوبا اآلن أكثر  

من أي وقت ميض بحيث حترك ساكنا ويمكن أن تساهم يف 

إجااد  املسئولني املعنيني عن شئون إاداة  اهليئات الرياضية 

عامة واالحتاادات الرياضية خاصة لغة جديد  هي لغة 

الذي يتسم باالسترشاف  التفكري االسرتاتيجي ذلك التفكري

وةصد الفرص السانحة والتهديدات الكامنة والتحديات 

ا باملنظامت الرياضية والتي عليالكثري  التي تواجه اإلاداة  ال

ها رضوة  االستعانة بالدةاسات والبحوث يف اختاذ عليحتتم 

القراةات التي تساعد عىل البقاء والنامء والتطوير للمنظامت 

 .البحرينالرياضية بمملكة 

يف مملكة البحرين حسب علم  ن هذه الدةاسة تعترب األوىلإ 

    الباحث.

 

  الدراسةأهداف 

الرياضية  االحتااداتملواةاد البرشية يف اإاداة  ات إليحتديد 

 بمملكة البحرين وذلك من خالل التعرف عىل:

ملواةاد البرشية يف ااإلطاة أملفاهيمي إلاداة   -1

 الرياضية.  االحتاادات

 الرياضية.  االحتااداتللمواةاد البرشية يف  التخطيط -2

 برشية.  االحتااداتالبرشية يف املنظامت  تنظيم املواةاد -3

 الرياضية. االحتااداتتدةيب املواةاد البرشية يف  -4

 عنارص حتقيق جواد  بيئة العمل للمواةاد البرشية. -5

 اإلاداة  االسرتاتيجية للمواةاد البرشية.   -6

جلامعية وإاداةي ا االحتااداتالفروق بني أةاء إاداةي  -7

 .الفرادية حول حماوة الدةاسة االحتاادات

 

 تساؤالت الدراسة

 االحتااداتملواةاد البرشية يف ااإلطاة أملفاهيمي إلاداة  ما  -1

  ؟الرياضية

 .؟الرياضية االحتااداتالتخطيط للمواةاد البرشية يف ما  -2

 االحتااداتالبرشية يف املنظامت  تنظيم املواةادكيف يتم  -3

  برشية؟

 ؟الرياضية االحتااداتدةيب املواةاد البرشية يف تكيف يتم  -4

 ؟عنارص حتقيق جواد  بيئة العمل للمواةاد البرشية -5

  البرشية؟اإلاداة  االسرتاتيجية للمواةاد كيف تتم  -6

اجلامعية وإاداةي  االحتااداتالفروق بني أةاء إاداةي ما هي  -7

 الدةاسة؟الفرادية حول حماوة  االحتاادات

 

  مصطلحات الدراسة

 سرتاتىجىة للموارد البرشية:اإلدارة اإل

ا ةبط إاداة  املواةاد البرشية باألهداف االسرتاتيجية أهن

هبدف حتسني مستويات األاداء وتنمية الثقافة التنظيمية بام يعزز 

  (Dessler, G.,2000). جوانب اإلبداع واملرونة باملنظمة

 إدارة املوارد البرشية:

تياجات املنظمة من مجيع األنشطة اإلاداةية املرتبطة بتحديد اح

املواةاد البرشية وتنمية قدةاهتا وةفع كفاءهتا ومنحها التعويض 

والتحفيز والرعاية الكاملة هبدف االستفااد  القوي من جهدها 

   (2005 املنظمة. )املغريب،وفكرها من اجل حتقيق أهداف 
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 ختطىط املوارد البرشية: 

حديد عملية التقدير والتنبؤ التي تقوم هبا املنظمة لت

احتياجاهتا من الكواادة البرشية املختلفة كام ونوعا يف الوقت 

كان املناسب وذلك من اجل حتقيق األهداف املاملناسب و

هبا. العامة للمنظمة واألهداف اخلاصة للقطاعات العامة 

 (2005 )املغريب،

 تنظىم املوارد البرشية: 

ة  العملية اإلاداةية التي يتم من خالهلا حتديد أنشطة إادا

املواةاد البرشية وترمجتها إىل اختصاصات وظيفية وجتميعها يف 

إاداةات أو أقسام وبيان مستوياهتا ومسؤولياهتا وسلطاهتا 

 .(2004، املنظمة. )الزيااديلتحقيق أهداف 

 تدريب املوارد البرشية:

تلك اجلهواد اهلاادفة اىل تزويد الفراد العامل باملعلومات 

 إىلكفاء  الفراد العمل احل واملعاةف وخربات باجتا  زيااد 

         (Werther 1982) واملستقبلية.

  العمل:جودة بىئة 

تلك األنشطة التي تستخدمها إاداة  املواةاد البرشية 

باملنظامت بغرض توفري احليا  الوظيفية األفضل للعاملني 

م يف ةفع كفاء  األاداء بحيث تشبع احتياجاهتم وتسه

 ( 2005 )املغريب، .باملنظامت

 

 الدرسات السابقة

استهدفت تسليط الضوء عىل التي ( 2006ادةاسة شعبان )

التحديات املعارص  للمواةاد البرشية العربية والكشف عن 

ها ، علياحللول املمكنة لتجاوز هذه التحديات والتغلب 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل ، واعتمد البحث 

اةير والدةاسات التي عىل حتليل املعطيات واملعلومات والتق

ة كتقاةير األمم املتحد  واملنظامت العربية إليتتمتع بدةجة ع

واملنظامت الدولية يف جمال إاداة  املواةاد البرشية ن،وتوصلت 

ة : تواجه املواةاد البرشية العربية التاليالدةاسة إىل النتائج 

العديد من التحديات ألسباب اداخلية ذاتية وموضوعية 

إن مشكالت التدةيب تتمثل يف ضعف  وأخري خاةجية،

ا يف املؤسسات احلكومية بأمهية التدةيب عليقناعة القياادات ال

وجدواه ، عدم وجواد التمويل الكايف للتدةيب ؛ عدم وجواد 

خطة واضحة لعملية التدةيب ،عدم اإلملام املوظفني باستخدام 

التقنيات التكنولوجية احلديثة. وأوصت الدةاسة أمهية استثامة 

م والتدةيب خاصة بعد علياملواةاد البرشية من خالل برامج الت

هبوب ةياح العوملة التي تقوم عىل املنافسة وعوملة االقتصااد 

 السوق.وانفتاح 

( استهدفت إىل التعرف كفاء  2006ادةاسة احلياصات )

اسرتاتيجيات إاداة  املواةاد البرشية يف املؤسسات الصحفية 

سة عىل املؤسسات الصحفية جمتمع الدةا األةادنية، اشتمل

واستخدم  صحفية،( مؤسسة 219األةادنية البالغ عدادها )

املنهج الوصفي التحلييل املمتد عىل املسح امليداين واملقابالت 

وجواد عالقة  :ةالتاليالشخصية. وتوصلت الدةاسة إىل النتائج 

ة اسرتاتيجيات ختطيط املواةاد البرشية علياجيابية بني كفاء  وفا

ة عليا املؤسيس، وتوجد عالقة اجيابية بني كفاء  وفاوإاداةهت

يف املؤسسات الصحفية  التعينياسرتاتيجيات االختياة و

عالقة اجيابية بني كل من كفاء   ، وتوجدةاملؤسسيوإاداةهتا 

ة إلية اسرتاتيجيات تقييم أاداء العاملني وكفاء  وفعإليوفع

 املؤسيس.اسرتاتيجيات تدةيب العملني وأادائها 

( 2003ه يف الشافعي )إلي( املشاة 1999ة الشافعي )ادةاس

أستهدف التعرف عىل عملية ختطيط القوى العاملة باألندية يف 

واستخدمت الدةاسة املنهج الوصفي  اإلسكندةية،حمافظة 

استامة  االستبانة واملقابلة الشخصية  املسحي، واستخدمت

 (50)وطبقت الدةاسة عىل عينة مقداةها  البيانات،جلمع 

وتوصلت الدةاسة إىل أمهية  األندية.اادةيا من جمالس إاداة  

التخطيط للقوى العاملة للناادي لسد احتياجاته وحتقيق أهدافه 

إن املستويات التنظيمية للقوى العاملة هي عىل  املستقبلية،

ا وإاداة  اإلفرااد والتدةيب واملستويات عليمستوى اإلاداة  ال

ساسية لتحديد القوى العملة وأن مصاادة الناادي األ اإلرشافية،

 املتاحة،ة عليادةاسة ساعات العمل الف هي:والتخطيط هلا 

كام  بالناادي.والطاقات البرشية املستغلة واإلعدااد والتنقالت 

توصلت الدةاسة إىل أن أهم املشكالت التي واجهة أاداة  

ال يوجد بالناادي أعدااد مسبقا ألية  يف:املواةاد البرشية متثلت 

جه الناادي نتيجة التطوةات التكنولوجية املتالحقة تغريات توا
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يف املنشآت واألجهز  وطرق التدةيب اخلاصة باأللعاب 

عدم وجواد التناسق والتكامل بني مجيع األعامل  الرياضية،

التخطيطية للناادي يف جماالت األنشطة الرياضية واالجتامعية 

   بالناادي.والثقافية 

%( من النمو 90أن )( توصلت إىل 1993ادةاسة اإلمام )

االقتصاادي يف الدول الصناعية يعزي لتحسني قدةات 

ومهاةات اإلنسان وتزويده باملعاةف والعلوم املختلفة وخاصة 

يف املجاالت التقنية والفنية، فالقدة  اإلنسانية وليس ةأس 

املال هي العنرص الدافع األسايس لتحقيق أهداف التنمية 

 بشقيها االجتامعي واالقتصاادي.

( استهدفت البحث عن العالقة بني Fey,2000ادةاسة يف )

( مؤسسة مملوكة 115مماةسات إاداة  املواةاد البرشية واألاداء يف )

وبينت النتائج إىل وجواد عالقة اجيابية  ةوسيا،لرشكات أجنبية يف 

قوية يف مماةسات تطوير املواةاد البرشية وأاداء املؤسسات، وكذلك 

وير اإلاداة  وتطوير املوظفني من جهة وجواد عالقة اجيابية بني تط

كام أوضحت الدةاسة أن العوامل  أخرى،وأاداء املؤسسة من جهة 

املعزز  هلذه العالقة االجيابية شمولية التطوير وعمل الفريق 

 والالمركزية ووجواد نظام احلوافز. 

( 1992ادةاسة مؤسسة املامةسني كدةاسة االستشاةية )

( تعترب من الدةاسات الرائد  2003ها يف )املريس،إلياملشاة 

التي استهدفت التعرف عىل ادوة إاداة  املواةاد البرشية يف حتقيق 

امليز  التنافسية ونوعية التحديات التي تواجهها مع مطلع 

أجريت الدةاسة عىل  والعرشين، حيثالقرن احلاادي 

( من املديرين واملتخصصني يف جمال املواةاد البرشية 3000)

 ة: التاليسة إىل النتائج حيث توصلت الدةا

إن العوملة والنقص يف إعدااد املنظمني إىل قو  العمل 

باإلضافة إىل التغيري يف سامت املواةاد البرشية متثل أهم القوي 

 اجلديد.املؤثر  عىل القدة  التنافسية للمنظامت يف القرن 

إن اإلنتاجية واجلواد  وحتقيق ةضا املستهلك والربط 

للمنظمة  واالسرتاتيجية العامةاةاد البرشية مماةسات إاداة  املو

األهداف التي جيب أن تسعى املنظمة إىل حتقيقها من  أبرزتعترب 

 الدةاسة.وجهة نظر عينة 

إن جماالت تركيز إاداة  املواةاد البرشية جيب ان تشمل 

حتقيق اجلواد  تقديم خدمة متميز  للعمالء، حتسني اإلنتاجية، 

العمل، وخلق قو  عمل مرنة.  مشاةكة العاملني، تنمية فرق

وقد خلصت الدةاسة إىل ان إاداة  املواةاد البرشية قد حتولت 

بالفعل من جمراد وظيفة متخصصة ومستقلة إىل اعتباةها 

مصدةا للقدة  التنافسية للمنظمة وذلك من خالل املشاةكة 

 الفعالة مع   املسئولني عن األنشطة األخرى.

 

  إجراءات الدراسة

 :منهج الدراسة

استخدم الباحث املنهج الوصفي من خالل الدةاسات 

 املسحية وذلك ملالءمته ملشكلة الدةاسة وحتقيق أهدافها.

 جمتمع الدراسة:

متثل جمتمع الدةاسة من اإلاداةيني الذين يشغلون عضوية 

بعض جمالس إاداة  االحتاادات الرياضية يف األلعاب الفرادية 

 البحرين.واجلامعية بمملكة 

 سة:عىنة الدرا

تم اختياة عينة عشوائية من جمتمع الدةاسة حيث بلغ 

( إاداةيا يمثلون ثالثة احتاادات يف األلعاب 50) إىلالعداد اإلمج

( 1ول من )ااجلدوالفرادية اجلامعية وثالثة احتاادات يف األلعاب 

 ( توضح توصيف عينة الدةاسة.3إىل )

 

 الرياضىة االحتاداتتوصىف العىنة من حىث متغري  (.1)جدول رقم 

 % العدد االحتادات

 20 10 كر  القدم

 16 8 كر  السلة

 16 8 الكر  الطائر 

 16 8 العاب القوى

 16 8 كر  الطاولة

 16 8 السباحة

 100 50 إىلاإلمج
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 .توصىف العىنة من حىث متغري العمر. (2جدول رقم ) 

 % العدد العمر

25-30 15 30 

31-40 20 40 

41-50 15 30 

 %100 50 ملجموعا

 

 

 توصىف العىنة من حىث متغري املؤهل العلمي . (3جدول رقم ) 

 % العدد املؤهل العلمي

 20 10 ثانوية عامة 

 20 10 ادبلوم متوسط

 36 18 جامعي

 24 12 اعليادةاسات 

 %100 50 املجموع

 

 البىانات:أداة مجع 

مع الدةاسة كأادا  ةئيسة جل أنهقام الباحث بإعدااد استب

 :ةالتاليت االبيانات وذلك وفق اإلجراء

االطالع عىل القراءات النظرية املرتبطة بإاداة  املواةاد  -1

 البرشية 

االطالع عىل الدةاسات العربية واألجنبية يف جمال  -2

 البرشية.إاداة  املواةاد 

بناء االستبانة يف صوةهتا األولية من خالل حتديد  -3

 حموة.حماوة الدةاسة والعباةات املرتبطة بكل 

الدةاسة وذلك  أنهإجراء العامالت العلمية الستب -4

 :التايلحسب 

 
 املحتوى:صدق 

قام الباحث بعرض االستبانة عىل جمموعة من     

املتخصصون األكااديميون يف جمال اإلاداة  الرياضية من أقسام 

وكليات الرتبية الرياضية يف ادولة الكويت ومجهوةية مرص 

االستبانة وذلك من خالل  العربية واألةادن وذلك لتحكيم

 الدمج،إبداء الرأي حول مدى مالئمة العباةات أو احلذف أو 

وقد قام الباحث بإجراء التعديالت حسب ما وةادت من أةاء 

قد تم قبول العباةات التي حصلت عىل  أنهب املحكمني. علام

 املحكمني.%( من أةاء 75نسبة ال تقل عن )

 االستبانة:ثبات 

ثبات االستبانة قام الباحث باستخدام  لتحديد ادةجة     

أسلوب تطبيق االستبانة وإعااد  تطبيق بفاصل زمني مقداةه 

( إاداةيا من 15عرش  أيام وذلك عىل عينة عشوائية بلغت )

جمتمع الدةاسة خاةج العينة األصلية وتم حساب معامالت 

وهذا يعطي الثقة  (76االةتباط بني التطبيقني حيث بلغ )

ها من خالل تطبيق هذه عليي يمكن احلصول بالنتائج الت

 الدةاسة. 

كام تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ملحاوة 

 ( يوضح ذلك.4ةقم ) الدةاسة. واجلدول

 

 .معامل الثبات ملحاور الدراسة باستخدام ألفا كرونباخ. (4جدول رقم )

 معامل الثبات املحاور

 ,57 . اإلطاة املفاهيمي إلاداة  املواةاد البرشية

 ,78 ختطيط املواةاد البرشية. 

 ,73 تنظيم املواةاد البرشية.

 ,78 تدةيب املواةاد البرشية.

 ,80 هتيئة بيئة العمل.

 ,83 اإلاداة  اإلسرتاتيجية للمواةاد البرشية.

 

يتضح أن ادةجة الثبات مناسبة  (4ةقم ) بدةاسة اجلدول

 ويمكن الوثوق هبا.  

( 6يف وجواد ) الصوة  النهائية لالستبانة متثلت -5

 :التايل( عباة  وذلك حسب 60حماوة و)

( 12اإلطاة املفاهيمي للمواةاد البرشية ) األول:املحوة 

  عباة .

 عباةات.( 9ختطيط املواةاد البرشية ) الثاين:املحوة 

 عباةات.( 8تنظيم املواةاد البرشية ) الثالث:املحوة 

  عباةات.( 10تدةيب املواةاد البرشية ) الرابع:املحوة 

 عباةات.( 10العمل )جواد  بيئة  اخلامس:املحوة 

رتاتيجية للمواةاد ـــاإلاداة  االس الساادس:املحوة 

 .(11رية )ــالبش
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 للدراسة:اخلطة اإلحصائىة 

تم معاجلة بيانات الدةاسة التي تم مجعها من خالل 

( وذلك SPSSاالستبانة باستخدام الربنامج اإلحصائي )

 :التايلالستخراج 

 احلسابية  املتوسطات -1

 االنحراف املعياةية. -2

 النسب املئوية. -3

 معامل االةتباط. -4

 .(ت)أختباة  -5

  عرض النتائج وتفسريها:

لإلجابة عىل التساؤل األول قام الباحث باستخراج عداد 

التكراةات، والنسب املئوية، والرتتيب العام لكل عباة  من 

علام  الدةاسة.عباةات كل حموة عىل حده من وجهة نظر عينة 

قد أستخدم السلم الثالثي لإلجابة عىل عباةات االستبانة  أنهب

( لعدم 1) ما،( ادةجة للموافقة حلد 2) للموافقة،( ادةجات 3)

يتم استخراج الوزن النسبي من جمموع  التايلاملوافقة وب

( 150ادةجات كل عباة  عىل الدةجة النهائية للعباة  وهي )

 ة:الدراسنتائج حماور وفيام ييل عرض  ادةجة.

عرض نتائج املحوة األول )اإلطاة املفاهيمي إلاداة  املواةاد  أوال:

املئوية ( يوضح عداد التكراةات والنسب 5اجلدول ةقم ) البرشية(.

النسبي والرتتيب العام لعباةات حموة اإلطاة املفاهيمي إلاداة   والوزن

  .لبرشية من وجهة نظر عينة الدةاسةاملواةاد ا

 

 

 .نظر عىنة الدراسة نحو حمور اإلطار املفاهىمي إلدارة املوارد البرشيةوجهة .  (5)جدول رقم 

 

 

 

 العبارات م

 موافق
موافق إىل 

 حد ما

غري 

 الرتتىب موافق

 % ك % ك % ك

 1 0 0 4 2 96 48 اإلاداة  الناجحة هي إاداة  املواةاد البرشية . 1

 2 0 0 6 3 94 47 فرااد .التفكري يف التنظيم وتطويره مرتبط متام االةتباط بإاداة  األ 2

 9 0 0 12 6 88 44 .القصوىاألفرااد  الوصول ملسامهاتاإلاداة  الفعالة التي ختلق الظروف حتى يمكن  3

 12 6 3 10 5 84 42 ضامن حتقيق النتائج املطلوبة من خالل اآلخرين يتم عن طريق اختياة األفرااد املناسبني وحتفيزهم. 4

 7 0 0 10 5 90 45 اة  املواةاد البرشية وأمهيتها وحجمها عىل مدى اإليامن بأمهيتها من قبل اإلاداة .يتوقف وجواد إاد 5

 2 0 0 6 3 94 47 ن االستخدام اجليد للمواةاد البرشية خيلق أعظم فرصة لتحسني اإلنتاجية .إ 6

 10 8 4 2 1 90 45 ني باملنظمة.ملةي للعاتنمية بيئة ثقافية تنظيمية تكون أكثر مرونة وقدة  عىل تبني السلوك أالبتكا 7

 2 0 0 6 3 94 47 حفظ النظام وتوقيع اجلزاءات التي ترتتب عىل خمالفة القواعد والسلوك اداخل املنظمة . 8

 6 2 1 4 2 94 47 ا بقضايا تنمية املواةاد البرشية وةفع املستوى التنظيمي واإلاداةي.عليتعميق اهتامم القياادات ال 9

 7 0 0 5 5 90 45 تنظيم تسواده العالقات اإلنسانية لتنفيذ سياسات وبرامج تطوير األاداء لدى العاملني باملنظمة .بناء  10

 2 0 0 6 3 94 47 باملنظمة.اختاذ القراةات الرشيد  يف كل ما يتعلق يف بناء وتنمية أنشطة مرتبطة بالعنرص البرشي  11

 11 6 3 8 4 86 43 عيد .عملية اديناميكية مستمر  عىل املدى الب 12
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العباةات  ترتيب( يتضح أن 5بدةاسة اجلدول ةقم )

املرتبطة باإلطاة أملفاهيمي إلاداة  املواةاد البرشية متثلت يف 

التفكري يف  البرشية،اإلاداة  الناجحة هي إاداة  املواةاد  :التايل

ن أ األفرااد،التنظيم وتطويره مرتبط متام االةتباط بإاداة  

ام اجليد للمواةاد البرشية خيلق أعظم فرصة لتحسني االستخد

اختاذ القراةات الرشيد  يف كل ما يتعلق يف بناء  اإلنتاجية،

 املنظمة.وتنمية أنشطة مرتبطة بالعنرص البرشي اداخل 

يرى الباحث أن املنظمة الناجحة يف البيئة التنافسية تشجع 

لتحقيق أهداف أاداة  املواةاد البرشية فيها ملامةسة اادواة متعداد  

حتسني اإلنتاجية ونوعية حيا  العمل واالستجابة ملتطلبات 

ة إليكام أن ما توصلت  للمنظمة.البيئة الداخلية واخلاةجية 

( )خطاب 2002 )اهلواةيه كل من إليشاة أالدةاسة تتفق مع 

 Schuler 1995 )(Heneman ,et( )2003( )اهليتي 2002

al 1980  املواةاد البرشية هي اإلاداة  ( حيث أكدوا عىل إن أاداة

ة املواةاد البرشية يف املنظمة لتحقيق علياملسؤولة عن زيااد  فا

أهداف املنظمة واألفرااد واملجتمع  بدءا بالتخطيط ومروةا 

بالتدةيب وانتهاء بالسالمة املهنية وةعاية العاملني ، وتوفري 

ظروف العمل املالئمة بغية حتقيق أعىل ادةجات أالستثامة 

 ي للمواةاد البرشية .               املجز

( إىل أن نجاح املواةاد البرشية 2002ويشري شاندا وكوبرا )

ا إلاداة  املواةاد البرشية علييتوقف عىل الفهم الواعي لإلاداة  ال

ة واملاادية إليبنفس القدة الذي توليه املنظمة إىل فهم احلقائق امل

ظيفة أاداة  ا املصدة اجلديد للميز  التنافسية وجعل وهنأل

املواةاد البرشية رشيكا حقيقيا يف العمل وإضافة قيمة إىل 

 املخرجات.

 

 .الدراسة نحو حمور التخطىط للموارد البرشية نظر عىنةوجهة . (6)جدول رقم 

 

( أن أهم العباةات التي 6يتضح من اجلدول ةقم )

يف حموة ختطيط املواةاد البرشية  التكراةاتحصلت عىل أعىل 

  :التايلتتمثل يف 

 األسواق، التنافسية، )القوىمواجهة التغيري والتكيف معه 

تخصصة ة واملإليإعدااد األفرااد ذوي املهاة  الع التكنولوجيا(،

التنبؤ عام سيكون هناك فائضا أو عجزا يف إحدى  وإاداةيا،فنيا 

 العبارات م
 موافق

موافق إىل 

 حد ما
 غري موافق

 الرتتىب

 % ك % ك % ك

 6 0 0 8 4 92 46 ا من العاملني من حيث الكم والكيف .التنبؤ وضامن حصول املنظمة عىل احتياجاهت 1

 6 4 2 8 4 88 44 حتليل منظم ومستمر جلانبي العرض والطلب عىل املواةاد البرشية يف املستقبل . 2

 8 6 3 6 3 88 44 مواجهة التحديات التي تواجه املواةاد البرشية باملنظمة مستقبال . 3

 1 0 0 6 3 94 47 ة واملتخصصة فنيا وإاداةيا .ليإإعدااد األفرااد ذوي املهاة  الع 4

 4 0 0 10 5 90 45 .والرتقية كاالستقطابتوفري املعلومات الالزمة إلعدااد وتنفيذ أنشطة املواةاد البرشية  5

 5 0 0 12 6 88 44 وضع موازنة الوظائف واألجوة واملكافآت والتدةيب . 6

 8 4 2 10 5 86 43 ف اإلنتاج .إليظمة لزيااد  اإلنتاج وختفيض تكحتسني وتطوير نوعية املواةاد البرشية للمن 7

8 
التنبؤ عام سيكون هناك فائضا أو عجزا يف إحدى وحدات التنظيم من خالل املعلومات 

 الناجتة من الطرق اإلحصائية والطرق الوصفية.
46 92 4 8 0 0 3 

 1 0 0 6 3 94 47 ، التكنولوجيا (مواجهة التغيري والتكيف معه ) القوى التنافسية ، األسواق  9
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وحدات التنظيم للمنظمة من خالل املعلومات الناجتة من 

توفري املعلومات الالزمة  ،الطرق اإلحصائية والطرق الوصفية

 التعينيإلعدااد وتنفيذ أنشطة املواةاد البرشية مثل االستقطاب و

 .والرتقية والتدةيب

ة الدةاسة يف هذا املحوة يتفق مع ما إليتوصلت  أن ما 

( 1999 )السلمي، (Walker 19 80)ة كل من إليأشاة 

 احلي، )عبد (2005ادهيش وآخرون  )بن (2002 )اهلواةي،

حيث أكدوا عىل أن ختطيط  (2007 )احلريري، (2006

املواةاد البرشية هو تلك العملية املقصواد  واملبنية عىل أساس 

لتفكري والتدبري للوصول إىل حتقيق أهداف من الدةاسة وا

التنمية البرشية يف ضوء احتياجات املستقبل وإمكانات احلارض 

ته من مرحلة عليعىل أن تتأكد فا والبرشية،ة إلياملاادية وامل

 التنفيذ.التفكري إىل مرحلة 

إىل أن التخطيط للمواةاد البرشية  (2004بوبكر )أويؤكد 

والتحليل والوصول إىل القراةات يتضمن القدة  عىل التفكري 

السليمة لربامج املواةاد البرشية باملنظمة من أجل حتقيق امليز  

 للمنظمة.التنافسية 

ويرى الباحث أن ختطيط املواةاد البرشية وظيفة إاداةية هلا 

أولوية عىل بقية الوظائف اإلاداةية األخرى، تتوىل ةسم 

موعة من الصوة  املستقبلية للمنظمة من خالل اختاذ جم

القراةات متعلقة بالسياسات واإلجراءات والربامج لتحقيق 

ة إليألهداف من خالل االستثامة األمثل للمواةاد املاادية واملا

والبرشية إلحداث التنمية الشاملة للمنظمة وقدةهتا عىل 

مواجهة املستقبل بتحدياته يف ضوء التطوة العلمي واملعريف 

  والتقني.

 

 

 .ة نظر عىنة الدراسة نحو حمور تنظىم املوارد البرشيةوجه. (7)جدول رقم 

 

( أن أهم العباةات املرتبطة يف حموة 7ةقم )يتضح من اجلدول 

أمهية وجواد وحد  خاصة  ييل:تنظيم املواةاد البرشية جاءت كام 

العمل بروح الفريق ، تتوىل شؤون إاداة  املواةاد البرشية يف املنظمة

ليل وتوصيف الوظائف والتعرف عىل حت املنظمة،الواحد اداخل 

 العبارات م

 موافق
موافق إىل 

 حد ما
 غري موافق

 الرتتىب

 % ك % ك % ك

 1 0 0 4 2 96 48 أمهية وجواد وحد  خاصة تتوىل شؤون إاداة  املواةاد البرشية يف املنظمة. 1

  7    6 3 6 3 88 44 هداف االسرتاتيجية لتحسني األاداء.عملية الربط بني إاداة  املواةاد البرشية والغايات واأل 2

 3 0 0 6 3 94 47 حتليل وتوصيف الوظائف والتعرف عىل مسؤوليات شاغلها من حيث املهاةات واخلرب  . 3

 5    0 0 10     5 90 45 إعدااد معايري األاداء للعاملني باملنظمة . 4

 3 0 0 6 3 94 47 ن خالل املقابالت واالختباةات .م التعينيوضع نظام االستقطاب االختياة و 5

 8    10 5 4 2 86 43 حتديد جمموعة القيم والقواعد واإلجراءات والعالقات اإلنسانية اداخل املنظمة . 6

 6 4    2 4 2 92 46 بناء التنظيم الذي يشجع عىل االتصاالت الرسمية وغري الرسمية بني الرؤساء يف املنظمة. 7

 1    0 0 4 2 96 48 بروح الفريق الواحد اداخل املنظمة . العمل 8
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وضع  واخلرب ،مسؤوليات شاغلها من حيث املهاةات واملعرفة 

من خالل املعلومات  التعينينظام االستقطاب االختياة و

 واالختباةات.واملقابالت 

ة كل من إلية الدةاسة يتفق مع ما أشاة إليأن ما توصلت 

ادةكر ( )2004 )حسن (2003 ( )اهليتي،1985ش علي)

حيث أكدوا عىل أن تنظيم املواةاد  (2005 ( )املغريب،2004

البرشية وظيفة من وظائف اإلاداة  التي تساعد عىل حتقيق 

األهداف املحداد  من خالل هيكل تنظيمي للعاملني 

يستطيعون من خالله التعرف عىل املسؤوليات والسلطات 

حتديد العالقات والتنسيق  العاملني، معللوظائف التي يشغلها 

بني اإلاداةات واألقسام إلنجاز اإلعامل بكفاء  سعيا لتحقيق 

 فيها.أهداف املنظمة وتنمية العاملني 

إىل  (2003 )الشافعي، (2003 )اهلواةيويؤكد كل من 

أن االختياة السليم للمواةاد البرشية هو نقطة االنطالق يف 

فالبد أن ختتاة املنظمة  البرشية،نظام فعال إلاداة  املواةاد 

لني فيها بعناية وموضوعية لضامن جواد  العمل وحتقيق العام

ولضامن  املتالحقة،امليز  التنافسية يف ضوء املتغريات البيئية 

 ي.حتقيق العائد عىل االستثامة يف العنرص البرش

 

 

 وجهة نظر عىنة الدراسة نحو حمور تدريب املوارد البرشية. (8جدول رقم )

 

العباةات التي  أن أهم( 8م )يتضح من اجلدول ةق

حصلت عىل أعىل الدةجات يف حموة تدةيب املواةاد البرشية 

التدةيب وسيلة إلحداث التغيري نحو األفضل  :التايلتتمثل يف 

تعريف  والسلوك،لإلفرااد يف املعرفة واألاداء واملهاةات 

العاملني القواعد والقوانني واألنظمة املتعلقة باملنظمة 

االجتاهات االجيابية  املنظمة، تنميةتتعامل معها واهليئات التي 

للعاملني نحو العمل بام يمكنهم من التصدي للمشكالت يف 

 العمل.

 العبارات م
 موافق

موافق إىل 

 حد ما

غري 

 موافق
الرتتى

 ب
 % ك % ك % ك

 1   6 3 94 47 التدةيب وسيلة إلحداث التغيري نحو األفضل لألفرااد يف املعرفة واألاداء واملهاةات. 1

 3 6 3 6 3 88 44 تنمية االجتاهات االجيابية للعاملني نحو العمل بام يمكنهم من التصدي للمشكالت. 2

 7 0 0 8 4 92 46  املعايري املطلوبة لتحقيق األاداء املتميز .ةفع قدةات األفرااد والوصول إىل 3

 8 0 0 8 4 92 46 وضع خطة العاملة يف ضوء حاجة املنظمة إىل ختصصات جديد  ال تتوافر فيها . 4

5 
قابة الذاتية مما يقلل احلاجة الرة من الوالء وااللتزام وةإليإعدااد العاملون بدةجة ع

  لإلرشاف
47 94 3 6 0 0 8 

 5 0 0 10 5 90 45 تنمية املهاةات لدى العاملني يف جمال تقنية املعلومات احلديثة . 6

 10 0 0 4 2 96 48 تنظيم برامج للعاملني للتوجيه واإلةشااد قبل مماةستهم لوظائفهم . 7

8 
 تسري هباتعريف العاملني القواعد والقوانني املتعلقة باملنظمة واهليئات الرياضية التي 

 ظمة.املن
43 86 4 8 3 6 1 

9 
وضع خطة تدةيبية مستمر  مدعمة بامليزانية من اجل استقطاب الكفاءات املتميز  

 للمنظمة .
44 88 4 8 2 4 4 

10 
األاداء والقدة   لتطويراالستثامة يف زيااد  الرصيد املعريف للمواةاد البرشية واستثامةه 

 التنافسية.
42 84 4 8 4 8 5 
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أهم سامت العرص احلديث تلك  إن منيمكن القول 

التغريات اهلائلة واملستمر  يف املعاةف اإلنسانية وما يرتتب 

عىل ذلك من تغريات مستمر  يف نظم العمل وما يستوجب 

ذلك من رضوة  إعدااد وتنمية القوى العاملة ملواجهة تلك 

التغريات واستيعاهبا والتكيف مع مقتضياهتا وذلك من 

خالل التدةيب اهلاادف والبناء وفق احتياجات العاملني 

ه الدةاسة أكدته الدةاسات إليكام أن ما توصلت  واملنظمة.

 )الزيااديوأةاء املتخصصني يف أاداة  املواةاد البرشية 

( )السيد 2000)ابو شيخة  (2002( )الطعاين 2004

 ( Pau l and Charles ,1977) (2005( )املغريب 1998

(Nadler and Nadler 1990) (Rebeinson 1985)    
حيث أكدت تلك اآلةاء والدةاسات إىل أن أاداة  املواةاد 

البرشية هتتم بتدةيب القوى العاملة بجميع املستويات اإلاداةية 

دف تزويدهم باملعاةف واملهاةات وتغيري اجتاهاهتم باملنظمة هب

وسلوكهم يف االجتاه املرغوب فيه فتهتم بالتدةيب الداخيل من 

ناحية ختطيطه وتنفيذه وتقييمه كام حتداد مراكز التدةيب 

 اخلاةجية التي سوف تقوم بعملية تنفيذ خطط التدةيب

 

 

 .العمل للموارد البرشية دة بىئةجووجهة نظر عىنة الدراسة نحو حمور .  (9)جدول رقم 

 

م مالمح جواد  بيئة ( أن أه9يتضح من اجلدول ةقم )

البحث : العمل للمواةاد البرشية يف املنظامت الرياضية تتمثل يف

املستمر عن أفضل الوسائل حلفز العاملني باملنظمة عىل بذل 

توفري املناخ التنظيمي املالئم  ،أقىص طاقاهتم يف العمل

 الوظيفي، وتطويرللعاملني يف املنظمة الذي يساعد عىل الرضا 

ن خالل هتيئة جو من الثقة والتفاهم بني عالقات العمل م

توفري احلقوق اإلنسانية التي منحها اهلل للفراد مثل  العاملني،

 املسئولة.العدالة والكرامة واحلرية 

يرى الباحث أن موضوع جواد  بيئة العمل للمواةاد 

البرشية حظي باهتامم املتخصصني بالعالقات اإلنسانية 

امم من مسلمة مفاادها حاجة وينطلق االهت البرشية،واهلندسة 

اإلفرااد العاملني يف املنظمة إىل أجواء عمل جيد  من اجل أاداء 

وعىل  إىلالعمل بصوة  مناسبة وحمفز  ومندفعة وذات والء ع

كام أن ما  واالبتكاة.ة وقدة  فائقة يف اإلبداع إليادةجة ع

ة الدةاسة أكدته نتائج الدةاسات وأةاء إليتوصلت 

( 1999أاداة  املواةاد البرشية ) ةفاعي ،  املتخصصني يف جمال

 العبارات م
 موافق

موافق إىل 

 حد ما

غري 

 الرتتىب موافق

 % ك % ك % ك

 3 0 0 10 5 90 45 توفري احلقوق اإلنسانية التي منحها اهلل للفراد مثل الدالة والكرامة واحلرية املسئولة . 1

 10 10 5 2 1 88 44 طوة الوظيفي واحليا  األرسية .العمل املتوازن املالئم من حيث كمية العمل وختطيط الت 2

 8 0 0 6 3 94 47 تطوير عالقات العمل من جالل هتيئة جو من الثقة والتفاهم بني العاملني . 3

 3 0 0 10 5 90 45 خلق فرص مبارش  الستخدام الطاقات اإلنسانية الكامنة . 4

 2 0 0 8 4 92 46 توفري ظروف عمل صحية ومناسبة وآمنة . 5

 6 2 1 8 4 90 45 توفري أجوة ومكافآت عاادلة ومالئمة تتفق مع مستويات احليا  . 6

 6 0 0 12 6 88 44 توفري املناخ التنظيمي املالئم للعاملني يف املنظمة الذي يساعد عىل الرضا الوظيفي . 7

 1 0 0 4 2 96 48 قاهتم يف العملالبحث املستمر عن أفضل الوسائل حلفز العاملني باملنظمة عىل بذل أقىص طا 8

 8 0 0 6 3 94 47 تقديم اخلدمات للعاملني من خالل الربامج االجتامعية والرتوحيية واخلدمات الثقافية . 9

 3 4 2 6 3 90 45 .هريخلق انطباعات ذهنية اجيابية لتنمية سمعة طيبة عن املنظمة لكسب ةضا اجلام 10
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(   2003( ) اهليتي ، 2004) الزياادي ،   (2003)املغريب ، 

Durbin 1988 )  ( )Schesmmer  et al 1999  حيث )

أشاةوا إىل أن نجاح أاداة  املواةاد البرشية يف املنظمة بتهيئة 

النوعية املناسبة من حيا  العمل وهذا يساعدها يف أطالق 

ت أفراادها العاملني حتقيقا هلدف زيااد  اإلنتاجية كام ونوعا طاقا

، فنوعية حيا  العمل اجليد  باإلضافة إىل كوهنا صفة مميز  

للمنظمة ملكان مناسب للعمل يمكن أن يزيد من والء أفراادها 

العاملني وحتقيق التكامل والتفاعل بني أهدافهم وأهدافها ،كام 

ية املتميز  ألن مثل تلك تساعد عىل جذب الكفاءات اإلاداة

الكفاءات تفضل العمل يف املنظامت التي لدهيا برامج لتنمية 

 املساة الوظيفي و تساعد عىل إشباع طموحاهتم الوظيفية .

( إىل أن كثري من الدةاسات  2002ويشري  اهلواةي ) 

% ( من 50الغربية أثبتت أن املوظفني يستخدمون اقل من )

ظامت التي يعملون هبا ، كام أوضحت طاقاهتم الكامنة يف املن

هذه الدةاسات أن هذا الضياع ناتج من أسباب ال ترجع إىل 

وان  ا علياملوظف نفسه بقدة ما ترجع جزئيا إىل اإلاداة  ال

معظم هذا الضياع سببه موجواد يف ادوافع اإلفرااد للعمل 

فاإلاداة  الفعالة  التايليف إسهاماهتم والتزاماهتم وب التايلوب

اةاد البرشية ترتكز يف خلق الظروف املالئمة حتى يمكن للمو

% ( من طاقاهتام  ا لتي 100أن تصل مسامهات اإلفرااد إىل )

 تساهم يف زيااد  إنتاجية األفرااد واملنظمة . 

ه يف إلي( املشاة Macdonald 2005)وأكد ماكدونالد 

من املسببات الشائعة للضغوط يف بيئة  أنه (2008البكر )

م طبيعة األعامل التي يزاوهلا الفراد بالروتني العمل اتسا

والتكراة أو تولد حالة من الشعوة بامللل أو عدم أمهية 

كام أضاف أن الشعوة  الفراد،ومعنوية العمل الذي يقوم به 

بعدم القدة  عىل مزاولة التحكم الذايت يف أاداء العمل أو كيفية 

 تنفيذه يعد من املسببات الرئيسة للضغوط النفسية. 

 

 اإلدارة اإلسرتاتىجىة للموارد البرشية روجة نظر عىنة الدراسة نحو حمو. (10جدول رقم )

 

 

 العبارات م
 موافق

موافق إىل 

 حد ما

غري 

 موافق
الوزن 

 النسبي
 الرتتىب

 % ك % ك % ك

 3 97 0 0 8 4 92 46 تقديم نامذج جديد  للقدةات التنافسية يمكنها التعامل املبكر مع حتديات العوملة. 1

 6 95 0 0 16 8 84 42 تقديم خدمات افضل لعمالئها يمكنها من التمييز عىل املنافسني. 2

 1 98 0 0 6 3 94 47 بناء مؤسسات قاادة  عىل تقديم قيمة مضافة للمستثمرين من العمالء والعاملني. 3

 4 96,6 0 0 10 5 90 45 .اختاذ القراةات مركز اإلاداة  يتكون من جمموعة من املواهب املتميز  التي تتحكم يف عمليات 4

 6 95 0 0 16 7 86 43 تكوين إاداة  لرأس املال البرشي والفكري السواق جديد  ومنتجات جديد  وطرق تفكري جديد . 5

 4 96,6 0 0 10 5 90 45 إاداة  عمليات التعلم وتوجية اإلبداع الفرادي وإظهاة كفاءات جديد  ومتميز . 6

 9 94,6 0 0 12 6 88 44 التنسيق والتعاون وحتقيق التكامل املؤسيس بني اهلياكل التنظيمية وبني قيم العاملني. آللياتإاداة   7

 1 98 0 0 6 3 94 47 لتحقيق اهداف املنظمة يف ضوء الرؤية العاملية. كرشيك اسرتاتيجيإسرتاتيجية ية إاداة  تقدم ةؤ 8

ثر فائد  وقيمة يف العمل من خالل  االستفااد  القصوى متكن كيفية حتويل التكنولوجيا إىل جزء أك 9

 من صناعة املعرفة وتعظيم آثاةها عىل نتائج العمل املؤسيس.
44 88 6 12 0 0 94,6 9 

 6 95 0 0 16 8 84 42 القدة  عىل التصدي للمشكالت التنظيمية حتى يمكن حتقيق الرضا والوالء التنظيمي. 10

 11 94 0 0 18 9 82 41 بة الرسيعة للتغيري واالبتكاة واالبداع.القدة  عىل حتقيق االستجا 11
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( أن أهم مالمح اإلاداة  10تبني من اجلدول ةقم )

اإلسرتاتيجية للمواةاد البرشية متثلت تقديم ةؤيا اسرتاتيجية 

باعتباةها رشيكًا اسرتاتيجيًا لتحقيق أهداف املنظمة يف ضوء 

مؤسسات قاادة  عىل تقديم  ءبنا املحيل، وااللتزامالرؤية العاملية 

جديد   والعاملني، نامذجقيمة مضافة للمستثمرين والعمالء 

 للقدةات التنافسية يمكنها التعامل مع حتديات العوملة.

( 2009أمحد ) ذكرهة الدةاسة يتفق مع إليأن ما توصلت 

عىل أن املواةاد البرشية أحد العنارص األساسية اهلامة يف املنظمة 

ها باعتباةها إليكن أمهها األمر الذي يتطلب النظر إن مل ت 

موةادًا اسرتاتيجيا حيويًا ومن هنا يصبح من األمهية بمكان 

وضع اسرتاتيجية للمواةاد البرشية ذات أهداف وأولويات 

وسياسات واضحة عمالً عىل ةفع مستوى كفاء  العنرص 

التي تأثري االجيايب يف باقي العنارص لالبرشي بالدةجة األوىل وا

 تتكون منها املنظمة.

إىل أن صياغة االسرتاتيجية  (Dubrin,A.1993)أشاةكام 

 ة إنام يؤادي غىل حتسني مستويات أاداء املنظامت. إليوتطبيقها بفع

( أن إاداة  املواةاد البرشية عىل 2000وأكد مصطفى )

مستوى املنظمة بمثابة مدخل اسرتاتيجي إلاداة  أهم أصول 

هبا والذين يسهمون بشكل فرادي املنظمة وهو العاملون 

وبام حيقق ميز  تنافسية للمنظمة من  أهدافها،ومجاعي يف حتقيق 

ة املهاة  وااللتزام يف ظل بيئة إليخالل توظيف عاملة ع

 ادينامكية رسيعة التغيري.

لتحديد الفروق بني أةاء إاداةي األحتاادات اجلامعية وإاداةي 

م الباحث باستخراج األحتاادات الفرادية حول حماوة الدةاسة قا

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعياةي وادةجات الفروق 

 ( يوضح ذلك. 9)ةقم ملحاوة الدةاسة. اجلدول 

 

 

 .املتوسطات احلسابىة واالنحرافات املعىارية ألراء أداري االحتادات الرياضىة حول حماور الدراسة ودرجة الفروق بىنهم. (11) ةقمجدول 

 (  =0.05( =)1.96قيمة ت اجلدولية عند مستوى )             

(  عدم وجواد فروق ادالة 11)يتضح من اجلدول ةقم 

( بني عينة  =0.05إحصائيا عند مستوى الداللة )

ب الفرادية  يف كل االحتاادات يف األلعاب اجلامعية واأللعا

من حماوة الدةاسة ) اإلطاة املفاهيمي، والتخطيط، 

 املحاور

 24 األلعاب الفردية 26اجلامعىة  األلعاب

 درجات احلرية قىمة ت املحسوبة
مستوى 

 الداللة
 ع م ع م

 0.430 48 0.794 0.84 2.60 0.85 2.95 اإلطاة املفاهيمي

 0.544 48 0.610 0.79 2,83 0.55 2.50 التخطيط

 0.997 48 0. 674 0.78 2.68 0.77 2.85 التنظيم

 0.771 48 0.292 0.87 2.67 0.95 2.32 التدةيب

 0.734 48 0.341 0.95 2.67 0.84 2.87 جواد  بيئة العمل
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والتنظيم، والتدةيب، وجواد  بيئة العمل واإلاداة  

 اإلسرتاتييجية (.

 توصىات الدراسة

رضوة  التخطيط للمواةاد البرشية يف املنظامت   1

الرياضية لتحديد الكم والكيف من اإلاداةيني واملدةبني 

 مستقبال.تاج هلم املنظامت الرياضية والعاملني الذين حت

ا يف املنظامت عليرضوة  اقتناع وادعم اإلاداة  ال -2

اصة إلاداة  املواةاد البرشية ضمن خالرياضية بإنشاء وحد  

 للمنظمة.اهليكل التنظيمي 

أمهية خلق مناخ وبيئة تنظيمية مالئمة وحمفزه  -3

ة  مما للعمل والتي يشعر من خالهلا اإلفرااد باهتامم اإلادا

 أفضليزيد من ادافعتيهم للعمل يف املنظمة وحتقيق 

 النتائج.

وضع خطة تدةيبية مستمر  للعاملني يف املنظمة وذلك  -4

وفق احتياجاهتم واحتياجات املنظمة التي يعملون هبا وذلك 

 :التايلحسب 

ادوةات إلعدااد اإلاداةيني إلاداة  جمالس إاداة  اهليئات  -أ

 الرياضية.

 العامة يف املجال الريايض  عالقاتيف الادوةات  -ب

 الريايض.ادوةات يف جمال التسويق  -ج

 املعلومات.ادوةات متخصصة يف جمال تكنولوجيا  -اد

وضع نظام حوافز بشقيها املاادي واملعنوي لتشجع  -5

  .اإلاداةيني يف االنغامس بالعمل يف املنظامت الرياضية

ظمة وكذلك رضوة  بناء نظام لتقييم أاداء العاملني باملن -6

 املوضوعية.تقييم املنظمة ككل وذلك وفق املعايري 

إيفااد اإلاداةيني املتميزين إىل ادوةات متقدمة يف جمال  -7

 املتقدمة.لرياضية يف الدول اإاداة  املنظامت 

رضوة  اختياة اإلاداةيني العاملني يف املنظامت  -8

 :التايلالرياضية وفق معايري موضوعية حمداد  تتمثل يف 

 اجلامعي.ملؤهل العلمي ال يقل عن املؤهل ا -أ

 سنوات.اخلرب  الرياضية ال تقل عن مخس  -ب

 دااد للعمل يف املنظامت الرياضية الرغبة واالستع -ج

 القياادية.الشخصية -اد

أمهية التعاون والتنسيق بني املنظامت الرياضية  -10

واملعاهد واجلامعات ومراكز البحث العلمي إلعدااد وتنفيذ 

ادةاسات  الرياضية، وإجراءومناهج لتأهيل القياادات برامج 

 لتطوير أاداء العاملني يف املنظامت الرياضية

جمال إاداة   املستقبلية يفإجراء مزيد من الدةاسات -11

املواةاد البرشية للتعرف عىل نقاط القو  والضعف واملشكالت 

 الريايض.التي تواجه املواةاد البرشية يف املجال 

 املراجع 

 :العربىةاملراجع  أوالً:

املواةاد البرشية مدخل ( 2004) أبو بكر، مصطفى حممود

 . اإلسكندةية: الداة اجلامعية. حتقيق امليز  التنافسية

. األةادن. إاداة  املواةاد البرشية( 2000) أبو شىخه، نادر امحد

 عامن: اداة صفاء للنرش والتوزيع.

ساسيات اإلاداة  أ (1997) معبد السال قحف، ابو

 اإلسكندةية، مكتبة اإلشعاع الفنية.  ،2ط ،رتاتيجيةاالس

( اإلاداة  االسرتاتيجية وتنمية 2009حممد سمري ) أمحد،

األةادن، اداة املسري  للنرش  عامن،املواةاد البرشية، 

 والتوزيع والطباعة.

التنمية البرشية من املنظوة ( 1993) اإلمام، حممد حممود 

لجنة االقتصاادية القاهر . األمم املتحد . ال القومي.

االجتامعية لغريب آسيا. جامعة الدول العربية برنامج 

 اإلنامئي.األمم املتحد  

العوامل التنظيمية  ثرل أحتلي (2008) عبد اهللالبكر، حممد بن 

 الرياض، ،العملوالشخصية يف اعتباة الذات يف بيئة 

 .35 -3 (1العداد ) (48املجلد ) العامة،معهد االاداة  

اإلاداة  والتخطيط  (2005) خالد وآخرون ،دهىشبن ا 

 الرشد. الرياض: مكتبة الرتبوي،

التخطيط االسرتاتيجي يف املنظومة  (2007) رافدهاحلريري، 

 الفكر.اداة  عامن: األةادن، ،املدةسية

 .مستقبليةإاداة  املواةاد البرشية ةؤية ( 2004)حسن، راوية  

 اجلامعية.  اإلسكندةية: الداة
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السلوك التنظيمي وإاداة  املواةاد ( 2002)ار حنفي، عبد الغف

 اإلسكندةية: اداة اجلامعة اجلديد  للنرش. البرشية.

ة عليمعايري قياس كفاء  وفا( 2006)خالد حممد  احلىاصات،

إسرتاتيجية إاداة  املواةاد البرشية وعالقتها باألاداء 

املؤسيس يف املؤسسات الصحفية األةادنية من وجهة نظر 

األةادنية يف إاداة   . عامن. املجلةناملوظفني. األةاد

 (.583ـ558( )4العداد ) (،2) األعامل. املجلد

االاداة  االسرتاتيجية للمواةاد  (2002) خطاب، عايدة سىد

  العريب.اداة الفكر  القاهر : ،البرشية

إاداة  القوي ( 1986) درة، عبد الباري والصباغ زهري

 ع.: الدوة  للنرش والتوزي. األةادن. عامنالبرشية

حتديات أالدارة يف القرن الواحد  (2004) دركر ف.بىرت  

الرياض معهد  امللحم، عىلترمجة ابراهيم  والعرشين.

 العامة.االاداة  

 ،البرشيةأاداة  املواةاد  (1999) نرفاعي، حممد رفاعي وآخرو

 اجلالء.مكتبة  املنصوة :

 ،البرشيةأاداة  املواةاد  (2004) الزيادي، عادل رمضان

 شمس.مكتبة عني  القاهر :

نظرية مستقبلية يف حتديد االحتياجات  (1998) السىد، رضا

مركز  القاهر : املستقبل،مؤمتر أالاداة  وآفاق  التدةيبية،

 وايد سريفيس لالستشاةات والتطوير االاداةي 

 ،االنتاجيةأاداة  االفرااد والكفاء   (1985) عىلالسلمي، 

  غريب.مكتبة  القاهر :

 مكتبة غريب. القاهر : باألهداف،اإلاداة  ( 1999) عىلالسلمي، 

 :القاهر  .املعارص خواطر يف االاداة   (2001) عىلالسلمي، 

 اداةغريب للطباعة والنرش والتوزيع.

 ،إاداة  املواةاد البرشية االسرتاتيجية( 2001) عىلالسلمي، 

 القاهر ، اداة غريب للطباعة والنرش والتوزيع.

  املواةاد البرشية يف املجال إاداة( 2014) نعبد الرمحسىار، 
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 لدى العبات كرة القدم املعرفية مستوى العمليات ما وراء

 ردنالقوى يف األ ألعابو

 د. خلود محود خويله   واحلايك    د صادق  

 األردنيةاجلامعة  –كلية الرتبية الرياضية 

 (م22/5/2017للنرش يف  م؛ وقبل31/1/2017يف  قدم للنرش) 

 .ردنالقوى يف األ ألعابات كرة القدم، العب ة،املعرفيالعمليات ما وراء : املفتاحيةكلامت ال

العبات كرة القدم  لدى املعرفيةوراء  ماالعمليات  مستوى عىلالتعرف  الدراسة هدفت البحث: ملخص

) نوع اللعبة، العمر التدريبي، املستوى التعليمي، مكان السكن (   متغريات ضوءالقوى يف األردن يف  ألعابو

املسجالت يف قوائم االحتاد االردين  لالعبات( من ا365صل )أ( العبة من 162) من الدراسة عينة تكونت

تم تصميم مقياس  القوى،  لعابأللكرة القدم يف الدوري املمتاز واملسجالت ضمن لوائح االحتاد االردين 

 ىـعل ةـلعينا ادفرأ  لوـحص ةـسرالدا نتائج تظهرلقياس مستوى العمليات ما وراء معرفية للرياضني، أ

وجاء البعد تنظيم املعرفة بالدرجة االوىل ويف املرتبة االخرية  ـيةلمعرفوراء ا اـمالعمليات  نـممتوسط  ىتوـمس

ومعاجلة املعرفة.  ،ةـلمعرفمعرفة املعرفة، وتنظيم ا  دهبعاأ جميع علىو  لـكك ساـلمقيا ىـعلمعاجلة املعرفة 

 ىيعز يةلمعرفوراء ا ماالعمليات  ىمستو يف ائيةإحص ةــاللذي د رــثأ دوــجعن و كشفت النتائج وقد

 وقرــف دوـجالنتائج عن و كشفت كام.   سنوات( 10من  أكثر، 9 -6ملتغريالعمر التدريبي ولصالح الفئات )

تبعا ملتغري املستوى التعليمي ولصالح  املعرفيةوراء  ماالعمليات  مستوى يــف إحصائية ةــاللذات د

 ناللعبة. مكاوعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى ملتغريات )نوع  لعلياوالدراسات االبكالوريوس 

 .رضورة إعداد برامج لتدريب الالعبات يف جمال العمليات ما وراء املعرفية السكن( ويويص الباحثان
 

 

 
The Level of Metacognitive Thinking among Football 

and Athletics Female Players in Jordan 

 
 

Prof. Sadiq Alhayek ; Dr. Khloud Khwaileh 
School of Physical Education, University of Jordan 

(Received 15/6/2016; Accepted for publication 22/5/2017) 
 

Keywords: Metacognitve Thinking, Football and Athletics Players, Jordan. 

Abstract: This study aims to determine the level of metacognitive thinking among female 
football and athletics players in Jordan in the light of the variables (game type, gender, age, 
educational level, training age, place of residence). The study sample consisted of (162) 
female players from the total of (365) players registered on the lists of Jordan Football 
Association in the Premier League and Jordan Athletics Federation. the researchers 
designed a scale to measure the level of metacognitive thinking for the athletes. The results 
of the study showed that the individuals of the sample have obtained a medium level of 
metacognitive on the scale as whole and a high level on the dimension of knowing the 
knowledge and medium level on the dimensions of organizing and processing the 
knowledge.the results revealed a statistically significant effect on the level of metacognitive 
in the three dimensions of organizing, knowing and processing the knowledge. The results 
also revealed statistical significant differences on the level of metacognitive on the three 
dimensions due to the level of education and in favor of undergraduate students. The 
researchers recommended the necessity to provide an opportunity for players to exercise 
metacognitive skills in its all dimensions and to encourage coaches to use the metacognitive 
skills during the training and competition. 
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 املقدمة

مل يعد تعليم التفكري اليوم هو ما يشغل علامء الرتبية، وإنام 

وجودته من أهم اهتاممات  أصبحت نوعية التفكري

التوجهات الرتبوية املعارصة، والتي تتطلب من االفراد 

ت، حيامهم ومتغريات الع،ر، املتالحقة التعامل مع مشكال

بكل وعي وذكاء، من أجل امتالك القدرة عىل  حتليل 

املواقف واختاذ القرارات، واصبح جوهر العمليات الرتبوية 

من خالل استخدام  نوعيتهويركز عىل كيفية التفكري 

اإلسرتاتيجيات  هذهاحلديثة، ومن  اسرتاتيجيات التفكري

لتي تدور حول وعي الفرد بام يقوم به )ما وراء املعرفة(، وا

حتسني  ،من مهارات وعمليات يف اثناء التفكري هبدف

 الذاكرة، ومراقبة عمليات التعلم، والتدريب وضبطها.

املتأمل يف التقدم الذي وصلت إليه دول العامل و 

 املتقدمة جيد أن حمور هذا التقدم هو العقل البرشي املفكر

وينتج ما يطور احلياة  ة للتطبيق،الذي يقدم النظرية القابل

البرشية، وأن موضوع التفكري أصبح بالغ األمهية يف الرتبية 

املعارصة التي تشدد عىل رضورة تنمية مقدرة األفراد عىل 

التفكري، الذي جيب اعداده اعدادا يؤهله ملواجهة حتديات 

الغد، ويعلمه مهارات احلياة املتعددة، ليكون قادرًا عىل 

التميز يف املستقبل، واملسامهة يف تنمية املجتمع النجاح و

 .(2004)عيل، 

إن تنمية العمليات ما وراء املعرفية )التفكري يف التفكري( 

تتطلب القدرة عىل التحكم بالذات واالتصال هبا، وذلك 

ألن الفرد الذي ينشغل بحل مشكلة معينة )مثال( يقوم 

ٌد ومراقٌب ملدى وخمطٌط، وناق لألفكاربعدة أدوار فهو مولٌد 

التقدم الذي حيدث، ومدعٌم لفكرة معينة وموجٌه لسلوك 

احلل، فيعمل كمجتمع للعقل  إىلمعني هبدف الوصول 

(society of mind)  يضع أمامه منظورات متعددة، ويقيم

كالً منها ويقارهنا، وخيتار ما يراه االفضل، وهو بذلك 

ه ع،ر يكون مفكرًا منتجًا، وال شك إن ذلك ما يتطلب

االنسان املتميّز، وهذا هو التحدي الذي يواجه مستقبل 

الرتبية التي أصبحت اآلن موضع تساؤل يف القيام بدورها 

ليس يف إعداد املواطن الذي يمتلك املعرفة فقط بل ما فوق 

 (.2008املعرفة، والقادر عىل التفكري يف التفكري )عطية، 

تطلبات ( أن التفكري هو أحد م2003الوقاد ) ويشري

األداء التنافيس حيث تلعب عمليات التفكري دورا مهاًم يف 

نشاط الفرد، واستجاباته لنواحي االنشطة املتعددة خاصة 

يف حماولة تنفيذ اخلطط، ورسعة تقدير الفرد ملوقفه وادراكة 

للعالقات، وكثري من األنشطة التي يقع فيها العبء األكرب 

 التفكري.عىل 

ما وراء املعريف من مستويات  وتعّد عمليات التفكري

، اثناء التدريبالتفكري العليا التي حيتاجها الالعب يف 

األكرب من نشاط  ويشكل اجلزءواملنافسة، ويف احلياة اليومية 

الالعبني اثناء اختاذ القرارات وتنفيذ املهام، والواجبات 

اخلططية والبدنية والعقلية أثناء األداء، ألنه يتطلب من 

عة التقويم الصحيح للموقف، واالختاذ الالعب رس

اهلدف املنشود،  إىلالّلحظي للقرار املناسب، للوصول 

وجيب ان يتميز برسعة قصوى يف حدوث عمليات التفكري، 

واختاذ القرار يف جزء من الثانية، وهذا ما يميز املستويات 

 الرياضية العليا.

 لعابالقوى من األ ألعابوتعد كرة القدم و    

تطلب من الالعبني أن يمتلكوا العديد من املهارات التي ت

املهارات  وأمههااملتنوعة التي جتعل منهم العبني مميزين، 

العقلية وتوظيفها بالطرق الصحيحة وأن يقف الالعبون 

املوقف املثايل يف امللعب، وقوة االتصال والتواصل والرؤية 

زن والرتكيز والتوا الشاملة الواضحة للملعب والالعبني،

اللعبة،  بظروفحييط  املهارية وماالقدرات  إىلباإلضافة 

املباريات اجلامعية واستخدام املهارات العقلية يف اثناء 

 اليومية.او التدريب أو خالل حياته  واملنافسات الفردية
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، هي القدرة عىل التخطيط، ةوعمليات ما وراء املعرف

ها حلل والوعي باخلطوات واالسرتاتيجيات التي يتم اختاذ

أحد طرق  باعتبارهاملشكالت، والقدرة عىل تقييم كفاءة األداء 

عمليات التعليم والتدريب، واملفكر اجليد البد أن يستخدم 

ما وراء املعريف وهذا يتطلب من املربني مساعدة  التفكري

تفكريهم، ويف تفكري األخرين ألن  الالعبني كيف يفكرون يف

جههم سواء أكانت ذلك يسهم يف حل أي مشكلة قد توا

وكذلك يف احلياة  واملنافسة واألداءعلمية، او اثناء التدريب 

 الالعبني.بمستوى  أجل االرتقاءاليومية، من 

توضيح  إىلويف ضوء مما سبق فإن هذه الدراسة مهدف 

النظرية والعملية فيام تنتجه من اإلضافة املعرفية،  األمهية

يف  لالعبني ةاملعرفوالتطبيقية حول مفهوم عمليات ما وراء 

 الريايض.املجال 

 

  مشكلة الدراسة 

ل عمل الــن خــة مــسرالداكلة ــمشرت وــتبل 

 عرشين يف جمال الرتبية الرياضية منذ ما يزيد عىلالباحثان 

التفكري ما وراء املعريف عمليات  أمهية ام، حيث تبني هلعاما

ملساعدة الالعبني والطلبة عىل حل مشاكلهم، وكيفية 

 ايضًا امويف حيامهم الطبيعية، كام تبني هل يف امللعبمواجهتها 

عدم تركيز معلمي الرتبية الرياضية واملدربني عىل تطوير هذا 

 .عمليات التفكريالنوع من 

ة ــت معرفــلوناي تــلتا تاــسرالدقلة اكام إن   

للرياضيني شجع ية لمعرفوراء اا ــمعمليات ى التوــمس

القليل  ىسو جيدااء هذه الدراسة، حيث مل عىل اجر انالباحث

من الدراسات يف املجال الريايض التي بحثت هذا املوضوع 

التدريبية ة ـلعملياع ـقواة على ـهميأن ـمه ـلعىل الرغم مما 

قدرة الالعبني يف الت،رف يف ى ـعلواملستويات الرياضية، و

 املواقف غري املتوقعة.

ى توــى مســعلء وــلضاة ــسرالده اذــهتلقي 

لدى العبات كرة القدم  ــيةلمعرفوراء اا ــمعمليات ال

ء عدد من املتغريات ذات وـضفي القوى يف األردن،  ألعابو

الدراسة االوىل التي جتري  العالقة وهي حسب علم الباحثان

القوى يف االردن وقد تعود  ألعابعىل العبات كرة القدم و

العمليات والربامج ير  ـى سـعلة دـبالفائهذه الدراسة 

كل ــبشى الالعبني دــلز إلنجاوا م، اــكل عــبشالتدريبية  

أمهية شمول الربامج التدريبية  إىلص، وتوجيه املدربني اــخ

ؤثر تالبالغة التي  لألمهيةالتفكري، نظرًا  هذا النوع من عمليات

هبا عىل مستوى األداء الريايض، وإضافة االسرتاتيجيات 

 اللربامج التدريبية ألثرهية ما وراء املعرف اتلعملياخلاصة با

 الواضح يف تنمية قدرات الالعبني العقلية وتطويرها.

 

  امهية الدراسة  

ي ـلتاائج ـلنتل االـن خـمهذه الدراسة همية ز أتبر -

عىل مستوى هذا النوع من  للوقوفليها إتصل أن ن ـيمك

وى الق ألعابكرة القدم و اتالتفكري وعملياته لدى العب

ما وراء  التفكريعمليات ملساعدة املدربني عىل معرفة مستوى 

ام تخدـالساملدربني  وتوجيهات املعريف لدى الالعب

ر ــلتفكياة ــي تنميــاعدهم فــتستدريب،  إسرتاتيجيات

 ي.ــلمعرفوراء اا ــم

عريف للرياضيني املمعرفة أمهية عمليات التفكري ما وراء  -

دائهم عند مواجهة املواقف املتعددة أى ــاً علــيجابحيث ينعكس إ

تواجههم ي ـــلتاة ـــلحياتياثناء املنافسة، أومن خالل املواقف ا

ى ــل، والوصول إاــة لهــمءلمالل اوـــلحلد ااـــبإيجوذلك 

 ن.ــممكوقت وجهد ل ــبأقجوة لمرهداف األا

االهتامم بمستوى القدرات واملهارات العقلية يف عملية   -

 إىلالرياضية. هذا باإلضافة  لعابني يف خمتلف األانتقاء الالعب

اعتبار أن هذه الدراسة ونتائجها قد تكون نواة أبحاث جديدة 

الفردية، واجلامعية يف  لعابملستويات وانواع متعددة من األ

 خمتلفة.مستويات رياضية 

 

 الدراسة أهداف

 : إىلمهدف هذه الدراسة 

املعرفية لدى  مستوى العمليات ما وراء إىلالتعرف  -1

  االردن.القوى يف  ألعابالعبات كرة القدم، و
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الفروق يف مستوى العمليات ما وراء  إىلالتعرف  -2

 القوى.  ألعاباملعرفية بني العبات كرة القدم، والعبات 

الفروق يف مستوى العمليات ما وراء  إىلالتعرف  -3

تبعا القوى.  ألعاباملعرفية بني العبات كرة القدم، والعبات 

 السكن )حمافظات الشامل، حمافظات الوسط(. ملتغري مكان

الفروق يف مستوى العمليات ما وراء  إىلالتعرف  -4

القوى تبعا  ألعاباملعرفية بني العبات كرة القدم، والعبات 

 ملتغري املستوى التعليمي.

الفروق يف مستوى العمليات ما وراء  إىلالتعرف  -5

تبعا القوى  ألعابلقدم، والعبات املعرفية بني العبات كرة ا

 العمر التدريبي. ملتغري

 

  تساؤالت الدراسة 

ما مستوى العمليات ما وراء املعرفية لدى العبات  -1

 األردن؟القوى يف  ألعابكرة القدم، و

هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -2

يف مستوى العمليات ما وراء املعرفية  (α≤0.05الداللة )

 اللعبة؟القوى تبعا ملتغري نوع  ألعابالعبات كرة القدم و لدى

هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -3

( يف مستوى التفكري ما وراء املعريف لدى α≤0.05الداللة )

 القوى تبعا ملتغري مكان السكن؟ ألعابالقدم، و العبي كرة

هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -4

( يف مستوى العمليات ما وراء املعرفية α≤0.05لة )الدال

القوى تبعا ملتغري املستوى  ألعابو القدم،لدى العبات كرة 

 التعليمي؟ 

هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  -5

( يف مستوى العمليات ما وراء املعرفية α≤0.05الداللة )

العمر القوى تبعا ملتغري  ألعابو القدم،لدى العبات كرة 

 التدريبي؟

 

 النظري والدراسات السابقة اإلطار

يعد التفكري من الظواهر النامئية التي تتطور عرب مراحل 

العمر املتعددة، وهو من أكثر املوضوعات التي ختتلف فيها 

ها وتداخلها والتي تعكس التعقيد أبعادالرؤى، وتتعدد 

يز واإلعجاز يف العقل البرشي وتشابك عملياته، وهو ما يم

اإلنسان عن غريه من املخلوقات، فمن خالل رحلته الطويلة 

ع،ر احلضارة والتكنولوجيا،  إىلالّشاقة من العصور البدائية 

استطاع االنسان ان يواجه مشكالت ال حدود هلا، هذه 

املشكالت التي تزداد صعوبة وتعقيدًا بتطور املجتمع وتغرياته 

يد حاجته للتفكري، الرسيعة، وكلام ارتقى وتقدم االنسان تز

فهو يعيش يف بيئة معقدة متبدلة حتيط به املشكالت من مجيع 

اجلوانب، فان مل يعرف كيف يعمل بفكره وحيكم عقله تعذر 

عليه أن يكّيف نفسه بمقتىض البيئة التي يعيش فيها وان جيد 

احللول املحكمة للمشكالت التي يتعثر هبا، وان ينمي قدراته 

 ة .يف شتى جماالت احليا

وقد استخدم الباحثون اوصافا عدة للتمييز بني نوع، 

وآخر من أنواع التفكري، وكان تعدد أوصاف التفكري، 

الشواهد عىل اهتامم الباحثني بدراسته، وفك  أحدوتسمياته هو 

رموزه منذ بدأت املحاوالت اجلادة لقياس الذكاء، والطبيعة 

الواضح  هلا األثراملركبة التي يتميز هبا التفكري االنساين كان 

حيث اختلفت املسميات  وأنامطهبتصنيف العلامء للتفكري 

باختالف الزاوية التي هيتم هبا العلامء سواء كانت من اجلانب 

البيولوجي )بني يونس،  أو االجتامعيو النفيس، او أالفلسفي 

2004.) 

 مكونات:والتفكري مفهوم معقد، يتكون من ثالثة 

الت(، وأقل تعقيدا عمليات معقدة )كحل املشك -

)كاالستيعاب والتطبيق(، وعمليات توجيه وحتكم فوق 

 معرفية.

 املعرفة بمحتويات املوضوعات. -

 "ميول واجتاهات"استعدادات وعوامل شخصية  -

 .(2002)جروان، 

ومهارات "، "التفكري "وهنا البد من التفريق بني مفهومي  

هلا معاجلة ، وذلك ان التفكري عملية كلية يتم من خال"التفكري

عقلية للمدخالت احلسية، واملعلومات املسرتجعة من أجل 

تكوين االفكار، واحلكم عليها، وتتضمن اإلدراك واخلربة 

السابقة، واملعاجلة الواعية واحلدس، ومن خالهلا تكتسب 
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فهي عمليات حمددة  "مهارات التفكري"اخلربة معنى. أما 

ل: حتديد املشكلة، نامرسها، ونستخدمها ملعاجلة املعلومات مث

 (.2013واجياد الفروض، وتقييم قوة الدليل )رضا، 

ويمكن أن نعرب عن العالقة بني التفكري ومهاراته من  

خالل عقد مقارنة عىل سبيل املثال بني التفكري، ولعبة كرة 

القدم، فلعبة كرة القدم تتألف من مهارات متعددة مثل: 

ديف ....الخ، ويساهم التمرير رضبة، اجلزاء، املحاورة، الته

كل منها يف حتديد مستوى اللعب وجودته. كذلك التفكري 

فاعلية يف يتكون من جمموعة من املهارات تسهم كل منها 

عملياته. كام ان لعبة كرة القدم تتطلب التكامل بني املهارات 

املثايل، يتطلب التفكري تكامال بني مهارات  ألداءامن أجل 

ة كلّية تسهم يف زيادة قدرات متعددة تكون ضمن اسرتاتيجي

مراعاة ان مهارات التفكري يف جمملها هي  العقلية، معالفرد 

 القدم.أكرب، وأكثر تعقيدًا من مهارات لعبة مثل كرة 

 

  مكونات عمليات التفكري ما وراء املعريف

هناك مكونان أساسيان لعمليات التفكري ما وراء املعريف،   

(، )الرشيدة، Livingston, 1997)كام اشار اليها كل من 

 مها:( 2003(، )اجلراح، 2003

 Metacognitive)املعرفة بالتفكري ما وراء املعريف 

Knowledge:) 

أساس من املعرفة، واملعتقدات  النوع بشكليتكون هذا    

املتعلقة بالعوامل، واملتغريات التي تتفاعل معا لتنتج أعامال، أو 

 وهي:ارص، خمرجات معرفية. وتتضمن ثالثة عن

 (:Person Knowledge) معرفة الشخص-أ

أي  ،طبيعتهبه الشخص حول  وتشتمل عىل كل ما يفكر

وعي الفرد بمستواه وقدراته ومعلوماته عندما يتفاعل مع 

املواقف املتعددة، وقدرته عىل تقدير قدراته، الداخلية 

 وعملياته العقلية، وجمريات تفكريه.

 :(Task Knowledgeمعرفة املهمة ) -ب

خالل العملية  للفردختص معلومات املوقف املتوافرة 

، كثافتها، تتمتع وتكرارهااملعرفية من حيث وفرمها، ألفتها 

. ويتمثل مكون بالثقة أم عديمة الثقة، منظمة أو غري منظمة

بطريقة إدارة هذه العمليات املعرفية  ةاملعرف ما وراءعمليات 

دف، فالفرد جيب أن أي مدى يمكن أن تنجح يف حتقيق اهل إىلو

يعرف أن املهام املتعددة تتطلب قدرات متعددة يف املعاجلة 

 العقلية.

تتبني  (:Strategy Knowledgeمعرفة اإلسرتاتيجية ) -ج

، لألداءمن خالل ما يعتقد به الفرد كأفضل طريقة فّعالة 

معرفته بام يتناسب، وطبيعة املوقف الذي  إىلوكيفية اإلضافة 

 يكون فيه. 

طلب هذه االسرتاتيجيات القدرة عىل التخطيط، وتت

جمموعة من األسئلة يطرحها  إىلوالتنظيم، والتقويم، وتستند 

 الفرد عىل نفسه قبل املهمة ويف أثنائها وبعدها.

 

 ما وراء املعريف  التفكريعمليات خربات 

(Metacognitiv Experiences) 

 التفكريعمليات ( أن خربات Flavel،1979يرى فالفل )

ما وراء املعريف قد تكون قصرية أو طويلة األمد، بسيطة أو 

معقدة يف حمتواها، وأهنا حتصل عادة يف مواقف تتطلب كثريا 

أن خلربات هذا النوع  إىلمن احلذر، والتفكري الواعي، مشريا 

من التفكري تأثريا كبريا عىل األهداف واملهامت املعرفية واملعرفة 

فوق املعرفية، وتستطيع هذه الشخصية، واالسرتاتيجيات 

وضع أهداف جديدة، وان يقوم  إىلاخلربات أن تقود الفرد 

املعرفة  إىلبعملية مراجعة، او الغاء القديمة منها، وقد يضيف  

الشخصية بحذفها أو تعديلها، كام يمكن أن تنشط 

 حتقيق األهداف املرجوة .  إىلاإلسرتاتيجيات التي تسعى 

كونات عمليات التفكري ما وراء وهناك تقسيم مناظر مل  

( بيشء من Marzan، 1988)وأورده املعريف ركز عليه مارزانو 

 التفصيل، وهي:

  وتتضمن اآليت: :املعرفةأشكال  أوال:

 (:Declarative Knowledge)املعرفة التقريرية أ( 

وهي الوعي باملهارات واالسرتاتيجيات التي تلزم 

لفرد ذاته، ومعرفته إلنجاز مهمة ما، وتتضمن معرفة ا
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بامهية العوامل املؤثرة يف أدائه، وهي التي جتيب عن 

 (.? Whatسؤال ماذا )

: (Procedural Knowledgeاإلجرائية )املعرفة  (ب

وتتضمن االجراءات التي جيب أن تطبق إلنجاز 

 (.? How)املهمة، وهي التي جتيب عن سؤال كيف 

(: وهي Conditional Knowledgeاملعرفة الرشطية ) ج(

املتعلقة بمتى، وملاذا يتم استخدام طريقة تدريب معينة 

  ملاذا،وهي التي جتيب عن سؤال متى أو  ما،إلنجاز مهمة 

(Why ?.) 

 :املهامتالضبط التنفيذي ألداء 

وهي  ةما وراء املعرفي للعمليات ويتضمن ثالث مهارات

  .التقويم( والتنظيم،)التخطيط، املراقبة 

 

 املعريف ما وراءعمليات التفكري

  (Metacognitive Thinking Skills) 

هذه  (Sternberg,1985, 1988)صنف سترينبريج 

ثالث فئات رئيسة، وهي: التخطيط واملراقبة  إىلاملهارات 

 ,Schraw)  رشو وأونيل وأبيدي.  كام أورد كل من والتقويم.

1988 ;O’Nile & Abeadi, 1996 وصفا لتك املهارات فوق )

 ية:عرفامل

خالل  منالعملية تكون هذه  :(Planning) التخطيط -1

اعداد الفرد خلطة عمل قبل اداء السلوك الفعيل بحيث حتتوي 

عىل أهداف موجهة ذاتيا، أو يتم حتديدها له.  وتستكمل عملية 

املتابعة للخطة من خالل وضع الفرد العديد من التساؤالت، 

ة عنها، وتكون واالستفسارات عىل نفسه، ثم حياول اإلجاب

هذه املهارة يف مرحلة ما قبل البدء بتنفيذ املهمة )حسني، 

2005). 

( عددا من العبارات الدالة عىل 2005) جروان وقد أورد

 مهارة التخطيط، وهي:

 حتديد اهلدف أوالشعور بوجود مشكلة، وحتديدها. 

 اختيار طريقة التنفيذ، واملهارات املطلوبة لتنفيذها. 

 واألخطاء املحتملة.حتديد العقبات،  

 ترتيب تسلسل العمليات، أو اخلطوات.  

  التنبؤ بالنتائج املرغوبة، أو املتوقعة. - 

حيتاج الفرد يف هذه  (:Monitoring)والتنظيم املراقبة  -2

توفري آليات ذاتية ملراقبة مدى حتقق األهداف املراد  إىلاملرحلة 

الت ومثال حتقيقها وتتضمن هذه املرحلة جمموعة من التساؤ

عىل ذلك هل للمهمة التي اقوم هبا معنى؟ هل يتطلب االمر 

 اجراء تعديل؟

وتعتمد فرصة النجاح الكبري يف عملية املراقبة، والتنظيم 

 من خاللعىل طبيعة املهمة. وتظهر مهارة املراقبة والتنظيم 

 األداء هلا. 

( عددا من العبارات الدالة Beyer,2003وقد أورد بيري)

 رة املراقبة وهي:عىل مها

 املحافظة عىل اهلدف يف بؤرة االهتامم. 

 احلفاظ عىل تسلسل اخلطوات. 

 معرفة زمن حتقق اهلدف. 

 اخلطوة التالية. إىلاختاذ القرار باالنتقال  

 اختيار الطريقة املالئمة التي تتبع لتحقيق املهمة. 

اكتشاف العقبات واألخطاء التى واجهت تنفيذ  

 املهمة.

يتمثل يف تقييم األداء احلايل  :(Evaluation) التقويم -3

من حيث األمهية  واملهارات وتثمينهاواحلكم عىل األفكار، 

والقيمة والنوعية. ومن خالل هذه املهارة يتعلم الفرد كيف 

يصدر األحكام عىل نوعية األداء اعتامدا عىل معايري حمددة، مما 

كام  ألداء.األستمرار يف األداء، او تغيري طريقة ا إىليؤدي 

تتضمن العملية قدرة الفرد عىل تقييم إمكاناته وقدراته يف 

 ،ضوء ما توصل إليه من نتائج بعد االنتهاء من اداء املهمة

 (.2003)الرشيدة،  وتظهر هذه املهارة بعد االنتهاء من األداء

( عددا من العبارات الدالة عىل 2005 جروان) وقد أورد

 مهارة املراقبة وهي:

 مدى حتقيق اهلدف.تقييم  

 ونوعيتها.احلكم عىل دقة النتائج،  

تقييم مدى مالءمة األساليب التي استخدمت يف  

 األداء.

 تقييم كيفية التعامل مع العقبات واألخطاء. 
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 تقييم مدى حتقيق التخطيط، وطرق التنفيذ. 

 
 :املعرفةمبادئ متعلقة بتعليم وتدريب عمليات ما وراء 

التأكيد عىل أنشطة التعلم،  مبدأ العلمية: حيث يتم -1

 .نواجتهوعملياته أكثر من 

مبدأ التاملية: حيث ينبغي أن يكون للتدريب قيمة،  -2

الوعي بطرق تعلمه ومهارات تنظيم ذاته،  عىلوأن يساعد 

 .التدريبوالعالقة بني هذه الطرق واملهارات، وأهداف 

مبدأ الوظيفية: حيث ينبغي أن يكون الالعب عىل  -3

ئم باستخدام املعرفة، واملهارات وتوظيفها بالطرق وعي دا

 .املثىل

مبدأ التشخيص الذايت: أن يدرس الالعب كيفية   -4

  ، وربطها بالتشخيص واملراجعة.واملنافسةتنظيم التدريب، 

مبدأ املساندة: بمعنى أن يتحول جزء كبري من  -5

  التدريب عىل الالعب نفسه بمساندة من املدرب.

ن: وهيتم بالتعاون بني الالعبني وأمهية مبدأ التعاو 

 .بينهماملناقشة، واحلوار 

مبدأ اهلدف: وهيتم بتأكيد مستوى األهداف العليا  -6

التي يضعها الالعب لنفسه، والتي تتطلب تصورات كيفية 

 حتقيق هذه األهداف. 

مبدأ املفهوم القبيل: تعلم التدريبات اجلديدة، واخلطط  -7

 وعىللدى الالعبني  والقدرات املتوفرة املعرفة عىلاملبنية 

 .السابقةمفاهيمهم 

مبدأ التصور: تكّيف التدريب حتى يالئم تصورات  -8

 (.2006رشبيني وطناويالالعب، ومفاهيمه احلالية )ال

 :املعريفما وراء خصائص املفكر 

ال يرتسم يف ذهن املفكر الفوقي إبداعاته دفعة واحدة،  -

النور وحيز الوجود فانه يفعلها يف  إىلولكنه عندما خيرجها 

 .األداء مجالياتوحدة واحدة عضوية، ومرتابطة حتتوي عىل 

بعقله فقد وإنام يفكر من خالل  املفكر الفوقي ال يفكر  -

فائقة وحساسية مرهفة، كام انه يسلب  ويتمتع بقدراتوجدانه 

التفكري يف مجيع الظروف التي قد  األداء وحياولروحه يف 

خالل املنافسة والتدريب، وحياول اختيار احللول  حتدث معه

 يرتك شيئًا للصدفة(. املناسبة هلا )خطابه الداخيل ال

، باملتعة النفسية يثري إحساسهيتمتع بجوهر أدائه ألنه  -

االجيابية لتجعله يشعر باجلامل املادي  وحتقق استجاباته

ه واملعنوي معا، وتعكس إعجاب اآلخرين وانبهارهم بإنجازات

 األداء.متيز قدراته، وفنه يف  إىلالرائعة وتؤكد حاجته امللحة 

لديه الرغبة يف اإلبداع، ومتثل هذه الرغبة حاجة ملحة  -

مالزمة له باستمرار؛ لذلك يبحث دوما يف أعامق كيانه عن 

)عزيز،  كشف جديد للقدرات العقلية، واملهارية التي يمتلكها

2007.) 

خصائص املفكر فوق املعريف ( أن 2008وترى أبو الغيط )

 :هي

 .بمهمتهلديه وعي تام  -1

 .حتقيقهحيدد هدفه، وخطوات  -2

يلتزم باخلطة التي يضعها لنفسه مع وجود مرونة يف  -3

 .التنفيذأثناء 

 .يفكريتأمل فيام يفعل، أو  -4

يّقوم تفكريه باستمرار، ويّقوم ما توصل إليه يف كل  -5

  خطوة.

 .اآلخرينيفكر به ويتأمل يف تفكري  يراقب ما يفعله، أو -6

  ال يرتك األمور تسري دون وعي، أو ختطيط. -7

  يرتوى يف اختاذ قراراته. -8

يلغى من حياته كلمة ال أستطيع، فكل يشء يمكن أن  -9

 .واملثابرةيفعله بالتعلم، والتدريب 

  هيتم بتعرف مواطن الضعف يف أدائه ليعاجلها. 10

 

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية: -1

دراسة ( 2014اجرى احلايك و خويله وخمادمة )     

تعرف مستوى التفكري ما وراء املعريف لدى العبي  إىلهدفت 

 كرة القدم يف نادي الرمثا الريايض ضمن متغريات العمر ،

املستوى التعليمي، وعدد سنوات االنتساب للنادي تكونت 

( العبًا ولتحقيق 26) ( العبًا من اصل21عينة الدراسة من )
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اهداف الدراسة، تم استخدام الصورة املعربة من مقياس 

 Schraw and)التفكري ما وراء املعريف لرشاو ودنسن

Dennison, 1994)  اظهرت نتائج الدراسة حصول أفراد

ما وراء املعريف عىل  العينة عىل مستوى مرتفع من التفكري

املعرفة، معرفة املعرفة،  ه الثالثة تنظيمأبعاداملقياس ككل، ويف 

معاجلة املعرفة، كذلك كشفت النتائج عن وجود اثر ذي داللة 

ة الثالثة أبعاداحصائية يف مستوى التفكري ما وراء املعريف، ويف 

عامًا ( كام كشفت  26 إىل 23يعزى ملتغري الفئة العمرية )من 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف مستوى التفكري ما 

ه الثالثة تنظيم املعرفة، معرفة املعرفة، أبعادملعريف يف وراء ا

معاجلة املعرفة تعزى لعدد سنوات التدريب واالنتساب 

 للنادي .

مستوى تعرف  إىلدراسة هدفت  (2014) عيلجرت أ 

التفكري ما وراء املعريف لطالبات  جامعة االمرية نوره بنت عبد 

 اسيةالسنة الدر التحصيل،، ضمن متغريات ،الرمحن

تكونت عينة الدراسة وعلوم(  والتخصص الدرايس )اداب،

ولتحقيق  .(علوم221داب و)آ( 210( طالبة )431من )

اهلدف من الدراسة استخدمت الباحثة مقياس التفكري ما وراء 

توصلت نتائج الدراسة و(. 2011املعريف للجراح وعبيدات )

امعة ن مستوى التفكري ما وراء املعريف لدى طالبات جأ إىل

وجود  إىلومل تتوصل نتائج الدراسة  اً مرية نوره كان مرتفعاأل

يف مستوى التفكري ما وراء املعريف تبعا  فروق دالة احصائياً 

 السنة الدراسية، والتخصص الدرايس. ،التحصيل :ملتغريات

بدراسة هدفت  (2014قام احلايك والكردي واحلايك )

الرياضية ملهارات  تعرف درجة اكتساب طلبة كلية الرتبية إىل

التفكري ما وراء املعريف من خالل دراستهم للمساقات  العملية 

يف اجلامعة االردنية، والتعرف عىل اثر كل من متغريات 

املستوى االكاديمي واجلنس عىل درجة اكتساهبم لتلك 

 74طالبًا وطالبة ) 152املهارات، تكونت عينة الدراسة من 

لرتبية الرياضية واستخدم طالبة( من كلية ا 78طالبًا و

الباحثون املعاجلات األحصائية املختلفة وبينت نتائج الدراسة 

ان درجة اكتساب طلبة كلية الرتبية الرياضية، ملهارات التفكري 

ما وراء املعريف متوسطة وكذلك بينت وجود فروق ذات داللة 

إحصائية ملهارات التفكري ما وراء املعريف، تعزى للمستوى 

مي، ولصالح السنة الرابعة، كام بينت عدم وجود فروق األكادي

 دالة إحصائيا تعزى ملتغري اجلنس.

معرفة مستوى  إىلدراسة هدفت  (2013رشيد )أجرت 

التفكري ما وراء املعريف لطلبة جامعة بغداد. ضمن متغريات: 

اجلنس ،السنة الدراسية ، والتخصص الدرايس )علمي، 

( طالبًا وطالبة من 250ن )انساين( تكونت عينة الدراسة م

مرحلة البكالوريوس؛ ولتحقيق اهلدف من الدراسة 

استخدمت الباحثة مقياس التفكري ما وراء املعريف لرشاو 

ان مستوى التفكري ما وراء  إىلودنسن. توصلت نتائج الدراسة 

 إىلاملعريف لدى الطلبة كان متوسطًا ومل تتوصل نتائج الدراسة 

يًا يف مستوى التفكري ما وراء املعريف وجود فروق دالة إحصائ

 تبعا ملتغريات اجلنس، السنة الدراسية، والتخصص الدرايس.

 إىلهدفت دراسة  (2012اخلوالدة وآخرون )أجرى 

تعرف درجة اكتساب طالب املرحلة الثانوية يف حمافظة جرش 

ملهارات التفكري ما وراء املعريف وعالقتها بمتغريات )اجلنس، 

وتكونت عينة الدراسة من  الدرايس(تحصيل والتخصص وال

( طالبا وطالبة. ولتحقيق اهلدف من الدراسة تم 381)

عدة  إىلاستخدام مقياس التفكري ما وراء املعريف بعد تقسيمة 

أظهرت نتائج  وتقويم( وحتكم، ختطيط، مراقبةجماالت )

الدراسة أن الطلبة يكتسبون مهارات التفكري بدرجة متوسطة، 

بري بني املهارات حيث سجلت النتائج أعىل وبتفاوت ك

املستويات ملهارة التخطيط كام بينت عدم وجود فروق 

احصائية يف درجة اكتساب الطلبة ملهارات التفكري تعزى ملتغري 

  األكاديمي.اجلنس، والتحصيل 

 إىلدراسة هدفت ( 2011اليعقويب وآخرون ) وأجرى

الذكاء الوجداين(  تعرف  مستوى العمليات ما وراء املعرفية )

حلكام كرة القدم يف املحافظات الشاملية، والفرات األوسط يف 

العراق واستخدم  الباحثون املنهج الوصفي بأسلوب 

الدراسات املعيارية والدراسات املقارنة، وتكونت عينة 

( حكام موزعني عىل حمافظات العراق 90الدراسة من )

(، املحافظات 31( حمافظات الفرات االوسط )43الشاملية )

أن احلكام يف  إىل( توصلت نتائج الدراسة 16اجلنوبية )
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حمافظات العراق يامرسون عمليات ما وراء املعرفة الذكاء 

الوجداين وكانت الفروق لصالح حكام حمافظة العراق 

االوسط من حيث ممارسة عمليات ما وراء املعرفة الذكاء 

ة واجلنوبية، الوجداين بشكل أفضل من املحافظات الشاملي

وكانت النسب مرتفعه يف ممارسة العمليات ما وراء املعرفية 

 للمحافظات الشاملية أكثر من اجلنوبية.

هدفت بدراسة ( 2010غباري وأبو شعرية )وقام كل من 

الزرقاء  بجامعةلبة ط داماستخالدراسة إلى الكشف عن درجة 

 بباالستيعاوراء المعرفية الخاصة  بامالخاصة للعمليات 

والسنة ، الجنس ضوء متغريات يفاألجنبية للنصوص  القرائي

( طالباًً 242) الدراسة منعينة  وتكونتوالكلية. ، الدراسية

النتائج أن  وبينتالجامعة.  ختصصاتمختلف  منوطالبة 

وراء المعرفة  بامعمليات  يستخدمونعينة الدراسة  أفراد

 نهم منمتكال ، ضعيفة بدرجةالقرائي  باالستيعابالخاصة 

كام بينت النتائج (، اإلنجليزية) األجنبيةالنصوص  استيعاب

درة استخدام عمليات ما  إحصائيًا يفأنه ال توجد فروق دالة 

اجلنس أو  إىلوراء املعرفة اخلاصة باالستيعاب القرائي تعزى 

الكلية، فيام أظهرت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة يف درجة 

اء املعرفة اخلاصة باإلستيعاب القرائي استخدام عمليات بام ور

السنة الرابعة األكثر  وكان طالبتعزى ملتغري السنة الدراسية، 

 استخدامًا لتلك العمليات.

 الدراسات االجنبية: -2 

(  بتطبيق 2014)  Whitebread and Jokic قام كل من   

ختالف االداء ملهارات ما وراء الاسلوب املنهاج املختلط 

 معاجلة صعوبات االدأء احلركي عند االطفال بعمر املعرفة يف

سنوات من خالل ارشاكهم يف برنامج خاص هيدف  7-9

احلركي تكونت عينة الدراسة من  األدءملعاجلة صعوبات 

( أطفال مصابني بمرض اضطراب التناسق التنموي وقد 10)

( وحدات تدريبية وتم تعليم 10تم تطبيق الربنامج بواقع ) 

تخدام اسرتاتيجية حل املشكالت واظهرت نتائج االطفال اس

الدراسة انه وعىل الرغم من اظهارهم للمعرفة اخلاصة باملهمة 

املحددة اال اهنم فشلوا يف تطبيق هذه املعرفة، يف التطبيق الفعيل 

ان ظهور مهارات ما  إىلويعزو الباحثان هذه النتيجة  لألداء

يسبق التمكن من تطبيق  وراء املعرفة القائم عىل األداء املعريف

 األداء احلركي اعتامدا عىل املعرفة وما وراء املعرفة.

( دراسة هدفت 2013) Harpreet Lalit andأجرى   

معرفة خصائص وصفات الذكاء يف جمموعة من الرياضات  إىل

املختلفة يف جامعة دهلي يف اهلند، تكونت عينة الدراسة من 

تقييم بيق مقياس فام فوق تم تط 17العب من عمر  100

مقياس التصنيف  "الذكاء الريايض من خالل استبيان 

 (. 2007واملُطور من قبل جون اركسون ) ،"خلصائص التفكري

من ثالثة جماالت: )التفكري ما وراء املعريف،  والذي تكون

وتم تطبيق الدراسة عىل  البدين(والتفكري التقني، التفكري 

عية والفردية )كرة يد، كرة الرياضية اجلام لعابجمموعة من األ

وبعد  كريكت(سلة، كرة قدم، هوكي، بيسبول،  طائرة، كرة

استخدام التحليل اإلحصائي بينت النتائج وجود فروق دالة 

إحصائيا ولصالح التفكري ما وراء املعريف لدي الرياضيني 

بشكل عام كذلك اظهرت النتائج عند املقارنة بني الالعبني 

د فروق دالة احصائية ولصالح حسب نوع اللعبة وجو

واضح لالعبي كرة اليد والعبي كرة  اجلامعية وبتفوق لعاباأل

 الطائرة.

 Settanni  and Settanni1 (2012 ) قام كل من       

اقرتاح مقياس للتفكري ما وراء معريف  إىلبدراسة هدفت 

بالدافعية، والنشاط البدين  تكون جمتمع الدراسة من  وعالقته

ملدارس بالشامل الغريب من ايطاليا، و طبقت الدراسة طالب ا

( طالبًا و طالبة من الصف السادس 320عىل عينة مكونة من )

( طالبة،حرض جزء 147( طالبا و )173الصف الثامن ) إىل

من افراد العينة حصة الرتبية الرياضية كجزء من املنهاج 

زء ( طالبًا و طالبة و اجل230الدرايس املعتاد، و عددهم )

املتبقي مارس أنشطة رياضية مجاعية و فردية خارج اسوار 

املدرسة، وقام الباحثان بتطبيق مقياس التفكري ما وراء املعريف 

عىل مجيع أفراد العينة، و قد أظهرت النتائج ان الطلبة الذين 

يقومون بالتدريب عىل انشطة رياضية خارج املدرسة سجلو 

لتفكري ما وراء املعريف من أعىل عالمات عىل املقياس مستوى ا

الطلبة الذين يقت،ر تدريبهم عىل حصة الرتبية الرياضية كذلك 

اظهرت النتائج ان الطالب االكرب سنا اظهروا مستويات 
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وجود فروق دالة  إىلمتدنية عىل املقياس و مل تتوصل الدراسة 

احصائيا يف مستوى التفكري ما وراء املعريف بني الطلبة الذين 

ًا فردية ألعابًا مجاعية، والطلبة الذين يامرسون ألعابيامرسون 

 خارج املدرسة .

 Digelidis  Chatizipantele andوقامت كل من 

معرفة  إىل( بدراسة يف جامعة تيساليا يف اليونان هدفت 2011)

أثر اسنخدام برنامج تدريبي يعتمد عىل املهارات ما وراء 

مهارات يف لعبة كرة  املعرفة يف حتسني االداء املهاري خلمسة

( طالبًا وطالبة 241الطائرة، وتكونت عينة الدراسة من )

جمموعتني جمموعة تتلقى التدريب بالطرق  إىلوقسمت العينة 

املتبعة يف املعهد، واملجموعة التجريبية التي تم تطبيق الربنامج 

الذي يعتمد عىل اسرتتيجيات التفكريما وراء املعريف عىل 

( اسبوعا، 12بية  استمر تطبيق الربنامج مدة )املجموعة التجري

ان هناك فروق دالة احصائية يف  إىلوتوصلت نتائج الدراسة 

مستوى أداء الطلبة يف املهارات اخلمس يف كرة الطائرة، 

 ولصالح املجموعة التجريبية .

معرفة  إىلهدفت Coutinho (2007 )اجرمها ويف دراسة 

كري ما وراء املعريف والتف اإلنجازالعالقة بني أهداف 

والتحصيل الدرايس يف جامعة شامل الينوي يف الواليات 

ولتحقيق اهلدف من الدراسة استخدمت  األمريكية،املتحدة 

الباحثة مقياس يقيس طبيعة أهداف الطلبة، ومقياس لقياس 

مستوى التفكري ما وراء املعريف. وتكونت عينة الدراسة من 

( ذكورا من طالب 92ثًا و)( انا87( طالبًا وطالبة )179)

اجلامعة من خمتلف السنوات الدراسة. واظهرت نتائج الدراسة 

 ارتفع مستوى التفكري باإلتقانانة كلام كانت االهداف مرتبطة 

 املا وراء معريف لدى الطلبة، وكذلك بينت الدراسة انه ال

توجد عالقة بني حتصيل الطلبة، ومستوى التفكري ما وراء 

 املعريف.

معرفة أثر  إىلدراسة هدفت Chih (2006 )ى أجر 

استخدام اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة  عىل االداء املهاري، 

والتنظيم الذايت، والرضا الداخيل، لطلبة كلية الرتبية 

الرياضية يف اسرتاليا، ولتحقيق اهلدف من الدراسة تم 

استخدام برنامج تدرييس يف مساق تنس الطاولة يعتمد عىل 

 إىل باإلضافةيجيات ما وراء املعرفة يف التدريس اسرتات

مقياس لقياس التنظيم الذايت، ودرجة الرضا الداخيل 

االختبارات املهارية اخلاصة باملهارات  إىل باإلضافةللطلبة 

( طالبا 49التي تم تدريسها، تكونت عينة الدراسة من) 

( يف املجموعة 51وطالبة يف املجموعة التجريبية، و)

، تم تدريس الطلبة يف املجموعة الضابطة بالطريقة الضابطة

التقليدية املعتادة يف الكلية، اما املجموعة التجريبية فقط تم 

تدريسها من خالل استخدام اسرتاتيجة ما وراء املعرفة، 

وحتى انتهاء املساق. بعد انتهاء الفصل الدرايس طبق 

ىل الباحث مقياس التنظيم الذايت ودرجة الرضا الداخىل ع

وجود فروق دالة  إىلاملجموعتني، توصلت نتائج الدراسة 

احصائية ولصالح املجموعة التجريبية يف التنظيم الذايت 

 الطاولة.واالداء املهاري يف لعبة تنس 

 إىلدراسة هدفت  Tianjiun (2005)وأجرى معهد  

معرفة مستوى العمليات ما وراء املعرفية عند العبي تنس 

العبًا  845اهقة، نكونت عينة الدراسة من الطاولة يف سن املر

والعبة من خمتلف الفئات العمرية ومن خمتلف املستويات 

معهد تيانجني الصيني، وقد توصلت نتائج الدراسة  املهارية يف

هناك فروقًا ذات داللة احصائية يف مستوى مهارات  ان إىل

 التفكري ما وراء املعريف ولصالح الفئات العمرية االكرب وان

هناك عالقة طردية بني التفكري ما وراء املعريف ومستوى 

الالعبني املهاري، وعدد سنوات التدريب لدى العبي تنس 

 الطاولة.

البحث يف  إىلبدراسة هدفت  Nietfeld (2003)  قام

إسرتاتيجيات اإلدراك فوق املعريف التي يستخدمها العبو 

اليات املتحدة جري املسافات املتوسطة يف والية كاروالينا بالو

االمريكية، ضمن متغريات السن، والعمر التدريبي، واجلنس، 

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اربعة اختبارات خمتلفة 

االول هو جمموعة من البيانات الديمغرافية، والثاين اختبار 

شفهي يتم فية طرح االسئلة، وعىل الالعب ان خيتار االجابة 

لث يصف االفكار التي تدور يف ذهن من ثامنية بدائل، والثا

الالعبني اثناء السباق )الرتكيز الداخيل ( اما األخري جمموعة 

 من االسئلة تطرح عىل الالعب بعد املنافسة )الرتكيز
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، أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بني مستوى اخلارجي(

االدراك والتنظيم الداخيل واخلارجي واملستوى املهاري 

يف مستوى  اإلناثوجود فروق بني الذكور ولالعبني و عدم 

 التنظيم الداخيل، وأظهرت وجود فروق دالة احصائيا 

  .اإلناثيف مستوى التنظيم اخلارجي ولصالح 
 

  التعقيب عىل الدراسات السابقة

من خالل االطالع عىل الدراسات السابقة الحظ  

الباحثان تعدد الدراسات التي تناولت موضوع عمليات 

ما وراء املعريف وهذا دليل عىل أمهية هذا النوع من  التفكري

يف مجيع جماالت احلياة وخاصة يف املجال الريايض،  التفكري

كثري من املتطلبات املتعددة سواء  إىلحيث يتعرض الالعب 

كانت يف جمال التدريب واملنافسة، او يف جمال البيئة املحيطة به 

 بتغريامها املتعددة

ن هذه الدراسات يف التعرف عىل واستفاد الباحثان م

اإلجراءات املثىل يف تطبيق الدراسة وإجرائها، حيث تم اختيار 

مقياس عمليات التفكري ما وراء املعريف، من خالل اإلطالع عىل 

العديد من الدراسات التي استخدمت مقاييس ثبت فعاليتها، 

طريقة اختيار عينة الدراسة، واالستفادة من  إىلباإلضافة 

 اليب اإلحصائية املستخدمة واملناسبة للدراسة احلالية.األس

أما أهم ما يمّيز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو  

 اتلالعب ةاملعرفي ما وراء العملياتأهنا تناولت قياس ملستوى 

من  االقوى وهم االوسع انتشارا وختتلف ألعابكرة القدم و

حدود معرفة حيث طبيعة املهارات واملتطلبات، وأنه ضمن 

دراسة مستوى التفكري  إىلمل يتطرق أي من الباحثني  انالباحث

 العبي هاتني اللعبتني معا. املعريف لدىما وراء 
 

 مصطلحات الدراسة

 :  ــةلمعرفوراء اا ــمعمليات 

هي الوعي بأنامط التفكري التي يمكن استخدامها،  

الت وأدراكه ألساليب التحكم، والسيطرة الذاتية عىل حماو

 التعلم التي يقوم هبا لتحقيق اهدافه بفاعلية.

املعرفة كذلك يستخدم مصطلح ما وراء 

(metacongnitve يف اللغة العربية بعدة مرتادفات منها: فوق )

املعرفة، ما بعد املعرفة، وامليتا معرفة، ما وراء اإلدراك والتفكري 

 (.2007يف التفكري )امحد وحممد،

 القدم:العبات كرة 

ات األندية األردنية يف الدرجة املمتاز يف حمافظات العب

الشامل والوسط، واملسجالت ضمن لوائح احتاد كرة القدم 

 .(2015 /2014املوسم الكروي للعام )

 القوى: ألعابالعبات     

القوى يف أندية حمافظات الشامل والوسط،  ألعابالعبات 

ى القو لعابواملسجالت ضمن لوائح االحتاد االردين أل

  .(2015 /2014للموسم )

 حمددات الدراسة:

القوى يف حمافظات  ألعابكرة القدم و أندية املكاين:املحدد 

 االردن.الشامل، والوسط يف 

  .م(2015 /2014) املوسم الزماين:املحدد  

القوى  ألعابكرة القدم والعبات املحدد البرشي: 

 القوى يف ألعاباحتاد كرة القدم، واحتاد املسجالت يف 

 :سطالوحمافظات حمافظات الشامل، و

 

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة:

استخدم الباحثان املنهج الوصفي وذلك ملالءمته لطبيعة 

 هذه الدراسة. 

 جمتمع الدراسة:

اندية  القدم يفتكون جمتمع الدراسة من العبات كرة   

الدوري املمتاز املسجلني يف قيود اإلحتاد األردين لكرة القدم 

 الزرقاء،) يه (.م2015 /2014موسم الكروي للعام )لل

االستقالل(  االرثوذكيس، عامن،البرتاء،  راكب،كفر 

القوى املسجلني يف قيود االحتاد  ألعابمجيع اندية  والعبات

هي ( و2015 /2014) القوى للموسم لعابألاالردين 

)االستقالل، عامن، ام قيس، يرموك البقعة، عبني وعبلني، 

مغري الرسحان، جرش، سام الرسحان، االصالة( الرشيد، 

مجيع حمافظات الشامل وحمافظات  العبة يف (365) نوعدده

 الوسط يف االردن.
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 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية من العبات كرة 

القوى املسجالت يف احتاد كرة القدم، واحتاد  ألعابالقدم و

( العبة وذلك بنسبة 162عينة )وبلغ حجم ال القوى، ألعاب

(48,7) . 

 .الدراسة توصيف جمتمع وعينة . (1)رقم  جدول

 

 داة الدراسة:أ

مقياس  قام الباحثان باحلصول عىل النسخة الرئيسية من

والذي  (،Schraw and Dennison ,1994)رشاو ودنسن 

( فقرة تقيس مستوى العمليات ما وراء املعرفية 52)تكون من 

الثة: )معرفة املعرفة، تنظيم املعرفة، معاجلة بمكونامها الث

عىل جمموعة من املهارات العقلية التي  ويقوم املقياساملعرفة( 

  املتعددة.تقيس عمليات التفكري 

جراءات الدراسة متت االستفادة من املقياس لبناء إلاو

وتم مقياس يتناسب مع املجال الريايض يف البيئة األردنية 

وتم حذف  (1) ملحق( 18)وعددهم  عىل املحكمني، عرضه

املقياس يف صورته  أصبح(، بحيث 3بعض الفقرات وعددها )

( فقرة، تم توزيعها عىل جماالت 49النهائية مكون من )

الدراسة. ويتكون كل جمال من جمموعة من الفقرات التي 

تقيس مستوى عمليات التفكري ما وراء املعريف لدى عينة 

 اليه. الدراسة يف كل جمال تنتمي

وتبني الالعبات مقابل كل فقرة من فقرات املقياس درجة 

عىل ما ورد فيها، والتي تعتقد أهنا متثل درجة انطباق  اموافقته

كل فقرة من الفقرات املنتمية ملجاهلا. وذلك باستخدام مقياس 

( درجات، غالبًا 5ليكرت املتدرج من مخسة مستويات )دائاًم )

طالقًا إان، ( درجت2نادرًا ) ت،درجا( 3( درجات، احيانا )4)

 (.( درجة واحدة1)

تسبة ملستوى عمليات التفكري ما ولتحديد الدرجة املك

وراء املعريف، سيتم استخدام مقياس احلكم عىل النتائج الذي 

  اآلتية:للمعايري : )مرتفع، متوسط، منخفض( إىلتم تقسيمة 

 1.33=  3/( 1-5طول الفئة = )

 2.33أقل من  -1املستوى املنخفض من 

 .3.66اقل من  – 2.34املستوى املتوسط من 

  5- 3.67املستوى املرتفع من 

 

  معامالت صدق أدوات الدراسة وثباهتا

 صدق املحتوى: -1

استخدم الباحثان صدق املحتوى، وهو نوع من أنواع       

الصدق الذي يستخدم؛ للتأكد من مدى قياس املقياس 

موضوع الدراسة،  ا وراء املعرفيةالعمليات ماملستخدم ملستوى 

والذي طبق يف العديد من الدراسات العلمية املرتبطة والتي 

التفكري عمليات أثبتت صدقه، بدراسات خمتلفة تقيس مستوى 

عريف، حيث أثبتت هذه الدراسات صدق مقاييسها املما وراء 

( 2011(، )عبيدات واجلراح،2013(، )رشيد،2014)عيل،

 (.2006)السباتني،

 صدق البناء -2 

تم استخراج صدق البناء من خالل إجياد معامل ارتباط 

 كالتايل: له وهيالدرجة بالدرجة الكلية للبعد املنتمية 

معامالت ارتباط  (2)يبني اجلدول بعد تنظيم املعرفة  أوال:

 الفقرة بالدرجة الكلية للبعد املنتمية له لبعد تنظيم املعرفة 
 

 

 املتغري بعاداأل العدد

 كرة قدم 79
 اللعبة

 قوى ألعاب 83

 حمافظات الشامل 79
 مكان السكن

 حمافظات الوسط 83

 سنوات 5-1من  68

 سنوات 9 إىل 6من  68 العمر التدريبي

 فأكثر 10 26

 ثانوية عامة فأقل 69

 املستوى التعليمي

 دبلوم 21

 بكالوريوس 68

 دراسات عليا 4
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 ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للبعد املنتمية له لبعد تنظيم املعرفةمعامالت ( 2جدول رقم )

 α=0.01 مستوىدال إحصائيا عند * *
  

( أن معامالت االرتباط بني درجة 2) رقم يبني اجلدول

الفقرة والدرجة الكلية لبعد تنظيم املعرفة تراوحت بني 

( وهي قيم مرتفعة ملعامالت االرتباط 0.910و 0.748)

 وجيدة للدراسة احلالية.
 

  معرفة املعرفة: بعد ثانيا ً

 .معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للبعد املنتمية له لبعد معرفة املعرفة. (3) جدول رقم

 معامل االرتباط الفقرة م

 .750** ر املناسب.منح نفيس وقتا كافيا لالختيارالصحيح واختذ القراأ 17

 .764** فكر بام احتاج تعلمه قبل ان ابدء بمهمة ما .أ 18

 .887** متهل قليال عند مواجهة معلومات هامة لكي امتكن من تنظيمها.أ  19

 .875** لدي قدرة حتكم جيده يف صنع القرار، واخذ املكان املناسب يف املنافسة. 20

 .862** ذلك يساعدين عىل فهم وتطبيق املهمة . عمل مراجعة دورية لتدريبايت النأ 21

 .807** حدد الطرق االكثر سهولة الهناء املهمة املوكله ايل بنجاح.أ  22

 .807** فكر بطرق متعددة حلل املشكالت التي تواجهني ثم اختار االفضل .أ  23

 معامل االرتباط الفقرة م

 .770** أضع اهدافا حمددة قبل البدء باملهمة املطلوبة مني . 1

 .770** أحدد ما نوع املعلومات التي تساعدين يف صنع القرار الرشيد . 2

 .827** دا بحلها. أضع عدة بدائل حلل املشكلة قبل ان اب 3

 .773** اخذت باالعتبار مجيع البدائل املتاحة حلل اي مشكلة.  إذاأسأل نفيس فيام  4

 .810** أعمل عىل حتديد نقاط القوة يف قدرايت ومهارايت لتعزيزها.  5

 .886** أعمل عىل حتديد نقاط الضعف يف قدرايت ومهارايت لتالفيها . 6

 .773** كانت املهام املقدمة قيِمة ومهمة إذا االنتباه لدي يزيد تركيز 7

 .775** لدي الوعي التام حلل املشكالت التي تواجهني خالل التدريب . 8

 .779**  املهاري.أستخدم قدرايت العقلية لتعويض نقاط الضعف  9

 .829** عىل التدريبات واملهارات الرياضية اجلديدة . أركز 10

 .910**  فائدة.التي اتلقاها ذات  اعمل عىل جعل التدريبات 11

 .860** . املباراةاعمل عىل اعادة   تقييم ادائي عندما اخرس  12

 .748** جتزئة التدريبات لتسهيل تطبيقها والتعامل معها. أحاول 13

 .811** خالل التدريب. هتعلمأما  أمهيةدرك إ 14

 .881** املعلومات التى اتلقاها يف التدريب الواحد احدد كمية 15

 .872** توقف واعيد قراءة املعلومات عندما تكون غري واضحة.أ 16
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  (. 3) جدول رقمتابع 

 معامل االرتباط الفقرة م

 .844**  التدريب عندما احتاج ذلك.حاول حتفيز نفيس عىلأ  24

 .771** نفيس استخدم طرق جديدة يف املنافسة بشكل تلقائي.  أجد  25

 .771** اتوقف بانتظام لكي اتفحص مستواى املهارايت.  26

 .862** حتقق من مدى انجازي لالهداف عندما اهني املهمة .أ  27

 .851** ارات املتاحة بعد حل مشكلة ماسال نفيس فيام اذا اخذت باالعتبار اخليأ   28

 .804** عمل عىل تغيري طرق االداء  عندما ال استطيع فهم التدريب بشكل جيد .أ  29

 .718** عمل عىل استخدام  املعلومات بشكل منظم لتساعدين عىل حل املشكلة .أ 30

 .763** سال نفيس فيام اذا كان التدريب تربطه عالقة بام اعرفة سابقا أ  31

 α=0.01 مستوىدال إحصائيا عند * *

 

( أن معامالت االرتباط بني درجة 3) رقم يبني اجلدول

الفقرة والدرجة الكلية لبعد معرفة املعرفة تراوحت بني 

( وهي قيم مرتفعة ملعامالت االرتباط 0.887و0.718)

 وجيدة للدراسة احلالية.
 

  معاجلة املعرفةبعد  ثالثا:

 عامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للبعد املنتمية له لبعد معاجلة املعرفة  م(. 4) جدول رقم

 معامل االرتباط الفقرة م

 .648** متلك هدف حمدد لكل خطة استخدمها يف املنافسة .أ  32

 .721** استخدم خطط لعب متنوعة  تعتمد عىل املوقف .  33

 .864** دة.لدي قدرة حتكم جيدة يف صنع القرارات الرشي 34

 .865** وجه اسئلة لنفيس عن اخلطط االكثر سهولة الهناء املهمة  .أ    35

 .835** عمل عىل تلخيص ما قمت به بعد كل تدريب .أ  36

 .881** تساءل حول مدى فائدة ما اقوم به عندما اتعلم شيئا جديدا.أ 37

 .865** اصة.أحاول اعادة تطبيق التدريبات التي اتعلمها بطريقتي اخل 38

 .891** أوظف ااملهارات التي تعلمتها يف وقتها املناسب.  39

 .899** أطلع عىل  التعليامت بحرص قبل ان ابدأ بالتدريب.  40

 .898** أتعلم اكثر عندما اكون مهتام بموضوع التدريب .  41

 .890** أسأل نفيس فيام اذا تعلمت ما جيب  تعلمه .  42

 .832** اء املهاري بشكل عام وليس عىل التفاصيل.أركز عىل االد 43

 .885** أعمل عىل جتزئة املهمة املهارية لكي استطيع تطبيقها. 44

 .850** حاول استخدام خطط لعب  ثبت فعاليتها يف املايض اثناء املنافسة.أ 45

 .884** أقوم بعملية مراجعة ذاتيه للتدريبات التي اتلقاها عندما تكون مبهمة.  46

 α=0.01 مستوىدال إحصائيا عند * *
 

أن معامالت االرتباط بني درجة  (4) رقم يبني اجلدول

الفقرة والدرجة الكلية لبعد معاجلة املعرفة تراوحت بني 

( وهي قيم مرتفعة ملعامالت االرتباط 0.899و 0.648)

 وجيدة للدراسة احلالية.
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 معامل ثبات أدوات الدراسة:

نتائج ثبات جماالت عمليات ما (. يبني 5)رقم  جدول

الثبات القوى  ألعابلدى العبات كرة القدم و ةوراء املعرف

 .((test- retestباستخدام اإلعادة عىل االختبار البعدي 

 

 نتائج ثبات مقياس عمليات ما وراء املعرفة. (5) رقم جدول

 البعد
ثبات اإلعادة ) معامل 

 ارتباط بريسون(

ثبات 

كرونباخ 

 الفا

 0,965 0,830 املعرفة تنظيم

 0,954 0,888 معرفة املعرفة

 0,965 0,784 معاجلة املعرفة

 0,973 0,940 الدرجة الكلية للمقياس

 
أن حماور مستوى عمليات ما وراء  (5)رقم  يبني اجلدول

بقيم إتساق  القوى تتمتع ألعابلدى العبات كرة القدم و ةعرفامل

وتراوحت  0.974ككل داخيل بدرجة عالية حيث بلغت لألداة 

لبعد  0.888و لبعد معاجلة املعرفة  0.784قيم الثبات ما بني 

مثل  ألغراضمجيع هذه القيم مناسبة وكافية  املعرفة وتعدمعرفة 

 قيم ثبات مناسبة. إىلهذه الدراسة وتشري 

 

 متغريات الدراسة

 املستقلة:املتغريات  -

ظات حماف الشامل،مكان السكن وله فئتان )حمافظات  -

 .الوسط(

املستوى التعليمي وله اربعة مستويات: )ثانوية عامة  -

 فأقل، دبلوم متوسط، بكالوريوس، دراسات عليا(.

 أكثر، 9 -6، 5-1العمر التدريبي وله ثالث فئات: ) -

 .سنوات( 10من 

والذي  ةمستوى عمليات ما وراء املعرف التابع:املتغري  -

 هي: أبعادمن ثالثة  تكون

 عرفة، معرفة املعرفة، معاجلة املعرفة(.)تنظيم امل

 املعاجلات اإلحصائية:

استخدم الباحثان الطرق اإلحصائية التالية ملعاجلة 

 البيانات:

 املتوسطات واالنحرافات املعيارية.  -

 معامل االرتباط بريسون. -

 معامل كرونباخ الفا لثبات االتساق. -

 اختبار)ت( لداللة الفروق. -

 للمقارنات البعدية.اختبار شفيه  -

 .one way anovaاختبار  -

 مستوىتم تدريج مستوى اإلجابة عن كل فقرة ملقياس 

 ألعابوكرة القدم ات لدى العبية ما وراء املعرف العمليات

وفق مقياس ليكرت اخلاميس   وأن حتدد  األردن،يف  القوى

، ( درجات5ويعطى ) دائامً  اآليت:و بخمسة مستويات عىل النح

ويعطى  ( درجات، ومستوى أحياناً 4ويعطى ) ى غالباً ومستو

 ويعطى أبداً ومستوى  (2ويعطى ) درجة، ومستوى نادراً ( 3)

، وسيتم استخدام مقياس احلكم عىل النتائج الذي ( درجة1)

وفقًا للمعايري  منخفض(، متوسط، مرتفع) إىلتم تقسيمه 

  اآلتية:

 .1.33=  3/( 1-5طول الفئة = )

 .2.33أقل من  -1ض من املستوى املنخف

 .3.66اقل من  – 2.34املستوى املتوسط من 

 .5- 3.67املستوى املرتفع من 

 

 نتائج الدراسة

هو مستوى العمليات ما  ما األول:النتائج املتعلقة بالسؤال 

القوى يف  ألعابالعبات كرة القدم و املعرفية لدىوراء 

 االردن؟

طات احلسابية لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب املتوس

عينة الدراسة  واملستوى الستجاباتواالنحرافات املعيارية 

كام يف  للعبة،مقياس عمليات ما وراء املعرفة تبعا  أبعادعىل 

 (.6) رقم اجلدول
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 :: كرة القدمأوالً 

 

واملستوى املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية . (6) جدول رقم

س العمليات ما وراء مقيا أبعادالعينة عىل  الستجابات

 القدم.املعرفية للعبة كرة 

 البعد م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفع   0,801   3,68 تنظيم املعرفة 1

 متوسط   0,748   3,26 معرفة املعرفة 2

 متوسط   0,780   0,830 معاجلة املعرفة  3

 متوسط   0,743   3,338 الدرجة الكلية

 

( أن مستوى الدرجة الكلية ملقياس 6)رقم اجلدول يبني 

 جاءالقدم لدى العبات كرة  العمليات ما راء املعرفية

العبات  ألداء وبمستوى متوسط( 3.38بمتوسط حسايب )

كرة القدم. وجاء البعد تنظيم املعرفة يف املرتبة األوىل من 

وبمتوسط حسايب  ةما وراء املعرفي العمليات مقياس أبعاد

تاله بعد معرفة املعرفة  مرتفع، ( وبمستوى3.68)

 وجاء باملرتبة وبمستوى متوسط،( 3.26بمتوسط حسايب )

( 3.17األخرية البعد معاجلة املعرفة وبمتوسط حسايب )

 .وبمستوى متوسط

 :القوى ألعاب ثانياً: 
 

واملستوى املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية . (7جدول رقم )

مقياس العمليات ما  أبعادة عىل العين الستجابات

 القوى. ألعابوراء املعرفية للعبة 

 البعد م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 املستوى

 مرتفع   0,884   3,87 تنظيم املعرفة 1

 متوسط   0,736   3,42 معرفة املعرفة 2

 متوسط   0,848   3,35 معاجلة املعرفة 3

 متوسط   0,790   3,55 الدرجة الكلية 

  

( أن مستوى الدرجة الكلية ملقياس 7) رقم يبني اجلدول

جاء  القوى ألعابلالعبات  العمليات ما راء املعرفية

ألداء العبات  وبمستوى متوسط( 3.55بمتوسط حسايب )

وجاء البعد تنظيم املعرفة يف املرتبة األوىل  القوى. ألعاب

بمتوسط و ةما وراء املعرفيالعمليات مقياس  أبعادمن 

تاله بعد معرفة املعرفة  مرتفع، ( وبمستوى3.87حسايب )

 وجاء باملرتبة وبمستوى متوسط،( 3.42بمتوسط حسايب )

( 3.35األخرية البعد معاجلة املعرفة وبمتوسط حسايب )

 .وبمستوى متوسط

هل هناك فروق ذات النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: 

يف مستوى  (α≤0.05الداللة )داللة احصائية عند مستوى 

 ألعابالعبات كرة القدم و معرفية لدىالعمليات ما وراء 

 اللعبة؟القوى لدى أفراد العينة تبعا ملتغري نوع 

لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخراج املتوسطات 

ت( للمقارنة بني املعيارية واختبار )احلسابية واالنحرافات 

 .ذه القيميبني ه (8) من املتوسطات احلسابية واجلدول
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 اللعبة.تبعا ملتغري نوع  القوى ألعابوالفروق يف مستوى العمليات ما وراء املعرفية لدى العبات كرة القدم  ت( لداللة(. نتائج اختبار)8)رقم جدول 

 
( عدم وجود فروق ذات داللة 8)رقم يبني اجلدول 

ات كرة إحصائية يف مستوى العمليات ما وراء املعرفية بني العب

 وعىل الدرجةاملقياس  أبعادعىل مجيع  القوى ألعابوالقدم 

أي انه ال يوجد فروق بني العبات كرة القدم  للمقياس،الكلية 

القوى يف مستوى العمليات ما وراء املعرفية تبعا ملتغري  ألعابو

 اللعبة.نوع 

 

هل هناك فروق ذات داللة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: 

يف مستوى  (α≤0.05الداللة )ند مستوى احصائية ع

 ألعابالعبات كرة القدم و املعرفية لدىعمليات ما وراء ال

 السكن؟القوى تبعا ملتغري مكان 

لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخراج املتوسطات 

ت( للمقارنة بني املعيارية واختبار )احلسابية واالنحرافات 

 .بني هذه القيم( ي9) رقم املتوسطات احلسابية واجلدول

 

 السكن.تبعا ملتغري مكان  القوى ألعابوكرة القدم  اتالفروق يف مستوى العمليات ما وراء املعرفية لدى العب ت لداللةنتائج اختبار  (.9) جدول رقم

 العدد نوع الطالب البعد
 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

 املعياري
 قيمة )ت(

درجات 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 عرفةتنظيم امل
 13,662 61,67 79 حمافظات الشامل

1,124 160 0,263 
 13,434 59,28 83 حمافظات الوسط

 معرفة املعرفة
 10,591 50,75 79 حمافظات الشامل

0,665 160 0,507 
 11,707 49,58 83 حمافظات الوسط

 معاجلة املعرفة
 12,819 49,24 79 حمافظات الشامل

0,280 160 0,780 
 11,800 48,70 83 الوسط حمافظات

 للمقياس الكلية الدرجة
 35,437 161,66 79 حمافظات الشامل

0,736 160 0,463 
 35,514 157,55 83 حمافظات الوسط

 
 

 العدد نوع الطالب األبعاد
 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

 املعياري
 قيمة )ت(

درجات 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 تنظيم املعرفة 
   12,823   58,92 79  كرة قدم

 1,397-   160  0,164    
   14,146   61,89 83 قوى ألعاب

 معرفة املعرفة
   11,215   48,94 79 كرة قدم

1,352-   160 0,178 
   11,046   51,30 83 قوى ألعاب

 معاجلة املعرفة
   11,707   47,61 79 كرة قدم

1,357-   160 0,171 
   12,723   50,25 83 قوى ألعاب

 الدرجة الكلية للمقياس

   34,183   155,47 79 كرة قدم

1,437-   160 0,153 
   36,348   103,45 83 قوى ألعاب
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عدم وجود فروق ذات داللة  (9)رقم يبني اجلدول 

إحصائية يف مستوى العمليات ما وراء املعرفية بني العبات 

مقياس العمليات ما  أبعادوى عىل مجيع الق ألعابكرة القدم و

تبعا  القوى وألعابوراء املعرفية لدى العبات كرة القدم 

 ملكان السكن.

هل هناك فروق ذات داللة النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: 

يف مستوى  (α≤0.05الداللة )إحصائية عند مستوى 

 ألعابعرفية لدى العبات كرة القدم واملالعمليات ما وراء 

 التعليمي؟القوى تبعا ملتغري املستوى 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية 

املعرفية يف مستوى العمليات ما وراء واالنحرافات املعيارية 

القوى لدى أفراد العينة تبعا  ألعابالعبات كرة القدم و لدى

 ( يوضح ذلك:10) رقمواجلدول ملتغري املستوى التعليمي 

 

القوى لدى أفراد العينة  ألعابالعبات كرة القدم و املعرفية لدىيف مستوى العمليات ما وراء املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية يف    (.10) رقم ولجد

 .تبعا ملتغري املستوى التعليمي

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد املستوى التعليمي البعد

 تنظيم املعرفة

 14,585 57,10 69 وية عامة فأقلثان

 11,413 59,38 21 دبلوم

 12,529 63,49 68 بكالوريوس

 3,916 72,00 4 دراسات عليا

 معرفة املعرفة

 11,927 47,25 69 ثانوية عامة فأقل

 9,246 48,90 21 دبلوم

 10,286 52,85 68 بكالوريوس

 1,893 60,90 4 دراسات عليا

 معاجلة املعرفة

 12,448 46,10 69 وية عامة فأقلثان

 11,030 48,57 21 دبلوم

 12,129 51,37 68 بكالوريوس

 2,380 59,50 4 دراسات عليا

 الدرجة الكلية للمقياس

 37,637 150,45 69 ثانوية عامة فأقل

 30,593 156,86 21 دبلوم

 32,853 167,71 68 بكالوريوس

 3,202 192,25 4 دراسات عليا

 

 أبعاد ظاهرية يفوجود فروق  (10)رقم  اجلدول يبني

تبعا ملتغري  والدرجة الكليةمقياس العمليات ما وراء املعرفية 

.  القوى ألعابوالعبات كرة القدم املستوى التعليمي لدى 

وملعرفة ملن تعود الفروق تم إجراء اختبار حتليل التباين 

ما وراء األحادي ملعرفة داللة الفروق يف مستوى العمليات 

والدرجة الكلية للمقياس تبعا ملتغري  بعاداملعرفية عىل األ

 ،القوى ألعابوالعبات كرة القدم املستوى التعليمي لدى 

 .(11) رقم وكانت النتائج كام هو مبني يف اجلدول
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والدرجة الكلية للمقياس  بعادعمليات ما وراء املعرفية عىل األداللة الفروق يف مستوى ال املتعدد ملعرفةنتائج اختبار حتليل التباين األحادي    .(11) رقم جدول

 .وألعاب القوىالعبات كرة القدم تبعا ملتغري املستوى التعليمي لدى 

 جمموع املربعات مصدر التباين البعد
 درجات

 احلرية
 قيمة )ف( متوسط املربعات

مستوي 

 الداللة

 تنظيم املعرفة

 652,591 3 1957,772 بني املجموعات
3,731 
 

 

0,013 
 

 174,888 158 27632,228 داخل املجموعات

 161 29590,000 املجموع
 

 معرفة املعرفة

 4,448 520,181 3 1560,544 بني املجموعات
 

 

 116,974 158 18481,901 داخل املجموعات 0,005

 161 20042,444 املجموع
 

 معاجلة املعرفة

 3,241 468,512 3 1405,536 بني املجموعات
 

 

 144,571 158 22842,242 داخل املجموعات 0,024

 161 24247,778 املجموع
 

 الدرجة الكلية للمقياس

 4889,163 3 14667,488 بني املجموعات
4,122 

 1185,991 158 187386,512 داخل املجموعات 0,008 

 161 202054,000 املجموع
 

 

ود فروق ذات داللة إحصائية يف ( وج11) رقم يبني اجلدول

املقياس  أبعادمستوى العمليات ما وراء املعرفية عىل مجيع 

فروق ذات داللة  انه يوجد يللمقياس، أ والدرجة الكلية

تعزى ملتغري املستوى التعليمي.  وملعرفة  بعادإحصائية يف هذه األ

 LSD ملن تعود الفروق تم إجراء اختبار اقل فرق دال

 ( يبني هذه النتائج:12)رقم  لبعدية واجلدولا للمقارنات
 

 وألعاب القوى.مقياس العمليات ما وراء املعرفية تبعا ملتغري املستوى التعليمي لدى العبات كرة القدم  ألبعاد LSD . نتائج اختبار اقل فرق دال(12) رقم جدول

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم العمر البعد

 تنظيم املعرفة

 -14,38384-* -6,38384* -2,2795 ة فأقلثانوية عام

 -12,61905 -4,10434  دبلوم

 -8,51471   بكالوريوس

 معرفة املعرفة

 -13,50362* -5,60656* -1,65839 ثانوية عامة فأقل

 -11,84524* -3,94818  دبلوم

 -7,89706   بكالوريوس

 معاجلة املعرفة

 -13,39855* -2,79622* -1,46998 ثانوية عامة فأقل

 -10,92857 -0,18641  دبلوم

 -8,13235   بكالوريوس

الدرجة الكلية 

 للمقياس

 -4,80072* -17,25661* -1,40787 ثانوية عامة فأقل

 -35,39286 -10,84874  دبلوم

 -24,54412   بكالوريوس

 α=0.05دال إحصائيا عند مستوى  *
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لة إحصائية ( وجود فروق ذات دال12)رقم يبني اجلدول 

مستوى العمليات ما وراء املعرفية تبعا ملتغري  أبعاديف مجيع 

القوى بني  ألعابالعبات كرة القدم و لدى املستوى التعليمي 

ذوي املستوى التعليمي الثانوية العامة فأقل و البكالوريوس ، 

وجاءت الفروق مجيعها لصالح ذوي املستوى التعليمي 

ات داللة إحصائية يف مجيع البكالوريوس، و وجود فروق ذ

و الدرجة الكلية بني املستوى الثانوية العامة فأقل   بعاداأل

والدراسات العليا و جاءت الفروق مجيعا لصالح الدراسات 

العليا ، و عدم وجود فروق بني باقي املستويات التعليمية ، و 

وجود فروق ذات داللة إحصائية عىل الدرجة الكلية للمقياس 

ملستوى التعليمي الثانوية العامة فأقل و الدراسات بني ذوي ا

العليا، و جاءت الفروق لصالح ذوي املستوى التعليمي  

 الدراسات العليا، و عدم وجود فروق لباقي مستويات التعليم.

الدبلوم  بني التحصيلذات داللة إحصائية  ووجود فروق

الح لص وجاءت الفروقيف بعد معرفة املعرفة  والدراسات العليا

 الدراسات العليا.

هل هناك فروق ذات النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس: 

يف مستوى  (α≤0.05الداللة )داللة احصائية عند مستوى 

 ألعابالعبات كرة القدم و املعرفية لدىالعمليات ما وراء 

 التدريبي؟القوى لدى أفراد العينة تبعا ملتغري العمر 

اج املتوسطات احلسابية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخر

املعرفية يف مستوى العمليات ما وراء واالنحرافات املعيارية 

القوى لدى أفراد العينة تبعا  ألعابالعبات كرة القدم و لدى

 ( يوضح ذلك:13)رقم واجلدول  ملتغري العمر التدريبي
 

 العمرالتدريبي.القوى تبعا ملتغري  ألعابالعبات كرة القدم و املعرفية لدىعمليات ما وراء يف مستوى الاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية يف . (13) رقم جدول

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد العمر التدريبي البعد

 تنظيم املعرفة

 13,911 55,22 68 سنوات 5-1من 

 12,927 63,18 68 سنوات 9 إىل 6من 

 8,857 66,96 26 سنوات فأكثر 10

 معرفة املعرفة

 11,446 45,74 68 سنوات 5-1من 

 10,788 52,54 68 سنوات 9 إىل 6من 

 6,420 55,42 26 سنوات فأكثر 10

 معاجلة املعرفة

 12,528 44,04 68 سنوات 5-1من 

 11,879 51,82 68 سنوات 9 إىل 6من 

 7,277 54,35 26 سنوات فأكثر 10

 الدرجة الكلية للمقياس

 36,445 145,00 68 واتسن 5-1من 

 33,696 145,00 68 سنوات 9 إىل 6من 

 20,563 167,73 26 سنوات فأكثر 10

 

 أبعاد ظاهرية يفوجود فروق  (13) رقم يبني اجلدول  

والدرجة املقياس  أبعادمقياس العمليات ما وراء املعرفية بني 

لدى العبات كرة القدم تبعا ملتغري العمر التدريبي  الكلية

معرفة ملن تعود الفروق تم إجراء اختبار .  والقوى ألعابو

داللة الفروق يف مستوى  املتعدد ملعرفةحتليل التباين األحادي 

والدرجة الكلية  بعادالعمليات ما وراء املعرفية عىل األ

وكانت النتائج كام هو  التدريبي،للمقياس تبعا ملتغري العمر 

 .(14) اجلدول رقممبني يف 
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والدرجة الكلية للمقياس  بعادداللة الفروق يف مستوى العمليات ما وراء املعرفية عىل األ املتعدد ملعرفةنتائج اختبار حتليل التباين األحادي   . (14) قمر جدول

 العمر.تبعا ملتغري 

 درجات جمموع املربعات مصدر التباين البعد

 احلرية

مستوي  قيمة )ف( متوسط املربعات

 الداللة

 ملعرفةتنظيم ا

  1733,732 2 3467,465 بني املجموعات
10,553 

 

 164,293 159 26122,535 داخل املجموعات 0,000

 161 29590,000 املجموع
 

 معرفة املعرفة

 1218,998 2 2437,995 بني املجموعات

 110,720 159 17604,449 داخل املجموعات 0,000 11,010

 161 20042,444 املجموع
 

 عاجلة املعرفةم

 1477,572 2 2955,143 بني املجموعات
11,034 

 133,916 159 21292,635 داخل املجموعات 0,000 

 161 24247,778 املجموع
 

 الدرجة الكلية للمقياس

 13208,008 2 26416,017 بني املجموعات

 1104,641 159 175637,983 داخل املجموعات 0,000 11,957

 161 202054,000 املجموع
 

 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية 14) رقم يبني اجلدول

املقياس  أبعاديف مستوى العمليات ما وراء املعرفية عىل مجيع 

أي انه يوجد فروق ذات داللة  للمقياس والدرجة الكلية

تعزى ملتغري العمر التدريبي وملعرفة ملن  بعادإحصائية هذه األ

 للمقارنات LSD اختبار اقل فرق دال تعود الفروق تم إجراء

 ( يبني هذه النتائج:15) رقم البعدية واجلدول

 

 القوى ألعابمقياس العمليات ما وراء املعرفية تبعا ملتغري العمرالتدريبي لدى العبات كرة القدم و ألبعاد LSD اقل فرق دال. نتائج اختبار 15رقم  جدول

 ت فأكثرسنوا 10 سنوات 9 إىل 6من  العمر البعد

 تنظيم املعرفة
 - 11,74094- 7,95588-* سنوات 5-1من 

 - 3,785067  سنوات 9 إىل 6من 

 معرفة املعرفة
 9,68778-* 6,80882-* سنوات 5-1من 

 - 2,878959  سنوات 9 إىل 6من 

 معاجلة املعرفة
 10,30204-* 7,77941-* سنوات 5-1من 

 - 2,522624  سنوات 9 إىل 6من 

الكلية  الدرجة

 للمقياس

 - 31,73077-* 22,54412-* سنوات 5-1من 

 - 9,1866515  سنوات 9 إىل 6من 

 α=0.05 مستوىدال إحصائيا عند  *

 
( وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مجيع 15)رقم  يبني اجلدول 

تبعا  الكلية للمقياسمستوى العمليات ما وراء املعرفية والدرجة  أبعاد

 سنوات( 9- 6والعمر )سنوات(  5 -1)ي بني العمر للعمر التدريب

سنوات(.  9 -6وجاءت الفروق لصالح العمر التدريبي من )
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مستوى العمليات  أبعادذات داللة إحصائية يف مجيع  ووجود فروق

تبعا للعمر التدريبي بني  الكلية للمقياسما وراء املعرفية والدرجة 

وجاءت الفروق  كثر(فأسنوات  10سنوات( والعمر ) 5 -1)العمر 

ويبني اجلدول عدم  (.سنوات فأكثر 10لصالح العمر التدريبي من )

الكلية العمليات ما وراء املعرفة والدرجة  أبعادوجود فروق يف مجيع 

 القوى ألعابلدى العبات كرة القدم وتبعا للعمر التدريبي  للمقياس

 فأكثر(.سنوات  10والعمر )سنوات( 9-6بني العمر )

 

 النتائج مناقشة

 التساؤل االول: نتائج والً: مناقشةأ

معرفية ماهو مستوى العمليات ما وراء  "والذي ينص عىل

 "االردن؟القوى يف  ألعابالعبات كرة القدم و لدى

أن مستوى العمليات ما م سة بشكل عارالداكشفت نتائج 

راء املعرفية جاءت بمستوى متوسط الداء لالعبات كرة القدم 

ان استجابات  إىلى قد يعزي لذر امألا. القوى ألعابو

الالعبني عىل املقياس ككل قد تركزت يف الوسط وهذه النتائج 

عىل مقياس العمليات توسط يف استجابات الالعبات  إىلتشري 

متوسطة ملستويات  ما وراء املعرفية وهذه النتيجة متثل نسبة

الالعبات يف االردن األمر الذي يتضح من خالله ان غالبية 

املدربني ال يستخدمون مهارات التفكري ما وراء املعريف يف 

عملية اعداد الالعبني يف الفرق الرياضية، وبالتايل ينعكس 

ذلك عىل طريقة واسلوب تفكريهن وقد يؤثر عىل املستوى 

املهاري يف التدريب وخالل املنافسات الرياضية حيث اثبتت 

علم التدريب الدراسات ان مهارات التفكري تعترب من اعمدة 

الكفايات البدنية واملهارية والنفسية  إىلالريايض باالضافة 

كذلك ان مستوى االبداع واملوهبة مرتبط ارتباطًا وثيقًا 

وقد يعود السبب يف ذلك  (2006بمستوى التفكري السباتني )

عدم التنويع يف أساليب التدريب املستخدمة يف اعداد  إىلايضًا 

ىل تعليم مهارات التفكريبشكل عام والتي تركز ع الالعبات،

ن املام الالعبات هبذا البشكل خاص  ةما وراء املعرف مهاراتو

التفكري مرتبط ارتباطا وثيقا باألبداع كام عمليات النوع من 

 .(Risembrg and Zimmermah,1992)يرى 

العمليات ما وراء املعرفية، فقد جاء  أبعاداما فيام يتعلق ب

مقياس العمليات  أبعادة يف املرتبة االوىل من البعد تنظيم املعرف

ما وراء املعرفية وبمستوى مرتفع ،ثم تاله بعد ذلك بعد معرفة 

واخريا  وبمستوى متوسط، (3.53)املعرفة بمتوسط حسايب 

( وبمستوى 3.47بعد معاجلة املعرفة وبمتوسط حسايب )

متوسط، ويعزو الباحثان السبب يف حصول الالعبات عىل 

مرحلة  إىلرتفع يف بعد تنظيم املعرفة يف اهنم قد وصلوا مستوى م

النضج العقيل ولدهيم ايضًا القدرة عىل التفكري حيث يمكن ان 

نستدل من هذه النتيجة عىل ان الالعبات يتميزن بالقدرة عىل 

التخطيط والتنظيم من جراء اخلربات املختلفة التى استفادو منها  

يله التي تساعدهن عىل تطبيق ولكن بالوقت نفسه ال جيدن الوس

ان  إىلوتقويم ما تم بناءه من اهداف والسبب يف ذلك يعود 

رب اكثر تعقيدا من قدرة التنظيم تقدرات التطبيق والتقويم تع

مستوى عمليات التفكري  أبعادوالتخطيط، وينسجم التباين يف 

القوى مع مستويات  ألعابماوراء املعريف لالعبات كرة القدم و

 ما وراء املعريف حيث يعترب بعد معاجلة املعرفة )اي التفكري

التفكري ما وراء املعريف ويليه  أبعادالقدرة عىل التقويم( من ارقى 

بالدرجة الثانية معرفة املعرفة ويف الدرجة الثالثة  تنظيم املعرفة 

حيث جاءت متوسطات اجابات الالعبات عىل املقياس 

ا وراء املعرفية وهذا يؤكد مستوى العمليات م أبعادمنسجمة مع 

عىل امهية تضمني املدربني مهارات التفكري املختلفة يف براجمهم 

املعريف  ما وراءالتفكري ومهارات وخاصة مهارات وعمليات

حيث اكدت الدراسات عىل ان استخدام اسرتاتيجيات ما وراء 

املهارية  اتيف برامج التدريب يزيد من قدرات الالعب ةاملعرف

عمليات يف التدريب او املنافسة ويرتبط مستوى  سواء كان

التفكري ما وراء املعريف ارتباطًا وثيقا باملستوى املهاري كام جاء 

ودراسة  (Nietfeld,2003)ودراسة  (Tianjiun, 2005)بدراسة 

(Coutinho, 2007). 

 

 الثاين:التساؤل  نتائج ثانيًا: مناقشة

احصائية عند هل هناك فروق ذات داللة  "والذي بنص عىل

املعرفية يف مستوى العمليات ما وراء  (α≤0.05الداللة )مستوى 

 "اللعبة؟القوى تبعا ملتغري نوع  ألعابالعبي كرة القدم و لدى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بينت النتائج 
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وألعاب بني العبات كرة القدم  ةما وراء املعرف العمليات مستوى

 ةمقياس مستوى العمليات ما وراء املعرف أبعادعىل مجيع  القوى

الكلية للمقياس، أي انه ال يوجد فروق بني العبات  وعىل الدرجة

يف مستوى العمليات ما وراء املعرفية  وألعاب القوىكرة القدم 

طبيعة الربامج  إىل عزوه يمكن االمر الذيتبعا ملتغري نوع اللعبة. 

 التي ض هلا الالعبات تتعر التدريبية واملنافسات الرياضية التي

اآلراء،  وإبداء واملناقشات، احلوارات إجراء خالهلا من يمكن

 واختاذ وتقييمها، البدائل، وحتديد وصياغة خطط اللعب

وهو اليقت،ر عىل لعبة دون االخرى  األفكار، وتنظيم القرارات،

وبالرغم مما يتميزبه العبات كرة القدم من السامت اإلرادية 

ة بالثقة بالنفس وضبط النفس وإثبات الذات، النفسية املمثل

والتعاون ومتاسك الفريق والكفـاح واملثـابرة والتصميم واإلرادة 

القوى بكثري من  ألعابللوصول لإلنجاز الريايض كذلك تتميز 

الصفات املشرتكة ما بينها وبني كرة القدم والرغم من بعض 

 األختالفات يف طبيعة املهارات .

ان هناك الكثري من التشابه "( 2012ويؤكد شتيوي )

 هوالتي تتطلب من الالعب اتيف اخلصائص املميزة للالعب

العقلية  اوعمليامه ااستخدامه ألقىص حد من قدرامه

والبدنية ملحاولة تسجيل أفضل مستوى ممكن؛ األمر الذي 

 يسهم يف األرتقاء بزيادة األنتباه واإلدراك والتذكر والتفكري

. وهذه العمليات تساعد "ور والتخيلوالقدرة عىل التص

املثابرة واالرصار وتقدير الزمان واملكان  الالعب عىل

والت،رف بطريقة منظمة بعيدة عن العشوائية واجلمود 

 فكل واستغالل الوقت واجلهد يف الزمان واملكان املناسبني 

اذا  الالعبات ومستوى التفكري لدهيم، وعي من يزيد هذا

وقد جاءت هذه النتيجة خمالفة  لعبتنيما قارنا ما بني ال

( من حيث نوع اللعبة، Lalit,Harpreet 2013لدراسة  )

اجلامعية    لعابحيث جاءت نتائج دراسته لصالح األ

 (Settanni2,Settanni1, 2012) ولكنها تتفق مع دراسة

التي تؤكد عىل ان االنشطة الرياضية بأشكاهلا املتعددة سواء 

تساهم يف رفع مستوى مهارات  كانت فردية اومجاعية

 وعمليات التفكري اذا كانت براجمها تتضمن اسرتاتيجيات

 التفكري املتنوعة .

 الثالث:ثالثًا: مناقشة نتائج التساؤل 

هل هناك فروق ذات داللة احصائية  " والذي ينص عىل

يف مستوى العمليات ما وراء  (α≤0.05الداللة )عند مستوى 

القوى تبعا ملتغري  ألعابة القدم والعبات كر املعرفية لدى

 "السكن؟مكان 

فروق ذات داللة إحصائية يف  وجود الدراسةبينت نتائج 

مستوى العمليات ما وراء املعرفية بني العبات كرة القدم 

مقياس  أبعاد أحدعىل بعد تنظيم املعرفة  وألعاب القوى

العمليات ما وراء املعرفية وجاءت الفروق لصالح العبات 

ظات الشامل، كام اظهرت النتائج عدم وجود فروق يف حماف

بني العبات كرة القدم  ةعمليات ما وراء املعرفيالمستوى 

من  ومعاجلة املعرفة معرفة املعرفة، أبعادعىل  وألعاب القوى

 املعرفية.مقياس العمليات ما وراء  أبعاد

اما فيام يتعلق ببعدي معرفة املعرفة ومعاجلة املعرفة فلم 

وجود فروق دالة احصائيًا بني حمافظات  إىلالدراسة  تتوصل

تشابه برامج  إىلالشامل والوسط وقد يعود السبب يف ذلك 

يتعرض هلا الالعبون كذلك تشابه الفرص يف  التدريب التي

عدم وجود االختالفات  إىلاملباريات واملنافسات باالضافة 

 .ل والوسطبني حمافظات الشام الكبرية يف الرتكيب االجتامعي ما

 

 نتائج التساؤل الرابع:مناقشة  :رابعاً 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية "والذي ينص عىل

يف مستوى العمليات ما وراء  (α≤0.05الداللة )عند مستوى 

القوى تبعا ملتغري  ألعابالعبي كرة القدم و املعرفية لدى

 املستوى التعليمي؟

ة إحصائية يف وجود فروق ذات داللاظهرت نتائج الدراسة 

مقياس مستوى العمليات ما وراء املعرفية تبعا ملتغري  أبعادمجيع 

املستوى التعليمي الثانوية العامة  اتاملستوى التعليمي بني ذو

والدبلوم املتوسط والدراسات العليا  والبكالوريوس فأقل

املستوى التعليمي يف  اتجاءت الفروق مجيعها لصالح ذو

ة  ــطبيعى ــللباحثان ذلك إويعزوا االبكالوريوس، 

ات تلقاها  الالعبتي ــلتا التدريبات واخلربات واملعلومات

ت لمناقشاار والحواء اجرإلها ن خالــن مــيمكي ــلتاو
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ما وراء  عملياتوان  ،ئلادـلباد ـتحديراء وآلاء ادـبوإ

رتبط بتطبيق املعرفة وكيفية االستفادة منها  والقدرة ت ةاملعرف

 الالعباتي  ـعويزيد من ا ذه، و ركاألفاتنظيم عىل 

ة ـــة بالمعرفـــإلحاطواجح النايط ـطلتخاى عل نتهردـــقو

ا ـجهتهامود دـم بصـي هـلتالمهمة اا ـــي تتطلبهلتا

ام تخدــسل االـن خـة مـلمعرفه اذـف هـتوظيو

كيف ومتى واين يتم ة ــمعرفوبة ــلمناست اتيجيااترــالسا

ى، أخرـتيجية باترـسال اتبدسامتى سيتم ، ومهااتخدــسا

 ةـتيالذاة ــــجعالراة ــــلتغذيام استخدل  االـن خـك مـلوذ

ل لوصواحتى ات لخطوار يــة ســــياذ بدــــمنة تمرـمسلوا

ه باالتجاات وـلخطالتقييم سير ة لمرجواف األهدالى إ

ن ـمد دـعام تخدـسل الك من خالذيتم ولصحيح ا

ارات قرذ تخاوام تقييوتنظيم ومن تخطيط رات اـلمها

والضبط  وحتديد االهداف وارتفاع مستوى الدافعية قبة واملرا

اما فيام يتعلق بتفوق املستوى التعليمي البكالوريوس عىل 

الدراسات العليا فقد اثبتت الدراسات ان التفكري ما وراء 

املعريف ال يرتبط بشكل مبارش مع املستوى التعليمي 

وتتفق هذه النتيجة مع والتحصيل كام اشارت الدراسات 

 ,Coutinho)( ودراسة 2011مخ  )احلموري وابودراسة 

 (. Theodosiouو Papai، 2005)( ايضا دراسة 2007

 

 :التساؤل اخلامس: مناقشة نتائج خامساً 

هل هناك فروق ذات داللة احصائية "والذي ينص عىل

يف مستوى العمليات ما وراء  (α≤0.05الداللة )عند مستوى 

القوى تبعا ملتغري  ألعابة لدى العبيات كرة القدم واملعرفي

 "التدريبي؟العمر 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اظهرت نتائج الدراسة 

الدرجة الكلية  ملقياس العمليات ما وراء املعرفية تبعا للعمر 

سنوات  10سنوات،  9-6التدريبي لصالح الفئات العمرية ) 

 ما وراءيف ذلك ان املهارات فاكثر( ويعزو الباحثان السبب 

املعرفية تتطور باتساع معارف الفرد وزيادة حصيلتة من اخلربات 

( يف حني اكدت دراسة 1999واملعلومات كام اشار شاهني )

(Hurme and Jarvela,2000)  عىل ان املكونات ما وراء املعرفية

تزداد مع التدريب املستمر وتساعد يف حل املشكالت ومتكن 

من مراجعة عمليات تفكريهم وتساعدهم عىل اختاذ االفراد 

القرار يف مجيع جماالت احلياة  وترتبط هذه املهارات بنوعية 

التدريب،  كذلك بينت الدراسات اال رتباط الوثيق ما بني 

مستوى التفكري ما وراء املعريف ومفهوم الذات والدافعية 

راسات واالهداف املرتبطة باالتقان واالدراك حيث اثبتت الد

ما  العمليات وجود عالقه طردية بني هذه املتغريات ومستوى

( ، Coutinho, 2007كام تبني يف دراسة )  ةوراء املعرفي

(Nietfeld, 2003( ،)Cetinkaya, Erktin,2000) 

 

 استنتاجات الدراسة

يف ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج تم استخالص 

 االستنتاجات التالية:

ج تدريب العبات كرة القدم عدم تضمني برام -1

 املعرفة.القوى ملهارات ما وراء  ألعابو

ال تتضمن برامج اعداد املدربني مهارات  -2

 وإسرتاتيجيات التفكري ما وراء املعريف.

ارتفاع مسوى العمليات ما وراء املعرفية يزيد من  -3

 وتقويمها.يف حل املشكالت واختاذ القرارت  اتقدرة الالعب

 

 التوصيات

ويص يلنتائج التي توصلت إليها الدراسة يف ضوء ا

 بام ييل: انالباحث

رضورة إتاحة الفرصة لالعبني بمامرسة مهارات  -1

 ها.أبعادما وراء املعرفة يف مجيع  وعمليات

مهارات ما وراء على استخدام تشجيع املدربني   -2

عىل تطبيقها ات التدريب واملنافسات وحث الالعب أثناءاملعرفة 

 ليومية.ايف حيامهم 

مقدرة عالية من الوعي يف  ذومدربني هتمام بإعداد ألا -3

 املعرفة خاصه.ما وراء التفكري عامه ومهارات استخدام مهارات 

تطوير مقاييس خاصة بمهارات التفكري ما وراء   -4

املعريف تسهم يف عملية الكشف املبكرعن الالعبني املميزين 

 اثناء عمليات االنتقاء. 
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 اخرى، وعىلن الدراسات عىل رياضات اجراء مزيد م -4

عينات خمتلفة مثل طلبة املدارس، واالفراد غري املامرسني 

 للرياضة.
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 فاعلية بعض إسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تنمية بعض قدرات املجال النفس

 ( سنوات10-9حركي لدى التالميذ ) 

 بن يس قدور حبيب د.( **) وبراهيمي قدور،  د. )*(  

  mimoune2008@hotmail.comمعهد الرتبية البدنية والرياضية  )*( 

  mimoune2008@hotmail.comمعهد الرتبية البدنية والرياضية  (*)*

 (م22/5/2017للنرش يف  م؛ وقبل22/11/2016يف  قدم للنرش) 

 .املجال النفس حركي -إسرتاتيجية التدريس : املفتاحيةكلامت ال

هدف هذا البحث إىل معرفة فعالية بعض اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تنمية بعض  البحث: ملخص

( سنوات حيث افرتضنا استخدام اسرتاتيجيات 10-9الميذ )قدرات املجال النفس حركي لدى الت

تلميذ من  30التدريس يساهم يف تنمية بعض قدرات املجال النفس حركي، حيث شملت عينة البحث عىل 

م من احلركة، اختبار 25التعليم االبتدائي وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية، واستخدما اختبارات عدو 

ات، الوثب العريض من الثبات، ثني اجلدع من وضع اجللوس، اجلري املتعرج، خطو 10القفز املتعدد ل 

اجلري بني القائمني(، تم التوصل إىل أن استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يساهم يف تنمية بعض 

قدرات املجال النفس حركي ومنه نويص: برضورة  تطوير اسرتاتيجيات تعليم مناسبة لتنمية القدرات 

ة واحلركية، تساعد عىل إثراء تعلم التالميذ، مع وضع برامج تعليمية مرنة من شأهنا تلبية احتياجات البدني

التالميذ ورضورة تطبيق إسرتاتيجية التدريس باللعب لزيادة وعي التالميذ بذاهتم ومهارات التعلم الذايت 

 .لتنمية قدراهتم يف خمتلف األنشطة الرياضية
 

 

The effectiveness of some modern teaching strategies in the development of part of  

psychomotor domain skills in pupils (9-10) years  

 

(*)Dr. Kadour Brahimi  

(**)Dr. Ben Si Kaddour Habib 
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Keywords: learning strategy, domain of psychomotor. 

Abstract :  The aim of this research on the effectiveness of some modern teaching 

strategies in the development of some of the self-kinesthetic field capacities among students 

(9-10 years), where the use of teaching strategies Which contribute to the development of 

some of the auto-dynamic field capabilities, where the research sample included 30 primary 

school students were randomly selected and used the enemy's 25 m motion tests, test 

several jumps 10 steps, Jumping general stability, bending the lame, sitting position, 

winding stroke, running between the existing), it was concluded that the use of modern 

teaching strategies that contribute to the development of some of the The region's ability to 

stir the soul and what we recommend: the need to develop appropriate for the development 

of physical and motor capabilities teaching strategies, contribute to enrich students' 

learning, with flexible educational programs that meet the Needs of students and the need 

to apply the teaching strategy to play to increase student awareness in themselves and self-

learning skills to develop their skills in various sports activities. 
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 املقدمة

تعد اجلزائر حاليا من الدول التي تنشد التقدم وتسعى إىل  

ى وجتعل االهتامم برعاية الطفولة والشباب هدفا أساسيا الرق

تسعى إىل حتقيقه من خالل توفري مجيع اإلمكانات املالية 

 اجلوانبواإلدارية والفنية وحشد كل ما يثري 

لضامن تدريس مادة الرتبية البدنية عىل نحو فعال التعليمية

تعترب و عدادهم إعدادا الئقا يعود باملنفعة عىل اجلميع،إليتم 

تربية الطفل الرتبية املتكاملة حجر األساس يف بناء املجتمع 

حيث أن طفل اليوم هو شاب املستقبل وأمل البالد يف  املتحرض

 البناء والتطوير.

بام حتتويه من أنشطة تلبي ة وتعترب الرتبية البدنية والرياض

حاجات الطفل وميوله عامل أسايس ال يمكن االستغناء عنه 

طفل من مجيع النواحي ) بدنية ـ عقلية ـ نفسية ـ يف تربية ال

فتنمية القدرات تساعد عىل اندماجه يف املجتمع  كام اجتامعية ( 

 يتطلب الصحيحة الطفل بالصورة لدى النفس حركية

 هذه توجيه يف التبكري خالل من الطفولة مرحلة استغالل

 دور هلا ليكون السليمة بالصورة وتطويرها احلركات وتنميتها

 قدراته ذاته وتنمية واكتشاف الطفل قدرات تنمية يف هام

 يف احلركات هذه تنمو أن املمكن من حيث ومعلوماته،

 حياته وعىل الطفل عىل يؤثر سليم بشكل غري خاطئة اجتاهات

القوامية،  واالنحرافات العيوب من فالكثري قوامه، وعىل

 تصيب قد التي احلركية واإلعاقات القدرات، وضعف

 الطفل ، من حياة العمرية الفرتة هذه إمهال عن تنتج فالاألط

 املدرسة يفوالرياضة البدنية  الرتبية برامج جيعل الذي األمر

 أنور مني)أ لأمه ما وعالج ما فسد إصالح جمرد بعدها وما

 التعليمية اخلربات يف النقص أو الفشل أن كام( 1998 اخلويل

 املهارات احلركية وتطوير وتعديل لتهذيب الالزمة احلركية

 وعدم احلركة عشوائية إىل يؤدي قد و مفاهيمها، األساسية

 للمغامرة األطفال لدى نقص الرغبة إىل يؤدي قد مما توافقها

إلحباطات  تؤدي ما غالبا والتي بالنفس الثقة وانخفاض

 عىل الصعب من وجتعل والشباب، املراهقة يف مرحلة نفسية

 عند باألنشطة الرتوحيية االستمتاع يف ينجح أن الفرد

هذا السياق يذكر كل يف و (،rasmus, & Fowler, 19الكرب)

توجد عالقة وثيقة ما بني اعتبار  أنه 1989 شيفر و مليامنمن 

فغالبا ما يكون األطفال  الذات والدافع لالنجاز املدريس

متعطشني للتعلم والتحصيل، وهذه الرغبة يف األداء اجليد 

ز، وتؤدي الدافعية املرتفعة للتحصيل تسمى دافعية االنجا

والرغبة يف النجاح إىل مزيد من املثابرة أكثر مما تؤدي إليه 

الرغبة يف جتنب الفشل، أما نقصان الدافعية لالنجاز املدريس 

فيؤدي إىل ضعف التحصيل، ومن أسباب تدين دافعية االنجاز 

حيث يعتقد تالميذ املدارس أهنم غري  تدين تقدير الذات

درين عىل التعلم ويميلون إىل التقليل من قيمة قدراهتم قا

والشعور بعدم الكفاءة يف التحصيل الدرايس )شيفر، مليامن، 

توظيف إسرتاتيجيات التدريس احلديثة  فإن لذا(، 1989

عىل حتقيق األهداف املرجوة من قبل وزارة الرتبية كام  قادرة

 ما وخاصةقة هي منشودة يف املنهاج الرتبوي والوثائق املرف

بتنمية قدرات التلميذ النفس حركية يف هذه املرحلة  يرتبط

باعتبار أن املرحلة التي تليها  وات( سن10-9العمرية املهمة )

هي عبارة األخرية هذه هي مرحلة املراهقة األوىل، نظرا ألن 

عن حصيلة من اخلربات واملهارات التدريسية خيططها املدرس 

 التالميذ عىل حتقيق األهداف،ويديرها من أجل مساعدة 

وبذلك تعترب موقفا يتميز بالتفاعل والتعاون بني طرفني لكل 

منهام أدوار يامرسها من أجل بلوغ األهداف املنشودة فلكي 

يتحقق هذا النوع من التدريس البد من التفاعل القيم بني 

املدرس وتالميذه من ناحية األداء الصادق واستجابة التالميذ 

داء يف ضوء معايري االلتزام، وعىل هذا األساس جيب هلذا األ

عىل املدرس أن يسعى إىل مساعدة تالميذه عىل التحول من 

السلبية إىل اإلجيابية ومن اجلمود إىل الفعالية خالل خمتلف 

املوافق التدريسية باستخدامه للوسائل التدريسية املناسبة، 

أن هذا  لذلك فوظيفة املدرس ليست مقترصة يف احلكم عىل

التلميذ موهوب واآلخر ضعيف، بل العمل مع التالميذ 

بمستوياهتم املختلفة وبأسس حديثة تؤدي إىل أحسن ما 

 & Mosston) عندهم من االستعداد والعطاء والتفاعل

Ashworth, 2002) استخدام ، ومن أهم األسس العامة يف

هي استغالل النشاط الذايت للتالميذ إسرتاتيجيات التدريس 

حيث جيب عىل املدرس أن يرشك تالميذه يف الدرس ب
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باستخدام أنسب الوسائل التدريسية، ويوفر هلم فرصة التفكري 

والعمل اإلبداعي واالعتامد عىل النفس فيام يستطيعون القيام 

، هلم هبابه خالل الدرس دون إرهاقهم بأوامر ونواه ال حاجة 

إجياد روح  وإىل تشويقهم عىل العمل ال تنفريهم منه، وإىل

التعاون املتبادل بينهم و بني املدرس للنهوض هبم وبلوغ 

ومن هنا تكتسب هذه  ،(Willis, 2007) األهداف املنشودة

الدراسة أمهيتها، لكوهنا تسعى إىل تأصيل مفهوم 

إسرتاتيجيات التدريس كمدخل جديد يف تطوير إدارة درس 

ايري التي الرتبية البدنية، مـن حيث حتديـد األساليب واملع

يرتكز عليها، ثم تسعى بعد ذلك للتعرف عىل الدور الذي 

يمكن أن تعلبه إسرتاتيجيات التدريس يف تطوير املامرسة 

تعد هذه الدراسة خطوة  وعليه، الرتبوية بصفة عامة يف الدرس

أوىل لتقديم بعض املقرتحات التي من شأهنا اقرتاح دليل 

التعليم االبتدائي يف يف مرحلة  املتفوقنيأساليب الكشف عن 

اجلزائر، مع السعي إىل  توجيه األنظار نحو  أمهية تقديم املزيد 

من االهتامم لعملية  الكشف عن األطفال وإىل إبراز 

االسرتاتيجيات البيداغوجية اجلديدة يف ميدان الرتبية البدنية 

لتفعيل دور التلميذ وتشجيعه عىل اإلبداع يف العمل والرياضة 

 لتعبري عن إمكاناته البدنية واملهارية.مع  قدرة ا

 
 مشكلة البحث

طرائق  جمال يف والتحديث التجديد عملية إن

 من أصبحت بل نقاش جمال تعد مل التدريس سرتاتيجياتإو

 حيويا ومطلبا ،بني املختصني بأمهيتها املقطوع امللحة األمور

 يف التغري، رسيعة احلياة بني التوازن إحداث أجل من ملحا،

 الرتبوية النظم به تقوم أن ينبغي الذي والدور  العوملة،عرص

 والتدريس، تطويع وإثراء املناهج يتم حيث والتعليمية،

 واحرتام املتعلمني، بني الفردية الفروق بحسب والتقويم

 الكامنة الطاقات عن الكشف قدراهتم، وميوهلم ومدى

 من خالل أساليب علمية مقننة استثامرها وحماولة لدهيم،

موجهة للكشف عن املتفوقني حتى تتمكن من صقل 

يف هذا ، مواهبهم، ألهنم يمثلون ثروة برشية يف املجال الريايض

أشارت بعض الدراسات ذات العالقة بواقع التعليم  ،السياق

من األعامل التي تتم يف املدارس تقوم  %85احلايل أن أكثر من 

اون وبناء عىل أساس تنافيس فردي بني التالميذ، وأن التع

 ,Goudas) املهارات االجتامعية ال حيظى باالهتامم الالزم

Magotsiou ,2009; Prater, et al  1998) كام أثبتت ،

دراسات أخرى أن أهم عنرص يف فشل األفراد يف أداء 

وظائفهم ال يعود إىل نقص يف قدراهتم العلمية، ولكن إىل 

 ;Hannon and Ratliff 2004)، النقص يف مهاراهتم التعاونية

Riewald, 2003)،  لذلك فإن التدريس عبارة عن حصيلة من

اخلربات واملهارات التدريسية خيططها املدرس ويديرها من 

وبذلك فهو  أجل مساعدة التالميذ عىل حتقيق أهداف معينة،

بالتفاعل بني الطرفني لكل منهام أدوار  زيعترب موقفا يتمي

شودة، ويف هذا الشأن يامرسها من أجل بلوغ األهداف املن

 تالميذأصبح االجتاه احلديث يويل املدارس مسئولية مساعدة ال

عىل متابعة التعلم، وبتشجيعهم عىل اإلقبال مع عملهم 

املدريس، ولذا وجهت اجلهود الرتبوية إىل أمهية البيئة يف إذكاء 

روح االبتكار واإلبداع والقيادة والتواصل واختاذ القرارات 

 ، جلعل املجموعات التعليمية جمموعات فاعلة،وإدارة الدرس

كام أن مشكلة املعلم األساسية يف الفصـل هي إظهار الرصامة، 

ليظل التالميذ حمافظني عىل النظام، بل أصبح دور املعلم هو 

تطوير األجواء التقليدية هبدف تنمية قدرات الطفل وفق 

ي ينطلق معايري تربوية سليمة بقصد زيادة املردود الداخيل الذ

من رضورة حتديد وتفعيل اسرتاتيجيات حديثة بدرس الرتبية 

لكن الواقع التدرييس ،  .(Brady &Tsay, 2010)البدنية

أصبح وانطالقا من الزيارات امليدانية واملقابالت الشخصية 

معاكس متاما ملا ينبغي أن يكون لكون أنه عىل الرغم من ثبوت 

نية يف ممارسة العمل التدرييس األمهية الكبرية هلذه اخلربات امله

بأسلوب علمي ومنهجي، إال أن الكثري من العاملني يف احلقل 

الرتبوي ال يزالون عىل نحو االفتقار إىل معرفتها وإىل كيفية 

تطبيقها خالل درس الرتبية البدنية ألجل اإلعداد الالئق 

للتالميذ وخاصة عىل مستوى قدراهتم النفس حركية وهذا 

مقترصا عىل حتى اآلن عملية التدريس ال يزال ألن الفهم ل

حسن بعض اخلصوصيات الفردية، ويف هذا الشأن يشري 

من أهم األسس العامة للتدريس الفعال هي "أن  شحاتة
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جيب عىل املدرس أن يرشك ، واستغالل النشاط الذايت للتالميذ

تالميذه يف الدرس باستخدام الوسائل التدريسية املساعدة 

والتنافيس يف  باللعبالتدريس  رتاتيجيةأن إسوخاصة 

التالميذ، ويوفرا هلم فرصة احتواء  إىلجوهرمها هيدفان 

فيام  النفسالتفكري والعمل اإلبداعي إىل جانب االعتامد عىل 

يستطيعون القيام به خالل الدرس وعدم إرهاقهم بأوامر ونواه 

 ، وإىل تشويقهم عىل العمل ال تنفريهم منه،هم يف غنى عنها

وإىل إجياد روح التعاون املتبادل بينهم وبني املدرس للنهوض 

ووفقا ( 1998 شحاتة،) هبم وبلوغ األهداف املنشودة

إلسرتاتيجية جونسون وزمالئه، فإن العمل التعاوين، باملقارنة 

مع العمل التنافيس والعمل الفردي، يؤدي إىل زيادة التحصيل 

عىل العالقات اإلجيابية واإلنتاجية يف أداء التالميذ والتأكيد 

 & Johnson) بينهم، وحتسني الصحة النفسية وتقدير الذات

Johnson, 1999)،  و جيب أن يتعرف املعلمون عىل

التنافيس ويتدربوا عىل وباللعب إسرتاتيجية التدريس 

االسرتاتيجيات النشطة  أهماستخداماهتا الصفية، لكوهنا من 

مهم وتنمية قدراهتم النفس التي تساعد التالميذ عىل زيادة تعل

حركية واكتساهبـم املهارات االجتامعية الالزمة للنجاح يف 

وعليه يمكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئييس احلياة، 

 التايل:

يف بعض إسرتاتيجيات التدريس احلديثة  فاعليةما أثر  

-9تنمية بعض قدرات املجال النفس حركي لدى التالميذ )

     هذا نطرح التساؤالت الفرعية التالية: منو( سنوات 10

والتنافيس يساهم  باللعبهل تفعيل إسرتاتيجية التعلم  -

النفس حركي لدى التالميذ املجال يف تنمية بعض قدرات 

     ؟ سنوات (9-10)

يف والتنافيس  باللعبما مدى إسهام إسرتاتيجية التعلم  -

                                                                                                     ؟واتسن( 10-9)تنمية اإلنجاز الريايض لتالميذ 

 

 أمهية البحث

 :أهناتنبع أمهية هذه الدراسة من  

تتناول موضوعا حيوّيا وجديدا هيم القائمني عىل العمل  -

الرتبوي امليداين من معلمي ومديري مدارس ومرشفني 

من أجل رفع  الرتبوية،وهيم كذلك صانعي القرارات  ني،تربوي

   .عاماملستوى الرتبوي بشكل 

تلقي الضوء عىل العنارص األساسية املكونة إلسرتاتيجية  -

، ومدى االستفادة منها يف تطوير والتنافيس التدريس التعاوين

املنشودة، وحماولة  وحتقيق الغاياتإدارة درس الرتبية البدنية 

فجوة الناجتة عن املامرسات التعليمية التقليدية التي تضييق ال

 الكامل.تعطى املعلم الدور 

هي جمموعة اخليارات واملحاور  اإلسرتاتيجيةوبام أن  -

واملسارات التي تصاغ عىل ضوء اخلصائص واالحتياجات 

واإلمكانيات والطموحات األوسع يف الرؤيا املستقبلية هبدف 

لرتبية البدنية والرياضية والتي مواكبة التطورات يف مادة ا

فكان لزاما  ،بالتأكيد ترتك أثارها املستجدة بالوسط املدريس

علينا أن نخطط عملنا ضمن إسرتاتيجية لعمل مستقبيل حتدده 

                                                                                 املنشودة.األهداف 
 

 أهداف البحث

يف  والتنافيس يساهم باللعبفعيل إسرتاتيجية التعلم ت -

 (10-9تنمية بعض القدرات النفس حركية لدى التالميذ )

 .   سنوات

يف  والتنافيس يساهم باللعبالتعلم  إسرتاتيجية تفعيل -

   .( سنوات10-9)تنمية اإلنجاز الريايض للتالميذ 
 

 فروض البحث

يف  تنافيس يساعدوال باللعبالتعلم  إسرتاتيجيةتفعيل  -

( 10-9)تنمية بعض القدرات النفس حركية لدى التالميذ 

 سنوات

يف  والتنافيس يساهم باللعبالتعلم  إسرتاتيجية تفعيل -

  .سنوات( 10-9) للتالميذتنمية اإلنجاز الريايض 
 

 التعريف بمصطلحات البحث

عملية تفاعل بني طرفني بشأن "يعرف بأنه التدريس:  -

من  استجابةو وي عىل تأثري من جانبضوع وهي تنطمو

أما حممد زياد  (،1997 ،حسن حسني زيتون)  جانب آخر

تفاعلية يتم خالهلا نقل مادة التعلم  اجتامعيةعملية "فريى بأنه 

سواء كانت معلومة أو قيمة أو حركة أو خرب من املرسل الذي 
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حممد زياد ) هو األستاذ إىل املستقبل الذي هو التلميذ

بينام يرى موسكاموستون وسارة أشورت أن  (،1985،محدان

عن سلسلة مستمرة "التدريس يف جمال الرتبية البدنية هو عبارة 

من العالقات التي تنشأ بني املدرس والتلميذ وهذه العالقات 

تساعد التلميذ عىل التطور بوصفه فردا أو مشاركا يف نشاط أو 

يف األنشطة  فعالية معينة ويمتلك مستوى معينا من املهارة

 (.1991،اشورت &ستون مو) ."البدنية

هي جمموعة اإلجراءات  :التدريس إسرتاتيجية -

املستخدمة من طرف املعلم، لتحقيق أهداف خمطط هلا مسبقا 

وإجرائيا سنتطرق  ،بأقىص فاعلية ممكنة وفق اإلمكانات املتاحة

من إسرتاتيجية التعلم التعاوين أي  استخدام كلإىل التنوع يف 

العمل يف شكل جمموعات غري متجانسة وإسرتاتيجية التعلم 

باملنافسة أي كل املواقف البيداغوجية التي ستصمم يف طابع 

 املواجهة والتنافس.

يتصل بتنمية  الذي هو املجال: املجال النفس حركي -

وحسب  اجلوانب اجلسمية احلركية والتنسيق بني احلركات

التي  رات اجلسميةتنمية القد إىلسنتطرق  روتصنيف ها

تتصف بالقوة والرشاقة واملرونة والتحمل ولذلك فإن 

األهداف هبذا املستوى تركز عىل النمو اجلسمي السليم للقيام 

 بحركات يف مستوى أعىل. 

 

      الدراسات السابقة

 (2005)حممد البارودي وأيمن عبده دراسة كامل الدين -

التدريس عىل تأثري استخدام بعض إسرتاتيجيات "بعنوان 

هتدف الدراسة إىل  "بعض املهارات األساسية يف الكرة الطائرة

ني باستخدام يميالتعرف عىل تأثري استخدام برناجمني تعل

 أسلوب التعلم التعاوين وتوجيه األقران باإلضافة إىل الربنامج

التقليدي عىل تعلم بعض مهارات الكرة  باستخدام األسلوب

املنهج التجريبي بالتصميم  انالطائرة. استخدم الباحث

التجريبي لثالثة جمموعات جتريبية ملناسبته لطبيعة هذه الدراسة 

بالتصميم التجريبي الذي  انوأسلوهبا وقد استعان الباحث

يعتمد عىل القياس القبيل والقياس البعدي للمجموعات 

يف هناية مدة قبل و الثالثة ومقارنة النتائج بني القياسات

يمي. وتم إجراء هذا البحث عىل عينة عمدية من الربنامج التعل

طالب وطالبة وتم  (436طالب الفرقة األوىل البالغ عددهم )

 120اختيار شعبتني لكل جمموعة جتريبية وبلغ عدد العينة 

الباقيني الطالب و نيطالب وبعد استبعاد الطالب الالعب

لإلعادة والطالب الغري منتظمني يف الدراسة أصبحت عينة 

جمموعة من  انطالب، واستخدم الباحث60حث الب

العمر  -الوزن -القياسات األنثربومرتية)الطول االختبارات:

-الزمني( واالختبارات البدنية)الوثب العمودي من الثبات

دفع -دفع كرة طبية ألبعد مسافة باليد اليمنى-الوثب العريض

كرة طبية ألبعد مسافة باليد اليرسى( واالختبارات املهارية 

-التمرير من أسفل عىل احلائط-)التمرير من أعىل عىل احلائط

استخدام أساليب ، أظهرت النتائج أن اإلرسال من أعىل( 

التعلم احلديثة يف التدريس يساعد عىل استغالل املساحة 

،  الزمنية وتوفري اجلهد واالرتقاء باملستوى املهارى للطالب

إجيايب عىل تطوير  ريثتأله أسلويب توجيه األقران والتعاوين عىل 

وتنمية ورسعة تعلم الطالب التعلم للمهارات احلركية وإثراء 

 عرفية واالنفعالية لدى الطالب.                                       اجلوانب امل

اللعب  أثر"بعنوان  (2009دراسة اخلفاف ودرويش ) -

 فت هد  "التنافيس يف تنمية الثقة بالنفس لدى أطفال الروضة.

الدراسة إىل التعرف عىل أثر اللعب التنافيس يف تنمية الثقة بالنفس 

لدى طفل الروضة ولتحقيق اهلدف وضعت الباحثة عددا من 

( طفال وطفلة، وتم 20الفرضيات، وتكونت العينة من )

توزيعهم عشوائيا إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، وبلغت كل 

ج التجريبي اخلاص ذا ( أطفال، وتم استخدام املنه10جمموعة )

االختبار القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة، إذ 

تلقت املجموعة التجريبية التدريب عىل الربنامج أماا الضابطة 

بقيت بدون تدريب وأعدت الباحثة أداة لقياس الثقة بالنفس 

وبرنامج متكون من جمموعة من األلعاب التنافسية لتنمية 

إحصائيا تم استخدام اختبار مان وتني للعينات ولتحليل النتائج 

متوسطة احلجم واختبار ولكوكسن)اختبار إشارة الرتب( 

ومعامل ارتباط بريسون وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات 

داللة إحصائية بني املجموعتني التجريبية والضابطة ولصالح 

 .املجموعة التجريبية
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    البحث إجراءات

 منهج البحث: -

                                                                                                                                   .ملناسبته لطبيعة الدراسةاستخدام املنهج التجريبـي تم  

  جمتمع عينة البحث: -

-9) متثلت عينة البحث يف تالميذ التعليم االبتدائي ذكور

تلميذا موزعة عىل جمموعتني  30بلغ  عددها سنوات،( 10

 شوائيا.    ها عتم اختياروريبية، جتضابطة و

                                                                                                         

  جماالت البحث

( 10-9تلميذ ) 30املجال البرشي: شملت عينة البحث  -

 .من التعليم االبتدائي سنوات

 .. اجلزائراملجال املكاين: مدرسة مولود فرعون بوالية سعيدة -

يف الفرتة الزمنية من  لدراسةاملجال الزمني: تم إجراء ا -

      2015 -03 -18إىل  2014 -10 -26

إىل  2014 -10-26الدراسة االستطالعية: امتدت من  -

    2014-11-10 غاية

غاية  إىل 2014 -11-26مية لألداة: امتدت من األسس العل

08-12- 2014. 

إىل  2015 -01-04الدراسة األساسية: امتدت من  -

 .2015 -03-18غاية 

                                                                                                                         :البحث الضبط اإلجرائي للمتغريات -

إن الدراسة التجريبية تتطلب ضبطا للمتغريات بقصد 

التحكم فيها من جهة وعزل بقية املتغريات األخرى وبدون 

هذا تصبح النتائج التي يصل إليها الباحث غري دقيقة ويصعب 

ىل املسببات احلقيقية للنتائج بدون ع عىل الباحث أن يتعرف

عالوي،راتب، ) ممارسة  إلجراءات الضبط الصحيحة

أن املتغريات التي تؤثر يف املتغري التابع، والتي كام  ، (1987

من الواجب ضبطها هي املؤثرات اخلارجية، واملؤثرات التي 

ترجع إىل اإلجراءات التجريبية، واملؤثرات التي ترجع إىل 

(، ويف هذا الشأن تم حماولة 1985ديوبلدب ،)جمتمع العينة 

ملرتبطة بعينة البحث من حيث عامل ضبط مجيع املتغريات ا

اجلنس، حيث قمنا باختيار الذكور فقط لقلة العينة إناث، كام 

( سنوات، مع عزل املكررين والتالميذ 10-9) تم ضبط السن

 املنخرطني يف األندية الرياضية.

              

  األسس العلمية االختبارات

يف إجراء املعامالت العلمية متثلت هذه اخلطوة 

ملعرفة ثبات وصدق االختبارات  لالختبارات املستخدمة

وموضوعيتها ويشري الباحثان أن هذه االختبارات سبق 

 حتكيمها من قبل عدد من األساتذة اخلرباء وقد أجريت

( سنوات 10-9تالميذ ) 6لتجربة بمدرسة مولود فرعون عىلا

ذكور يف شكل اختبار قبيل بعدي تفصلهام مدة أسبوع فكانت 

 ئج كاأليت:النتا

 

 قيم الثبات وصدق االختبارات القدرات البدنية واحلركية  .(1جدول رقم )

 معامل الصدق معامل الثبات العينة االختبارات

 م من البداية املتحركة.25عدو 

6 

0,95 0,97 

 0,94 0,89 ثني اجلدع من وضع اجللوس

 0,99 0,98 الوثب العريض من الثبات

 0,99 0,98 واتخط10القفز املتعدد ل

 0,96 0,93 اجلري املتعرج.

 0,93 0,86 اجلري بني القائمني)ثا(

  0,05عند مستوى الداللة  0.707اجلدولية  (ر)قيمة 

 

 .تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات واحلركية البدنيةمن خالل اجلدول نالحظ أن اختبارات القدرات 
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 .بارات اإلنجاز الريايض يف بعض فعاليات ألعاب القوى أطفالقيم الثبات وصدق اخت  .(2) جدول رقم

 املتغريات العينة معامل الثبات معامل الصدق

0,97 0,95 

6 

 م من اجللوس  50اختبار عدو 

اإلنجاز  اختبارات

 الريايض

 كغ 1دفع اجللة    0,82 0,91

 الوثب الطويل من اجلري 0,87 0,93

 م1000اختبار جري  0,90 0,95

  0,05عند مستوى الداللة  0.707اجلدولية  (ر)قيمة 

 

أظهرت نتائج اجلدول أن اختبارات اإلنجاز الريايض تتمتع 

                                                                                                          بالرشوط العلمية من حيث الصدق والثبات واملوضوعية

 أدوات البحث:

 : البحث يف املستخدمة واألجهزة األدوات -

 لقياس شواخص، رشيط قياس، رشيط توقيت، ساعة

 .                                                      والقياس االختبارات ،واملراجع طبي، املصادر الطول. ميزان

  االختبارات البدنية -

 كغ،1دفع اجللة  اجللوس،م من 50اختبار عدو  متثلث يف

  .F.A.A (2008)م 1000الوثب الطويل، جري 

 :الوسائل اإلحصائية املستعملة -

 املناسبة اإلحصائية األساليب الباحث استخدم 

   :كالتايل وهي

 االنحراف احلسايب، وسطتس النزعة املركزية: املييمقا -

 املعياري 

  بريسون البسيط االرتباط -

 باتمعامل الصدق، الث -

 "ت"مقاييس داللة الفروق اختبار  -

  :عرض ومناقشة النتائج 

 نتائج القياس القبيل: -

بغرض إصدار أحكام موضوعية حول طبيعة التجانس 

القائم بني عينتي البحث الضابطة والتجريبية من خالل نتائج 

جمموع االختبارات القبلية عمل الباحثان عىل معاجلة جمموع 

ل عليها وذلك باستخدام اختبار داللة الدرجات اخلام املتحص

 تم التوصل إىل النتائج التالية: وقد (ت)الفروق 

 

 والتجريبية.جتانس يف نتائج االختبارات القبلية بني العينتني الضابطة : (3)جدول رقم 

 

 االختبارات
ت  العينة التجريبية العينة الضابطة

 حمسوبة
 الداللة  (ت) الداللة

1س
1س 1ع 

 1ع 

 0.57 0.46 4.61 0.52 4.50 م من احلركة)ثا(25عدو 

0
.

0
5

 2
.

0
4

5
 

 غري دال

 غري دال 0.8 0.99 14.48 1.03 14.69 خطوات10اختبار القفز املتعدد ل

 غري دال 0.36 0.22 1.36 0.56 1.32 الوثب العريض من الثبات)م(

 غري دال 017 1.85 3.13 2.04 3 ثني اجلدع من وضع اجللوس)سم(

 غري دال 0.08 0.57 8.46 0.35 8.45 اجلري املتعرج)ثا(

 غري دال 0.45 1.15 18.87 1.06 18.74 اجلري بني القائمني)ثا(
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 (.3تابع جدول رقم )

 االختبارات
ت  العينة التجريبية العينة الضابطة

 حمسوبة
 الداللة  (ت) الداللة

1س
1س 1ع 

 1ع 

اإلنجاز 

 الريايض

 0,07 0,89 9,05 1,25 9,02 اجللوس  م من 50عدو 

  

 غري دال

 غري دال 0,33 1,75 9,25 2,13 9,5 كغ 1دفع اجللة 

 غري دال 0,4 1,05 3,15 0,85 3 الوثب الطويل من اجلري

 غري دال 0,12 39 251 46 249 م1000جري 

 

لقد تبني من خالل املعاجلة اإلحصائية ملجموع النتائج 

ية لعينتي البحث باستخدام اختبار داللة الفروق اخلام القبل

كام هي موضحة يف اجلدول أعاله أن مجيع قيم ت  "ت"

اجلدولية والتي بلغت قيمة  "ت"املحسوبة هي أصغر من قيم

مما تؤكد عىل عدم وجود  0.05عند مستوى الداللة  2.045

فروق معنوية بني هذه املتوسطات أي أن الفروق احلاصلة بني 

طات ليست هلا داللة إحصائية، وهذا ما يؤكد مدى املتوس

 .بني املجموعتني التجريبية والضابطةالتجانس 

                                                                                            النتائج القبلية البعدية لعينتي البحث:

 .ة للعينتنيالنتائج القبلية والبعدي .(4جدول رقم )

   2,045بــ    )ت( جدوليةقيمة 

 

يف اجلدول أعاله أن بعض الفروق  النتائج توضح

ة راجع احلاصلة عند العينة الضابطة ذات الداللة اإلحصائي

م، القفز متعدد  25لعامل الصدفة، ما عدا اختبار العدو 

خطوات، ثني اجلذع من اجللوس، أما عىل مستوى  10ل

العينة التجريبية فقد تبني أن مجيع الفروق احلاصلة ذات داللة 

إحصائية وهذا ما يؤكد عىل أمهية املتابعة واالستمرارية يف 

نافيس يف تنمية بعض والت باللعبإسرتاتيجية التعلم العمل ب

( 10-9)قدرات املجال النفس حركي لدى التالميذ 

 االختبارات

 العينة التجريبية العينة الضابطة

 البعدي .ا القبيل .ا
 ت.م

 البعدي .ا القبيل .ا
 ت.م

1ع 1س
1ع 1س 

1ع 1س 
1ع 1س 

 

 *2.87 0.26 4.19 0.46 4.61 1.78 0.92 5.26 0.52 5.4 م من احلركة)ثا(25عدو 

 *8.85 1.06 16.33 0.99 14.48 1.03 0.98 15.66 1.03 14.69 خ)م(10القفز املتعدد ل

 *2.87 0.26 4.19 0.46 4.61 1.78 0.92 5.26 0.52 5.4 م من احلركة)ثا(25عدو 

 *5.77 0.68 1.95 0.22 1.36 *6.64 0.32 1.88 0.56 1.32 ع. من الثبات)م(.الوثب

 *7.49 3.78 7 1.85 3.13 0.88 2.06 3.17 2.04 3 ثني اجلدع )سم(

 *6.35 0.61 7.93 0.57 8.46 *2.62 0.36 8.02 0.35 8.45 اجلري املتعرج)ثا(

 * 9.5 0.38 16.71 1.15 18.87 *2.62 1.02 17.01 1.06 18.74 اجلري بني القائمني)ثا(

 *2.19 0.41 8.33 0.89 9.05 0.51 1.63 9.73 2.13 9.5 م من اجللوس 50عدو 

 *6.48 0.68 11.02 1.75 9.25 0.79 0.85 2.69 0.85 3 كغ1دفع اجللة 

 *2.19 1.05 3.55 1.05 3.15 1.11 28 246 46 249 الوثب الطويل من اجلري

 *5.42 18 226 39 251 1.43 1.63 9.73 2.13 9.5 م1000جري 
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مع رأي كرانتز الذي دعا:  سنوات، وقد اتفقت هذه النتائج

إىل رضورة مراقبة التقدم بشكل دوري ومنتظم يف أي "

موقف تعليمي أو تدريبي كان باستخدام الوسائل املناسبة 

عينة كلام زاد نظرا ألن كلام تدرب الفرد أكثر عىل مهمة م

 "هذا التطور يف ظل تعديالت مناسبةإتقانه هلا وبالتايل متابعة 

(1981, p31  Miller,& Power.) 

 

 النتائج البعدية لعينتي البحث

 

 .حث باستخدام اختبار داللة الفروقمقارنة النتائج البعدية لعينتي الب .(5جدول رقم )

 االختبارات

 االختبارات البعدية

 العينة التجريبية ضابطةالعينة ال
 ت.املحسوبة

1ع 1س
1ع 1س 

 

 *2.10 0.26 4.19 0.92 5.26 م من احلركة )ثا(25عدو 

 *2.57 1.06 16.33 0.98 15.66 خطوات10اختبار القفز املتعدد ل

 *4 0.68 1.95 0.32 1.88 الوثب العريض من الثبات)م(

 *4.88 3.78 7 2.06 3.17 ثني اجلدع من وضع اجللوس)سم(

 0.69 0.61 7.93 0.36 8.02 اجلري املتعرج)ثا(

 0.33 0,38 16.71 1,027 17.01 اجلري بني القائمني)ثا(

 *2,06 0,41 8,33 0,95 8,92 م من اجللوس  50عدو 

 *2,63 0,68 11,02 1,63 9,73 كغ 1دفع اجللة 

 * 2.3 1.05 3,55 0,85 2,69 الوثب الطويل من اجلري

 *2,17 18 226 28 246 م1000جري 

   2,045بــ    )ت( جدوليةقيمة 

 

املحسوبة يف  "ت"خالل اجلدول نالحظ أن مجيع قيم من 

يبني أن هناك   اجلدولية مما "ت"بعض املهارات أكرب من قيم 

فروق ذات داللة إحصائية ماعدا يف إختبار اجلري املتعرج 

آلن واجلري بني القائمني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

اجلدولية بني  "ت"املحسوبة أصغر من قيمة  'ت'قيمة 

 ويذكراالختبارات البعدية للعينتني التجريبية والضابطة، 

 إىل املؤدية الوسائل أهم أحد يعترب اللعب أن جميد ريسان

 األطفال وخاصة األفراد القدرات النفس حركية لدى  تكوين

 املدرسية رياضيةاألنشطة ال أن إىل أشار كام واألحداث، منهم

 والنمو احلركية للمهارات الشامل التطور يف الفرد تساعد

 عليها واحلفاظ العامة الصحة وتقويةالطبيعي  البدين

 أن فهيم نيىل سعد، ناهد من كل (، وتوضح2000)ريسان،

 املهارات إىل إكساب هتدف املدرسية الرياضية األنشطة

 تنمية خاصة اجلسامين والنمو عامة النمو حتسني احلركية،

 روح املختلفة، وإىل غرس بعنارصها البدنية اللياقة

 الصفات الرياضية وحتسني التمرينات ممارسة يف االستمرارية

اجلامعية  األلعاب خالل من العالقات وتنمية االجتامعية

 بالنفس والثقة والقيادة والتعاون النظام وكذلك إىل تعزيز

  (.1998،املسؤولية )ناهد، نييل وحتمل
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 مقارنة النتائج القبلية البعدية لعينتي البحث يف حصيلة األداء لإلنجاز الرقمي أللعاب القوى أطفال

 

 البحث.مقارنة النتائج القبلية البعدية لعينتي  .(6جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. يوضح الفروق بني املتوسطات احلسابية وبني متغريات الدراسة1شكل رقم )

 

األمر حتويل الدرجات اخلام املتحصل عليها إىل استدعى 

درجات معيارية بقصد التخلص من الوحدات وكذا تسهيل 

يف إطار تفسري النتائج  استخدم الباحثانعملية اجلمع، حيث 

معيار مرجعي والذي جتىل يف مقارنة نتائج العينة التجريبية 

باجلدول املعياري الذي جيمع عدد من فعاليات ألعاب القوى 

أطفال وهذه األداة معممة وطنيا ومعتمدة من قبل االحتادية 

اجلزائرية للرياضة املدرسية ورياضة النخبة وهو مصمم 

ذ الناشئني واكتشاف املتفوقني مبكرا، لغرض تصنيف التالمي

حيث أن هذا املعيار يشري إىل حد مقبول من مستوى األداء يف 

النتقاء الناشئني عىل أساس اختيار من يوفق لتحقيق  مهمة

 "مستوى حمدد من درجة الصعوبة أو طبقا للمعايري املحددة

 "شاش و أيرثيني"ويذكر كل من  (،2006،)رضوان 

ك معياري عند االختبار اجلديد تبعا بوجوب استخدام حم

خلطوات حمددة، وذلك بوضع أشكال األداء املطلوب مع 

وعليه  (،2003السيد فرحات، حتديد حمكات القبول مقدما)

فإن هذه النتائج قد اتفقت مع عدد من الدراسات احلديثة 

عىل رضورة اكتشاف التالميذ "املؤكدة من حيث املحتوى

تقانا والتنبؤ بنتائجهم ويتم استخدام املتفوقني بشكل أكثر إ

حمكات ومستويات حمددة وسهلة بالنسبة للجميع ومبنية عىل 

)حممد بطارية اختبار مناسبة مع قدراهتم وأعامرهم 

أن  (، كام2007)الديب، (،1987حسانني،(، )1985زياد،

بأن هذا "( القائل 1976ماتفيف )هذه النتيجة قد اتفقت مع 

ضع لعوامل عديدة ومتنوعة، حيث أن النجاح املستقبيل خي

االختبارات التمهيدية الكتشاف املتفوقني ليست احلد الفاصل 

 Kids athlétismeألعاب القوى اطفال    

 اإلنجاز الكيل

 الفعاليات           م50عدو  كغ1دفع اجللة الوثب الطويل م1000جري 

 

 املقاييس اإلحصائية
 الوقت االنجاز املسافة االنجاز املسافة اإلنجاز الوقت االنجاز

99 21 
226 

21 
3.55 

32 
11.02 

25 
 املتوسط احلسايب 8.33

 االنحراف املعياري 0,41 0,68 1,05 18

 أحسن  نتيجة 8,98 28 11,2 33 4,45 32 212 27 120

 أقىص انجاز 6,4 40 2,56 40 4,85 40 13,2 40 160
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لنجاح عملية االنتقاء، لكون األمر يتطلب مرور بفرتة زمنية 

من املتابعة والرعاية الالزمة وفقا السرتاتيجيات متنوعة 

وعليه نستنتج أن (، 1999)عبد البصري عيل،"ومصممة مسبقا

ع يف استخدام إسرتاتيجية التدريس التعاوين والتنافس التنو

كون عينة  سامهت  كدليل للكشف عن التالميذ املتفوقني

املتفوقني املتحصل عليها بعد توظيف اجلدول املعياري هي 

عينة بلغت من املوهبة والتفوق ما يؤهلها ليكون هلا شأن كبري 

 فيام إذا حظيت بالعناية الالزمة. 

 
 نتائج بالفرضيات:                                                                                               مناقشة ال -

                                                                                            األوىل:                         الفرضية

باللعب تفعيل إسرتاتيجية التعلم يها الباحث والتي افرتض ف

يف تنمية بعض القدرات النفس حركية لدى  والتنافيس يساعد

فمن خالل النتائج املدونة يف  سنوات،( 10-9)التالميذ 

( ، الحظنا أن هناك داللة إحصائية علـى وجود 05اجلدول )

فروق يف االختبار البعدي بني الضابطة واملجموعة التجريبية 

عىل البعديةلصالح النتائجالتعلم باللعب والتنافيس(، )

مستوى كل جمموعة من جمموعات البحث الضابطة 

، ومـن هنا نستنتج أن الفرضية حتققت حيث كانت والتجريبية

هناك داللـة إحصائيـة علـى وجود فروق، ويعزو الباحث 

 يعدا والذيهذه النتيجة إىل استخدام التعلم الذايت والتنافيس 

من اسرتاتيجيات التدريس احلديثة التي زاد االهتامم هبا يف 

السنوات األخرية ملا هلا من نتائج فعالة وإجيابية يف العملية 

التعليمية التي تركز عىل زيادة دور وفاعلية املتعلم يف الدرس 

من خالل تفاعله مع زمالئه يف اختاذ القرارات والوصول إىل 

 Dyson (2002)كام أشار  ،املشاركة بشكل مجاعي وتعاوين

إىل أن العديد من الباحثني أكدوا عىل أن مدريس الرتبية البدنية 

والرياضية شجعوا عىل استخدام التعلم التنافيس يف التدريس 

كمصدر للتغيري يف دروس الرتبية الرياضية، ملا له من دور هام 

ة، وهذا ما يتفق مع دراسة يف إكساب الطلبة املهارة واملعرف

املهارات احلركية  تي بينت أن التعلم التنافيس له تأثري يف تعلمال

والبدنية ورضورة استخدامه، يف درس الرتبية البدنية 

 (، )ذيابات وآخرون،2014وآخرون،)وليد والرياضية 

ويعزو الباحث سبب تفوق  (،2009(، )حممود،2011

ت املجموعة التجريبية إىل الربنامج التعليمي وتنوع إسرتاتيجيا

التدريس ساعد التالميذ عىل إتقان بعض القدرات يف املجال 

النفس حركي، ما أدى إىل استخدام إسرتاتيجيات تركز عىل 

ذاتية التالميذ يف احلصول عىل املعرفة واملعلومات وجعلها 

وتراعي الفروق الفردية بني املتعلمني، حمور العملية التعليمية 

العملية التعليمية،  مما يضيف جو من املرح والرسور خالل

وبالتايل يزيد من الدافعية نحو التعلم ونحو األداء، والعمل 

 )السوطري،بروح الفريق يف إطار مجاعي، وهذا ما أكده 

إسرتاتيجيات تدريس ينبغي للمعلمني متثلها  أن هناك (2007

واستخدمها وتطبيقها، حيث جتعلهم قادرين عىل حتقيق 

علومة، وتركز عىل القدرات أهداف تعليمية تتجاوز حفظ امل

واملهارات، فالتطور املذهل يف وسائل التكنولوجيا فرض 

ومنه  االجتاه نحو استخدام اسرتاتيجيات تدريس حديثة،

 .نستنتج أن الفرضية حتققت 

                                الفرضية الثانية:                                                                                       

تفعيل إسرتاتيجية التعلم  والتي افرتض فيها الباحث

يف تنمية اإلنجاز الريايض  باللعب والتنافيس يساهم

فمن خالل النتائج املدونة يف ، سنوات( 10-9)للتالميذ

( ، الحظنا أن هناك داللة إحصائية علـى 06، 05اجلدول )

دي بني الضابطة واملجموعة وجود فروق يف االختبار البع

التجريبية )التعلم باللعب والتنافيس(، مما يدل علـى حتقق 

باللعب تفعيل إسرتاتيجية التعلم الفرضية الثانية التي تظهر 

( 10-9)يف تنمية اإلنجاز الريايض للتالميذ والتنافيس يساهم

، ومـن هنا نستنتج أن الفرضيـة حتققت، ويعزو الباحث سنوات

ساعد التالميذ عىل االرتقاء يجة إىل األلعاب املقرتحة هذه النت

باملستوى املهاري، ومستوى املشاركة الفعالة يف الدرس، 

كام  والعمل معا كفريق، ومساعدة الزمالء اآلخرين يف التعلم،

اختيار سبب التفوق إىل  (2007عبداهلل، البدوي،) يوضح

األغراض  املحتوى واألنشطة الرياضية التي تعمل عىل حتقيق

واألهداف من خالل تنمية اجلانب البدين واالجتامعي والنفيس 

واملعريف للتلميذ، فهي جمموعة من اخلربات تؤدي ممارستها إىل 

إحداث تغريات يف سلوك التالميذ، ويعزو الباحث سبب تفوق 
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املجموعة الثانية )التعلم باللعب والتنافيس( إىل الدور الفاعل 

عي رضورة التنويع يف استخدام والنشط للتالميذ يستد

إسرتاتيجيات التدريس واالبتعاد عن الطرق التقليدية الشائعة 

والتي تتمحور حول املدرس، ويف هذا السياق يقول العمر 

( لقد أصبح الرتبويون يف القرن احلادي والعرشين 2000)

يعتنون بالكيفية التي متكن التالميذ من حتقيق تعلم أفضل أكثر 

بالكيفية التي متكن املعلم من تقديم درس أفضل،  من عنايتهم

ولقد نجم عن هذا التبدل يف التوجه حدوث انتقال من األنشطة 

التعليمية التي تتمحور حول املعلم الذي يقود الدرس من 

خالل اإللقاء واملناقشة، إىل األنشطة التي تتمحور حول الطالب 

( 1996)عزمي  ويؤكدنفسه، التعلم التنافيس، التعلم باللعب، 

أن حتقيق عملية تعلم وإتقان مهارة معينة تسهل أداء مهارة 

لذلك فإن تعلم ملهارة ما واالستجابة اإلجيابية والرغبة  الحقة، 

وزيادة  الكبرية والعمل اجلامعي الذي كان سائدا بني املجموعة

يف عدد التكرارات كام أسهمت يف زيادة الدافعية عىل التعلم 

اهلدف، وهذا ما يتفق مع دراسة  ومن ثـم حتقيق

 مهدي)(، 2006النعيمي وسعيد،)(، 2012بعلوان،مناهل،)

( 2005 )عويس وأبو النور،، (2006 وآخرون،

(Rhine,2002) ; (Mequire,2001)خالل ما تقدم  ، ومنه

    .نستنتج أن الفرضية حتققت

 

 االستنتاجات

ت وجود فروق ذات داللة إحصائية يف نتائج االختبارا -

البعدية لصالح العينة التجريبية يف بعض قدرات املجال النفس 

 حركي. 

التنوع يف تفعيل إسرتاتيجية التدريس باللعب والتنافيس  -

-9يساهم يف تنمية بعض اإلنجازات الرياضية لدى التالميذ )

 ( سنوات10

التنوع يف تفعيل إسرتاتيجية التدريس باللعب والتنافيس  -

-9اإلنجازات الرياضية لدى التالميذ ) يساهم يف تنمية بعض

 ( سنوات.    10

 

 
 

  التوصيات

يف ضوء ما تم عرضه تم استخالص مجلة من التوصيات  

  :وهي كاآليت

رضورة تطوير اسرتاتيجيات تعليم مناسبة تساعد عىل  -

مع وضع برامج تعليمية إثرائية مرنة من شأهنا ، تعلم التالميذ

                                                                                                                                    .تلبية احتياجات التالميذ

تطبيق إسرتاتيجية التدريس باللعب وباملنافسة لزيادة  -

وعي التالميذ بذاهتم ومهارات التعلم الذايت لتنمية قدراهتم يف 

                        .                                                                                                                            الرياضية خمتلف األنشطة

تزويد املدارس واملؤسسات الرتبوية بالوسائل  -

                                                .والألجهزة املناسبة

إعطاء برامج تكوينية للمعلمني فيام خيص كيفية تطبيق  - 

 إسرتاتيجيات التدرس.

 

 اخلالصة

ومن املسلم به أن توجيه التلميذ إىل نوع النشاط   

الريايض الذي يتناسب مع استعداداته وإمكاناته يعترب أساس 

 وصوله إىل املستويات الرياضية العالية يف الرياضة التنافسية،

لذا فإن نجاح أي برنامج اسرتاتيجي لتعليم املتفوقني متوقف 

فالتنوع يف استخدام بدرجة كبرية عىل دقة التعرف عليهم، 

عدد من االسرتاتيجيات النشطة كإسرتاتيجية التعلم باللعب 

وباملنافسة ليس لعب غري موجه ومضيعة للوقت يف أوقات 

درس موجه الفراغ  بل هو ختطيط وتنظيم مسبق من قبل امل

هذا ما أكده املختصني من أجل تنمية خمتلف قدرات التالميذ 

عندما عرفوا اللعب عىل أنه نشاط موجه أو نشاط حر يامرسه 

األطفال هبدف التسلية ويستثمره الكبار يف تنمية سلوك 

األطفال وشخصياهتم، من خالل وضوح األدوار والقواعد 

تلف الواجبات والقوانني، واألهداف واملحكات من وراء خم

احلركية املربجمة وعليه فإن اجلمع مع التنوع يف استخدام كل 

من إسرتاتيجية التعلم التعاوين وباملنافسة بدرس الرتبية 

البدنية ساهم يف تنمية بعض القدرات النفس حركية لدى 

التالميذ، كام ساهم كدليل للكشف عن التالميذ املتفوقني، 

 يتطلب الصحيحة بالصورةفتنمية القدرات النفس حركية 



   61                        ...                      بعض إسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف تنمية بعض قدرات املجال النفس  فاعلية

 

 هذه توجيه يف التبكري خالل من الطفولة مرحلة استغالل

 هلا ليكون السليمة بالصورة وتطويرها احلركات وتنميتها

 ذاته وتنمية واكتشاف الطفل قدرات تنمية يف هام دور

 ومعلوماته. قدراته
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تأثري تطوير املستقبالت احلسية عىل مستوى آداء بعض مهارات الشقلبات لدى طلبة قسم الرتبية الرياضية   

  يف جامعة فلسطني التقنية 

 د. عالء كامل عبد الرمحن عيسى  

 خضوري -قسم الرتبية الرياضية / جامعة فلسطني التقنية   

 (م22/5/2017للنرش يف  م؛ وقبل15/1/2016يف  قدم للنرش)

 .جمموعة الشقلبات اجلسدي،املستقبل  البرصي،الستقبل  احلسية،املستقبالت : املفتاحيةكلامت ال

اجلسدية( ،  عىل  -هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري تطوير املستقبالت احلسية )البرصية  البحث: ملخص

فلسطني التقنية ، ولتحقيق مستوى آداء بعض مهارات الشقلبات لدى طلبة قسم الرتبية الرياضية يف جامعة 

( املسجلني 45ذلك أجريت الدراسة عىل عينة عمديه من طالب ختصص الرتبية الرياضية والبالغ عددهم )

( ، استخدم الباحث املنهج التجريبي ، وتبعًا للتصميم التجريبي وىف ضوء متغريات الدراسة 1ملساق مجباز )

احلسايب واإلنحراف املعياري ومعامل اإللتواء وإختبار استخدم الباحث املعاجلات اإلحصائية ، الوسط 

)ت( ، وأظهرت النتائج وبعد تطبيق الربنامج التدريبي عىل أفراد املجموعة التجريبية والربنامج االعتيادي 

عىل أفراد املجموعة الضابطة ، أن الربنامج التدريبي املقرتح للمستقبالت احلسية والذي تعرضت له 

بية له تأثري إجيايب وفعال يف تنمية التوازن الثابت واملتحرك واملرتبطة بمستوى اآلداء املهاري املجموعة التجري

للمهارتني قيد الدراسة ، وعليه يويص الباحث برضورة تنمية املستقبالت احلسية والتي ينعكس أثرها عىل 

كام ويويص أيضا برضورة إجراء التوازن ملا هلا من أمهية كبرية يف حتسني اآلداء الفني ملهارات اجلمباز ،

دراسات مشاهبه للتعرف عىل تأثري املستقبالت احلسية  عىل مهارات اجلمباز املختلفة هبدف رفع مستوى 

 .اآلداء يف رياضة اجلمباز
 

 

The Effect of Developing Sensory Receptors On the Level Performance of Some Skills of  

Somersaults Among Physical Education 

 Department Students at Palestine Technical University 

 

Dr. Alaa Kamal Abdul Rahman Essay  

Departemnt of physical Education, Palestine Technical University, Kadoorie 
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Keywords: Sensory receptors, Visual receptor, physical receptor, Somersaults group. 

The purpose of the study was to investigate the effects of developing sensory . Abstract 

receptors on the level of performance of some Somersaults group skills for the students of 

l Education Department in   PTUK. To achieve this an intended sample of (45) Physica

students who have enrolled in gymnastics (1) course was chosen. Two separate groups: the 

 experimental group and the control group have been participated in the study 

The results of data analysis indicated that the experimental group scored significantly 

higher than the control group on developing the static and dynamic balance that is 

connected to the level of performance for two skills approached within this study. The 

researcher recommends that it is very essential to develop the artistic performance of the 

gymnastics skills, and Further studies should be carried out to identify the effect sensory 

receptors on gymnastic skills for all devices in order to raise the level of gymnastic sports. 
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 املقدمة

خيتلف األفراد يف القدرة عىل اإلنجاز مع أهنم خيضعون إىل 

وقد يعود ذلك إىل أن  والتعليمية،نفس اإلجراءت التدريبية 

 غريه،جهازا وظيفيا معينا يمتلك قابليات وإمكانات أكرب من 

ولكي ينجح الفرد يف اآلداء  الناتج،ولذلك ختتلف نوعية 

لعوامل والقدرات املختلفة من الرضوري تآزر ا هاحلركي، فإن

مثل القدرات احلركية واملكونات  اآلداء،املرتبطة هبذا 

 والبدنية.اإلدراكية واحلسية واجلسمية واالنفعالية والشخصية 

، نتيجة للتقدم العلمي الذي اجتاح خمتلف جماالت احلياة و

فقد حظي النشاط الريايض بنصيب كبري من التقدم والتطور ، 

الت العامل والدورات األوملبية مرسحًا حتى أصبحت بطو

ما  يف إظهاربراعتهم  يونيستعرض فيه األبطال والرياض

، وتعترب  فنون اإلبداع احلركي يفتوصلوا إليه من ابتكار جديد 

رياضة اجلمباز من األنشطة الرياضية اهلامة واحليوية والتي 

حتتاج إىل طرق وأساليب متطورة لتدريبها حتى يمكن التقدم 

بمستوى اآلداء املهاري ، خاصة وأهنا تعترب من الرياضات 

األساسية التي تسهم يف تنمية الصفات البدنية والقدرات 

 املهارية لالعبني يف أي نشاط ريايض أخر .

وحيث أن رياضة اجلمباز من أنواع الرياضات الفنية 

التي تتطلب من الريايض مهارات عالية و الصعبة،اجلاملية 

كام وتتطلب  ممارستها،ومهاري ونفيس من أجل  وإعداد بدين

عنرص القوة العضلية والرسعة والرشاقة والتوازن باإلضافة 

ستويات م إىلجلرأة والشجاعة والتصميم للوصول ا إىل

ستوى اإلتقان م إىل، ومن أجل الوصول بالالعبني متقدمة

عني اإلعتبار باملهاري العايل يقع عىل عاتق املدربني األخذ 

الرتكيز و اجلمباز،ة لرياضة رياهب واإلستعدادات الرضواملو

 الرشاقة، الرسعة،ية، لقوة العضلا البدنية،عىل الصفات 

 .والتوازن

الفرد بام يدور حوله  ن إحساسإ (،2005 )الشاذيل،ويذكر 

 فيها،ألمر رضوري إلمكان تفاعله مع البيئة التي يعيش 

األجهزة ووسيلته يف ذلك أعضاء احلواس التي تعد من 

والتي متكن الكائن احلي من استقبال املثريات  املعقدة،العصبية 

وهذه  اخلارجية،من البيئة املحيطة سواء البيئة الداخلية أو 

العمليات ذات أمهية حيوية يف املحافظة عىل اجلسم وتوازنه 

  السكون.أثناء احلركة أو 

إىل أن احلركة تعد  (،2004 )عيل،ويف هذا الصدد يشري 

فاحلركة التي يقوم هبا اإلنسان من  اإلنسان،ن أهم وظائف م

ميش وجري ووثب تتوقف عىل مدى سيطرة الفرد عىل 

بام حيقق له املحافظة عىل وضع  والعضلية،أجهزته العصبية 

اجلسم دون أن يفقد اتزانه وتزداد فاعلية اتزان اجلسم بزيادة 

 احلسية.حساسية املستقبالت 

( ، بأن هناك عالقة بالغة  2006 ،  ويشري أيضا ) الشاذيل

 –البرصية  –األمهية بني املستقبالت احلسية ) الدهليزية 

اجلسدية( والتحكم يف اتزان القوام واعتداله ، إذ أن اإلشارات 

العصبية الدهليزية والبرصية واإلحساسات اجلسدية تلعب 

دورا هاما يف اكتشاف اإلهتزازات ، والعمل عىل إمداد اجلهاز 

لعصبي باملعلومات املختلفة عن اجتاهات ورسعة هذه ا

اإلهتزازات ، ويؤدي التكامل يف العمل إىل إمداد اجلهاز 

العصبي باملعلومات املختلفة عن اجتاهات ورسعة هذه 

اإلهتزازات ، ويؤدي التكامل يف العمل بني هذه املصادر 

احلسية واجلهاز العصبي إىل إرتفاع قدرة اجلسم عىل التوازن 

 والتحكم يف القوام . 

  

  اإلطار النظري

 احلسية:املستقبالت 

،  (Davlin.CD,Sands.WA, at all, 2001كل من ) يشري

 لتتأثر بعوام أي املستقبالت احلسية قد تكون خارجية  أن إىل

، عضاء احلس البرصية والسمعيةأوتشمل ، خارجية  ومؤثرات

والرؤية وتستقبل مؤثرات حسية بعيدة عن اجلسم كالسمع 

عضاء حسية توجد أوهناك ، وتسمى بأعضاء احلس البعيدة 

عضاء احلس اجلسدية أوهي  واألربطة واألوتار تيف العضال

اجلهاز العصبي املركزي عن  بإبالغتقوم  حيث ، الداخلية أو

 اإلشاراتونتيجة هلذه ، ووضع األطراف  خيص حركة كل ما 

وعات العضلية املجم أوالعضالت  انقباضحيدث التوافق يف 

 وفعالية . بإتقانداء احلركي آلحيدث ا وبناء عىل ذلك

 



   65                       ...                       تأثري تطوير املستقبالت احلسية عىل مستوى آداء بعض مهارات الشقلبات   

 

التعاون املركب بني احلواس  أن (،2005 ،)الشاذيلويذكر 

املهارات  آداءاملختلفة يزيد من قدرة الالعب عىل التوازن أثناء 

 اإلشاراتحيث تقوم بنقل  املختلفة،املختلفة ويف الظروف 

التي تقوم بتحليلها ولقرشة املخية مناطق ا إىلاحلسية املختلفة 

الناتج عن تلك املتغريات املحيطة  االختالفحجم  ديدوحت

بني ما هو كائن وما  االختالفأي  املهارة، آداءبالفرد أثناء 

العضالت  إىلالالزمة  األوامر إصدارومن ثم  يكون، أن جيب

 املوقف.املناسبة لطبيعة  االستجاباتاملعنية لتحقيق 

( و )عمران ، Spirduso.W , 2003 كل من ) كام ويذكر

( ، أن املستقبالت احلسية عبارة عن أنظمة وظيفية معقدة 2000

الرتكيب ، حيث تتكون  من ثالثة أجزاء رئيسية األول منها طريف 

أو مستقبل كالعني واألذن ، و الثاين موصل وهو عبارة عن ممرات 

 اجلزء املعني عصبية لنقل اإلشارات الناجتة عن املثريات إىل

بالقرشة املخية ، والثالث مركزي بالقرشة ويسمى بالنهايات 

املخية ، وهي بذلك تعمل عىل نقل املتغريات املادية التي حتدث يف 

البيئة املحيطة بنا ، وبالتايل فإن إدراك الفرد حلركته يتم من خالل 

 املعلومات التي تنقلها تلك املستقبالت . 

 & .Whipple,Rو ) (Sylvia.S , 2001)ويضيف كل من 

Wofson,L , 2004،)  أن املستقبالت احلسية تعمل وظيفيا

اختلف  بينها، وإنوفسيولوجيا وفقا لرتتيب وتناسق كبري فيام 

 احلركي.املطلوب الوظيفي لكل منها حسب متطلبات اآلداء 

أن التعاون املركب بني احلواس  (،2002 ويشري )حممد،

ة الالعب عىل التوازن أثناء آداء املهارات املختلفة يزيد من قدر

ويف الظروف املختلفة حيث تقوم بنقل اإلشارات  املختلفة،

احلسية املختلفة إىل مناطق القرشة املخية التي تقوم بتحليلها 

وحتديد حجم االختالف الناتج عن تلك التغريات املحيطة 

ن وما أي االختالف بني ما هو كائ املهاره،بالفرد أثناء آداء 

جيب أن يكون ومن ثم إصدار األوامر الالزمة إىل العضالت 

 املوقف.املعنية لتحقيق االستجابات املناسبة لطبيعة 

 

 املستقبالت البرصية

أن املستقبالت البرصية تعد املؤثر  (،2004 )عيل،يذكر 

تستقبل إشارات من مرسل ال توجد  حيث،الرئييس للتوازن 

سة مبارشة وإنام يتم ذلك من خالل بينه وبني املستقبالت مالم

 الضوئية.املوجات 

إىل أن حاسة البرص  (،1992 )عيل،ويف ضوء ذلك يشري 

 مرئيات،هي العضو احليس اخلاص بالرؤيا وحتديد مسافات 

 وإتقاهنا،وتظهر أمهية حاسة البرص يف تعلم مهارات اجلمباز 

آداء وبواسطتها تنمو املقدرة احلركية والفهم الصحيح لتسلسل 

وقد أثبتت الشواهد عىل أن أي نقص يف حاسة البرص  املهارة،

باإلضافة إىل فقدان عنرص  بكفاءة،يرتتب عليه عدم آداء املهارة 

االتزان والتوافق الذي يتم مصاحبته آلداء املهارة يف مجيع 

ويف هذا  للمخاطر.مراحلها وبذلك يزداد تعرض الالعب 

أن للمستقبالت  (،1995 حسن، )عيل،الصدد يشري كل من 

البرصية والذاكرة البرصية أمهية ليست فقط لتحديد الوظائف 

ولكنها تعطي صورة واضحة  فحسب،السيكوفسيولوجية 

لنظام ميكانيزمات األجهزة احليوية مما تعطي تشخيصا حلجم 

ومستوى اإلمداد لتقنية  للفرد،اإلحتياطي الفسيولوجي 

 الطارئة.ف الطبيعية أو الكفاءة والقدرة عىل العمل يف الظرو

إىل أن املستقبالت  (،2000 املقصود، )عبديشري كام 

واملكان  البيئي،البرصية هي التي متدنا باملعلومات عن املحيط 

ورسعة واجتاه احلركات وبالرغم من أن معظم ردود األفعال 

االنعكاسية تأيت عن طريق املستقبالت الدهليزية إال أن بعضا 

حيث أن الرؤية يمكن أن  البرصي،ل التنبيه منها ينتج من خال

تعوض بعض وظائف املستقبالت الدهليزية املفقودة وأن أي 

تشويش يف نظام الرؤية يقلل من توازن الفرد وهذا ما نراه عند 

  السن.كبار 

 املستقبالت اجلسدية

أن فاعلية جهاز التوازن  (،1995 حسن، )عيل،يذكر كل 

بتكامل اإلحساس العضيل  تكتمل "اإلحساس بالتوازن  "

و  الفراغ،فهو أساسا يساعد عىل اإلحساس بوضع اجلسم يف 

ونتيجة لذلك  املؤداه،فوق ذلك فإنه خيربنا بمدى احلركات 

يستطيع الالعب التحكم يف حركاته باستخدام العمل العضيل 

 "يف آداء حركة اإليقاف  أو العمل العضيل الديناميكي الثابت،

اإلحساس  أو احلصول عىل الرسعة،وتزايد  "الفرملة

  اجلهد.باالقتصاد يف بذل 
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أن العضالت يف  (،Jacobson.GP , 2004)كام ويذكر 

ولكنها تعمل  فقط،رياضة اجلمباز ال تعمل كأعضاء حمركة 

فاإلحساس العضيل له أمهية كبرية يف  حسية،أيضا كأعضاء 

تنمية التصور احلركي واكتساب التوافق األويل للمهارة 

 احلركية.

أن  (،1997 وحسانني،الفاتح  )عبدويضيف كل من 

أعضاء اإلحساس احلركي تقوم بنقل املعلومات املختلفة عن 

وأن  األخرى،وعالقة كل منها باألعضاء  ككل،أوضاع اجلسم 

اإلحساس احلركي أمهية كبرية كممرات حسية  ألعضاء

 .لألفعال اإلنعكاسية للحفاظ عىل القوام والنغمة العضلية

إىل أن  (،Brian.L & Raymond.F, 2005ويشري كل من )

أعضاء اإلحساس توجد يف العضالت اهليكلية واألوتار 

حيث توجد املغازل العضلية يف العضالت وهي  واملفاصل،

املسؤولة عن نقل درجات الشدة املختلفة عىل العضلة إىل 

وأعضاء اإلحساس يف األوتار تسمى أعضاء  العصبي،اجلهاز 

ي وهي تنقل اإلشارات احلسية عند ما تشتد أوتار جوجل

 العضيل.العضالت نتيجة االنقباض 

أن هناك ما  ،Stephens.SD & at all , 2003)ويضيف )

يسمى كبسوالت باسينيان التي توجد يف األنسجة الضامة 

حيث تنبه بواسطة الضغط أو االهتزاز  املفصل،العميقة حول 

 ركة.احلالذي يتم حول املفصل أثناء 

أن املستقبالت اجلسدية  (،2005 الشاذيل،) ويضيف

عندما تتاثر تنشط العضالت أو املجموعات العضلية للقوام 

وكل ذلك يتحكم يف املراكز املتخصصة للتوافقات  واحلركات،

 يف املخيخ. 

 التوازن:

التوازن عىل أنه القدرة عىل " (،2001)عالوي، عرف 

أوضاع كام يف وضع الوقوف اإلحتفاظ بثبات اجلسم عند آداء 

عىل قدم واحدة مثال أو عند آداء حركات كام يف حركة امليش 

  ."عىل عارضة التوازن

يعد التوازن التوافق احليوي  (،2005،الشاذيل) ويذكر

مع املجال اإلدراكي  اإلنسان،لردود الفعل االنعكاسية جلسم 

قل عىل واألنظمة العضوية والوظيفية يف متابعة حركة مركز الث

خط عمله ضد اجلاذبية ليسقط يف منتصف قاعدة االرتكاز 

  واحلركة.أثناء الثبات 

أي أن التوازن هو اتزان اجلسم سواء يف األوضاع الثابتة أو 

نتيجة عمل عضيل إجيايب للتحكم يف مركز الثقل  املتحركة،

ية الذي يقع داخل قاعدة حتى نحافظ عىل خط اجلاذب

 .اإلرتكاز

 (،Whipple,R. & Wofson,L , 2004) ويضيف كل من

أن التوازن هو القدرة عىل اإلحتفاظ بتوازن وضع اجلسم "

حتت الظروف التي يكون فيها النشاط العضيل دائم التغيري 

  ."إلعادة التوازن بعده أو خالله

أن العديد من اخلرباء يف جمال  (،2001 )الشاذيل،ويضيف 

لتوازن من أهم العنارص التمرينات واجلمباز اتفقوا عىل أن ا

البدنية التي تساعد الفرد الريايض عىل إنجاز اآلداء الريايض 

 اىل:بصورة سليمة وينقسم بدورة 

 الثابت:التوازن  اوال:

وهو تعبري عن قدرة الفرد عىل البقاء يف وضع من أوضاع "

عدم اخلروج عن خط عمل اجلاذبية من قاعدة  )أيالتوازن 

 . "قدم واحدة  مثل الوقوف عىل اجلسم(

 احلركي:التوازن  ثانيا:

هو تعبري عن قدرة اجلسم عىل املحافظة عىل توازنه أثناء "

آداء احلركات أو التمرينات يف وضع من األوضاع احلركية مثل 

 .  "امليش أو اجلري 

  الدراسة:مشكلة 

تلعب املستقبالت احلسية دورا كبريا يف رياضة اجلمباز ، 

إحداث التوازن أثناء مراحل اآلداء  وذلك ملا تقوم به من

املختلفة ، فمجموعة األفعال املنعكسة تعمل عىل توظيف 

اإلحتفاظ بالتوازن يف الوضع املنتصب للفرد ، وعن طريقها 

أيضا تستطيع أن تعيد توازنه يف حالة اختالله ، ففي احلركات 

األرضية واملهارات عىل معظم األجهزة نجد أن أوضاع اجلسم 

بصفة مستمرة ، وهنا يظهر الدور الرئييس للمستقبالت  متغرية

احلسية والتي تتحكم بدورها يف معدل التوازن ، والذي يعد 

ركيزة أساسية لآلداء حيث تزود الفرد بمعلومات عن أوضاع 

اجلسم وحركته يف الفراغ ليحاول أن يعدل من وضعة 



   67                       ...                       تأثري تطوير املستقبالت احلسية عىل مستوى آداء بعض مهارات الشقلبات   

 

جلسم خالل مراحل اآلداء باستمرار بام حيقق استقرار ا

 . ختلفةامل

ومن خالل عمل الباحث يف قسم الرتبية الرياضية 

فقد الحظ انخفاض قدرة الطالب  اجلمباز،كمدرس ملساق 

عىل اإلحتفاظ بالتوازن خالل مراحل اآلداء لبعض مهارات 

مما أثار فضوله للرضورة العمل عىل  الشقلبات،جمموعة 

التوصل إىل التشخيص العلمي الصحيح لألسباب التي تؤدي 

 فقد القدرة عىل اإلحتفاظ بالتوازن خالل املراحل املختلفة اىل

 تناولت التي العربية الدراسات ندرة إىل باإلضافة هذا لآلداء،

 لرياضة التدريب في احلسية املستقبالت لعم استخدام

 الشقلبات.    املهاري لبعضاآلداء  تنمية في وتوظيفها اجلمباز

 الدراسة:أمهية 

 باآليت: تكمن أمهية الدراسة

االهتامم بتدريب املستقبالت احلسية لتحسني  

مستوى اإلتزان هبدف حتسني مستوى اآلداء الفني لبعض 

 الشقلبات.مهارات 

زيادة إدراك املدربني ألمهية العوامل الفسيولوجية  

  اجلمباز.وامليكانيكية ملتطلبات املهارات احلركية لرياضة 

  الدراسة:أهداف 

امج التدريبي املقرتح لتحسني معرفة تأثري الربن -1

يف  واجلسدية( واملتحكمة )البرصيةاملستقبالت احلسية 

معدالت التوازن ومستوى اآلداء املهاري لدى أفراد املجموعة 

  التجريبية.

معرفة تأثري الربنامج التقليدي لتحسني املستقبالت  -2

( واملتحكمة يف معدالت التوازن واجلسديةاحلسية )البرصية 

 ى اآلداء املهاري لدى أفراد املجموعة الضابطة.  ومستو

معرفة الفرق بني الربنامج التدريبي املقرتح والربنامج  -3 

 واجلسدية( )البرصيةالتقليدي يف حتسني املستقبالت احلسية 

 املهاري. ومستوى اآلداء

 الدراسة:فروض 

توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبيل  -1       

ولصالح القياس البعدي يف تأثري الربنامج التدريبي  والبعدي،

 واجلسدية( )البرصيةاملقرتح عىل حتسني املستقبالت احلسية 

 التجريبية.ومستوى اآلداء املهاري عند أفراد املجموعة 

توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبيل -2 

دي ولصالح القياس البعدي يف تأثري الربنامج التقلي والبعدي،

ومستوى  واجلسدية( )البرصيةعىل حتسني املستقبالت احلسية 

 الضابطة.اآلداء املهاري عند أفراد املجموعة 

توجد فروق دالة إحصائيا بني أفراد املجموعة -3

التجريبية واملجموعة الضابطة ولصالح أفراد املجموعة 

  التجريبية.

  الدراسة:جماالت 

عىل طلبة قسم اشتمل جمتمع البحث  البرشي:املجال 

  خضوري. –الرتبية الرياضية يف جامعة فلسطني التقنية 

تم تنفيذ الدراسة وقياساهتا والربنامج  :الزمايناملجال 

حيث  2015/2016 التدريبي املقرتح خالل العام الدرايس

طبقت التجربة األساسية ملدة ثامين أسابيع متتالية يف الفرتة ما 

 .4/12/2015 اىل 4/10/2015 بني

تم تنفيذ الدراسة وأيضا تنفيذ الربنامج  املكاين:املجال 

التدريبي عىل جمموعة البحث يف صالة اجلمباز اخلاصة بقسم 

الرتبية الرياضية يف جامعة فلسطني التقنية / خضوري حيث 

  الربنامج.تتوفر األجهزة الالزمة لتنفيذ 

 

 

  تعريف املصطلحات

 احلسية:املستقبالت 

 , Scottk، Pو ) (Lephart ،S , 1998يعرفها كل من )

والتي تتحكم  للحواس،بأهنا هي النظم الرئيسية  ،“ (1997

والنظام وهي النظام البرصي  التوازن،بشكل رئييس يف 

 ."والنظام الدهليزي  اجلسدي

  البرصي:النظام 

 ، (Mary,A. & Waston,MA , 2002عرفه كل من )

بل إرشادات من مرسل بأنه املؤثر الرئييس للتوازن الذي يستق"

ال توجد بينه وبني املستقبالت مالمسة مبارشة وإنام يتم ذلك 

 .  "من خالل املوجات الضوئية 
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 اجلسدي:النظام 

بأنه النظام الذي يمد اجلهاز "(،1992 )امحد،عرفه 

العصبي املركزي باملعلومات من العضالت واألوتار 

ملختلفة ه اــــم وأجزائـواملفاصل ملعرفة أوضاع اجلس

 . "وحركتها 

  السابقة:الدراسات 

برنامج مقرتح لتحسني  "( بعنوان2000دراسة )حممد ، 

اإلتزان احلركي وتأثريه عىل الكفاءة الوظيفية للمحلل 

الدهليزي ومؤرشات اهلزة الفسيولوجية الثابته واملتحركة لدى 

ناشئني بعض الرياضات ، وهدفت الدراسة إىل معرفة تأثري 

زان احلركي لدى ناشئي بعض الرياضات عىل كل حتسن اإلت

من اإلتزان احلركي والكفاءة الوظيفية للمحلل الدهليزي 

ومؤرشات اهلزة الفسيولوجية الثابته واملتحركة ، وقد أجريت 

( العبا ناشئًا، وقد استخدم 30الدراسة عىل عينة قوامها )

الباحث املنهج التجريبي وتوصلت الدراسة اىل أن حتسني 

توى اإلتزان احلركي لدى الناشئني يف بعض الرياضات مس

ساهم يف حتسني الكفاءة الوظيفية للمحلل الدهليزي واإلتزان 

 احلركي.

املحلالت احلسية  "بعنوان  (2000 املقصود، )عبددراسة 

بمستوى آداء بعض مهارات التوازن لدى العبات اجلمباز 

قة بني كل هدفت هذه الدراسة إىل دراسة العال ،“االيقاعي 

اجلسدية(  –البرصية  – احلسية )الدهليزيةمن املحلالت 

استخدمت الباحثة  التوازن،آداء بعض مهارات  ومستوى

 مجباز،( العبة 16وتكونت عينة الدراسة من ) الوصفي،املنهج 

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن املحلالت اجلسدية 

ء بعض والبرصية حققت أعىل نسبة مسامهة يف مستوى آدا

 التوازن.مهارات 

نظم احلواس ومدى  "بعنوان  (،2003 طبل،دراسة )ابو 

مسامهتها يف التوازن احلركي لبعض متسابقي امليدان 

حيث هدفت إىل دراسة العالقة بني نظم احلواس  ،“واملضامر

والدرجة الكلية للتوازن  واجلسدية(البرصية  الدهليزية،)

دم الباحث املنهج الوصفي واستخ واملضامر،ملتسابقي امليدان 

ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عىل عينة قوامها  املسحي،

( العبا من متسابقي امليدان واملضامر، وقد أظهرت نتائج 31)

الدراسة وجود معامالت ارتباط بني نظم احلواس والدرجة 

الكلية للتوازن وبعض املتغريات األساسية كالطول والسن 

 والوزن. 

( ،  King.MA , Yeadon.MR , 2003دراسة كل من ) 

أثر التشويش باستخدام سطح مائل عىل مهارة  "بعنوان 

، حيث هدفت هذه   "الدورة اهلوائية بواسطة الرتامبولني 

الدراسة إىل معرفة أثر اإلثارة املرئية أو البرصية أثناء آداء مهارة 

الدورة اهلوائية عىل الرتامبولني ذي مستوى مائل ، استخدم 

باحثان املنهج التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة من مخسة ال

العبات مجباز ، وقام الباحثان بتنفيذ الربنامج التدريبي املقرتح 

ملدة ستة أسابيع ، وتوصلت الدراسة إىل ان إثارة  احلواس 

البرصية هلا دور فعال يف التأثري عىل آداء مهارة الدورة اهلوائية ، 

ء واهلبوط حيث أن اإلثارة البرصية وخاصة يف مرحلة االرتقا

تؤثر عىل حتديد التوقيت الصحيح لالرتقاء وتوصلت أيضا إىل 

( أسابيع له نتائج إجيابية عىل حتسني 6أن التدريب املستمر ملدة )

 مستوى املستقبالت البرصية . 

(  ،  Vuillerme.N , Danion.F , at all, 2004دراسة ) 

ة لالعب اجلمباز عىل التحكم أثر اخلربة الرياضي "بعنوان 

، حيث هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر اخلربة  "بالثبات 

الرياضية لالعب اجلمباز يف التحكم يف التوازن مقارنة 

بالرياضات األخرى ، واستخدم الباحثني املنهج الوصفي من 

( أوضاع للوقوف خمتلفة 3خالل اإلختبارات يف التوازن يف )

( العبي مجباز ، 6عينة الدراسة من )الصعوبة ، وتكونت 

( العبني من أنشطة رياضية أخرى ، وتوصلت الدراسة 6و)

إىل أن حتسني مستوى املستقبالت اجلسدية لالعبي اجلمباز كان 

له دور فعال يف التحكم يف التوازن الثابت وهذا ما مل يظهره 

العبي الرياضات األخرى ، كام وتوصلت إىل أن لغياب 

فعال يف ضعف القدرة عىل التوازن إال أن هذا التأثري  الرؤية أثر

كان أقل بالنسبة لالعبي اجلمباز عن العبي األنشطة الرياضية 

 األخرى . 
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 إجراءات الدراسة 

  الدراسة:منهج 

استخدم الباحث املنهج التجريبي بإتباع التصميم 

إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة  املجموعتني،التجريبي ذو 

ة القياس القبيل والبعدي لكل جمموعة من جمموعتي بواسط

 البحث.

  الدراسة:جمتمع 

اشتمل جمتمع الدراسة عىل طلبة قسم الرتبية الرياضية 

 خضوري.بجامعة فلسطني التقنية / 

   الدراسة:عينة 

 تم اختيار عينة الدراسة من الطلبة املسجلني ملقرر مجباز

بالطريقة  التقنية،لسطني يف قسم الرتبية الرياضية بجامعة ف (1)

  التالية:العمدية وذلك لألسباب 

سهولة تواجد أفراد العينة يف األوقات املخصصة -1

 للتدريب.

 الدراسة.تقارب املستوى املهاري لطالب عينة -2

تعترب املهارات احلركية موضوع الدراسة ضمن اخلطة -3

ا أو الدراسية واملقررة عليهم ومل يسبق هلؤالء الطالب دراسته

  هبا.اإلملام 

وقد قام الباحث باستبعاد  طالب، (45) بلغت العينةوقد 

 املقرر،الراسبني يف  واملصابني والطالبالطالب املرىض 

الطالب الذين مارسوا رياضة اجلمباز ووصلوا إىل  لكوكذ

وأيضا الطالب الذين جتاوزوا نسبة الغياب  معني،مستوى 

تم استبعاد الطلبة  ب، كامطال (3) بلغ عددهم إذ هبا،املسموح 

 وبلغ عددهم لإلختباراتالذين اشرتكوا يف املعامالت العلمية 

  .اطالب (18)

ويف ضوء العدد املتبقي قام الباحث بتقسيم أفراد العينة 

  كاآليت: عشوائيا

طالبا كمجموعة ضابطة ختضع  (12)تم اختيار عدد -1

رة احلركية عىل املهااملتبع يف التدرب عىل  يللربنامج التقليد

 جهاز املتوازيني. 

كمجموعة جتريبية ختضع  ( طالبا12)تم اختيار عدد -2

املهارة احلركية عىل للربنامج التدريبي املقرتح يف التدرب عىل 

 املتوازيني.جهاز 

ويف ضوء ذلك قام الباحث بعمل التجانس ألفراد عينة 

 ل،الطو )العمر،الدراسة يف املتغريات األولية األساسية 

واآلداء املهاري  واملتحرك( )الثابتوكذلك التوازن  الوزن(،

اجلانبية مع ربع لفة عىل بساط احلركات األرضية  )الشقلبة

 عىل اليدين عىل جهاز طاولة القفز(. والشقلبة األمامية

 

 (الوزن – الطول –الدالالت اإلحصائية للمتغريات األساسية ملجموعة الدراسة )السن (. 1)رقم  جدول

 معامل االلتواء االنحراف املعياري الوسيط املتوسط احلسايب املتغريات األساسية

 18,4167 السن
18,0000 

 
0,5193 0,388 

 0,688 3,22279 1,7150 1,7225 الطول

 - 0,456 - 4,77973 73,5000 72,4167 الوزن

 

واخلاص بتجانس بيانات عينة  (1رقم ) يتضح من جدول

سات األولية األساسية إذ أن معامالت الدراسة يف القيا

يدل عىل أن  ( مما0,388إىل  0,688) تواء ترتاوح ما بنياإلل

عتدالية إذ أن قيم معامل اإلالقياسات املستخلصة قريبة من 

وتقرتب جدا من الصفر  ،3±بني عتدالية ترتاوح ما اإللتواء اإل

طة مما يؤكد جتانس أفراد جمموعة الدراسة التجريبية والضاب

 .غريات األولية قبل التجربةواملجموعة الكلية يف املت
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  واالداء املهاري.والضابطة( يف اختبارات التوازن  )التجريبيةالتوصيف اإلحصائي لبيانات عينة الدراسة (. 2رقم ) جدول

 معامل االلتواء االنحراف املعياري الوسيط املتوسط احلسايب املتغريات

 اختبارات التوازن

 0,16105 1,4350 1,3958 وقوف عىل اليدينال
- 1,4539 - 

 

 0,43797 10,4600 10,4383 الوقوف عىل الراس
- 0,509 - 

 

 امليش عىل عارضة التوازن
4,4417 

 
4,3900 0,21582 1,592 

 اختبارات االداء املهاري

 0,000 0,36927 1,5000 1,5000 الشقلبة اجلانبية مع ربع لفة عىل بساط احلركات االرضية

 0,161 0,39648 1,5000 1,4583 الشقلبة االمامية عىل اليدين عىل جهاز طاولة القفز

         

واخلاص بتجانس بيانات  (2رقم ) جدول أظهرت النتائج

قبل التجربة أن معامالت  التوازنيف اختبار الدراسة عينة 

مما يدل عىل  (1,592إىل  0,509) تراوحت ما بنيلتواء اإل

عتداليه حيث أن قيم اإللقياسات املستخلصة قريبة من أن ا

. وتقرتب جدا من 3±بني عتدالية ترتاوح ما اإللتواء اإلمعامل 

     التجربة.قبل  الدراسةالصفر مما يؤكد جتانس أفراد جمموعة 

بتجانس بيانات عينة  اخلاصةيف حني أظهرت النتائج       

قيد الدراسة قبل ارتني للمهاملهاري  اآلداءيف اختبار  الدراسة

إىل  0,161) تراوحت ما بنيء إللتوامعامالت ا التجربة أن

يدل عىل أن القياسات املستخلصة قريبة من  ( مما0,00

ترتاوح ما  اإللتواء اإلعتداليةعتدالية حيث أن قيم معامل اإل

وتقرتب جدا من الصفر مما يؤكد جتانس أفراد جمموعة  ،3±بني 

 ة.التجربقبل  الدراسة

 

   أدوات الدراسة 

  املستخدمة:األجهزة واألدوات 

 املعلومات:استخدم الباحث األدوات التالية جلمع 

       .               )بالسم(ريستاميرت لقياس الطول  

 مناديل إلغالق العينني  

                      )كغم(.ميزان طبي لقياس الوزن  

 إيقاف.ساعة   

                                                          طبية.كرات  

 أطواق.  

 أقامع. 

 والثابت:إختبارات التوازن احلركي 

، وقد بعض اإلختبارات اخلاصة بالتوازن استخدم الباحث

خرباء يف هذا املجال لتحديد  5قام الباحث باستطالع رأي 

 اإلختبارات:أهم 

 

 .(Dalin. Sahds. WA, 2001)إختبار الوقوف عىل اليدين  *

 * إختبار الوقوف عىل الرأس.

* إختبار امليش عىل عارضة توازن العينان مغلقتان. )عيل، 

 . )1995حسن، 
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  الدراســة األساسية

 تم تطبيق الدراسة األساسية يف الفرتة من      

حيث قام الباحث بعمل  ،4/12/2015إىل  4/10/2015

 :ييل كام البعدية –القبلية القياسات /

 واحلركي.للتوازن الثابت قام الباحث بقياس قبيل 

داء الطالب ملهارة آوقام الباحث بتقييم قبيل ملستوى       

الشقلبة اجلانبية مع ربع لفة عىل بساط احلركات األرضية و 

مهارة الشقلبة األمامية عىل اليدين عىل جهاز طاولة القفز 

يبات لعينة الدراسة ثم قام الباحث بتطبيق برنامج التدر.

، بواقع ثالث وحدات  عىل مدى ثامنية أسابيع متتالية

 ،(  اخلميس – الثالثاء –تدريبيٍة أسبوعيًا ، )أيام األحد 

ن وحدة تدريبية وكان يوعرشأربعا حيث بلغت مجيعها 

قســـمت كل ، ( 90زمن الوحدة التدريبية تسعني دقيقة )

دادي و الرئييس و وحدة تدريبية إىل ثالثة أجزاء )اإلع

تباع األسس العلمية إوقد راعى الباحث ، اخلتامي ( 

والواجبات املستهدفة يف كل وحدة تدريبية من حيث 

التمرينات التي تم اختيارها من جانب اخلرباء يف وضع 

الربنامج التدريبي وكذلك األسلوب املستخدم يف عملية 

)من خطوات تعليمية متدرجة  إتباعالتدريب مع مراعاة 

 اإلنتهاءوبعد  .السهل إىل الصعب ( وطرق السند املوجهة 

قام الباحث  املوضوعة،من تنفيذ الربنامج املقرتح للتدريبات 

لعنرص التوازن الثابت لبعدي ابإجراء عملية القياس 

لدى طالب  اآلداءلبعدي ملستوى اوالتقييم  واحلركي،

بساط احلركات  الشقلبة اجلانبية مع ربع لفة عىلالدراسة ملهارة 

األمامية عىل اليدين عىل جهاز  ومهارة الشقلبة األرضية،

اآلداء  ملعرفة مدى تأثري الربنامج يف حتسني درجةطاولة القفز 

 الدراسة.عىل املهارتني قيد 

 
   األســـلوب اإلحصــــائي 

تبعًا للتصميم التجريبي وىف ضوء متغريات الدراسة 

 اآلتية:صائية استخدم الباحث املعاجلات اإلح

 املتوسط احلسايب )س( 

 نحراف املعياري )ع(اإل 

 صدق التاميز 

 ءلتوااإلمعامل  

ختبار )ت( الفروق قبل وبعد التجربة لنفس إ 

..املجموعة

 

 النتائج:عرض ومناقشة 

 

 .األداء املهارية لفروق بني القياس القبيل والقياس ألبعدي للمجموعة التجريبي يف اختبارات التوازن واختبار(. ا3رقم )جدول 

 املتغريات
قيمة  القياس البعدي القياس القبيل

 ت

نسبة 

 ع س ع س التحسن %

 اختبارات التوازن

 146,88 23,822 0,228 3,444 0,161 1,395 الوقوف عىل اليدين

 87,67 60,789 0,306 19,589 0,437 10,438 الوقوف عىل الراس

 105,78 61,368 0,190 3,139 0,215 4,441 امليش عىل عارضة التوازن

 اختبارات االداء املهاري

 369,40 42,644 0,396 7,041 0,369 1,500 الشقلبة اجلانبية مع ربع لفة عىل بساط احلركات االرضية

 368,65 49,403 0,389 6,833 0,369 1,458 الشقلبة االمامية عىل اليدين عىل جهاز طاولة القفز
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واخلاص بالفروق بني  (3رقم ) يتضح من جدول 

 التوازن ختبارات إلبعدي يف االقياس القبيل والقياس 

للمجموعة التجريبية أن املجموعة التجريبية والتي خضعت 

للربنامج التدريبي املقرتح قد حققت تقدما جوهريا عند 

التي طبقت خالل  التوازنختبارات إيف مجيع  0,05 مستوى

 نسب حتسن ما بنيحيث تراوحت بفرتة التجربة 

 ويرجع الباحث هذا التقدم إىل %(87,67% إىل 146,88)

حمتوى الربنامج التدريبي املقرتح حيث أن التدريب املستمر 

واملنتظم له تأثري عىل حتسني مستوى انتقال اإلشارات 

الكهرومغناطيسية وأيضا حتسني احلس العضيل وبالتايل 

ية واملعلومات حتسني مستوى نقل اإلشارة الكهرومغناطيس

من املراكز احلسية باألوتار والعضالت واملفاصل إىل اجلهاز 

 العصبي املركزي .  

( بأن رفع William.D,2001وهذا يتفق مع ما ذكره )     

كفاءة املستقبالت البرصية لعبت دورا هاما يف حتسني معدل 

التوازن حيث أن التحكم يف اإلمداد باملعلومات عن طريق 

ار وحتويل الطاقة الضوئية إىل إشارات تصنع يف جهاز اإلبص

يف عملية  اهلامةاملخ إحساسا بالرؤية والتي تعترب من العوامل 

 السكون.توازن اجلسم أثناء احلركة أو 

 , King.MA، Yeadon.MR)كام ويتفق مع كل من      

أن إثارة احلواس البرصية هلا دور فعال يف التأثري عىل  (،2003

حيث أن  واهلبوط،ري وخاصة يف مرحلة اإلرتقاء اآلداء املها

 لإلرتقاء،اإلثارة البرصية تؤثر عىل حتديد التوقيت الصحيح 

له نتائج إجيابية  أسابيع 6 ويذكر أيضا أن التدريب املستمر ملدة

  البرصية.عىل حتسني مستوى املستقبالت 

يف  (،2000 املقصود، )عبدويتفق الباحث مع ما ذكرته      

سني مستوى املستقبالت اجلسدية كان له دورا هاما يف أن حت

حيث تتحسن عملية  واحلركي،حتسني مستوى التوازن الثابت 

إمداد املخ باملعلومات التي تتعلق بوضع اجلسم والواردة عن 

وبالتايل  والعضالت،طريق املمرات العصبية يف املفاصل 

 يستطيع املخ إصدار أوامر صحيحة عن شكل اجلسم ووضعه

 احلركة.يف الثبات أو 

( ، يف أن تنمية  1998 ويتفق أيضا مع ما ذكره ) عيل ،     

املستقبالت اجلسدية  تعمل عىل حتسني احلس العضيل وبالتايل 

يتحسن مستوى نقل املعلومات من املراكز احلسية باألوتار 

والعضالت واملفاصل إىل اجلهاز العصبي املركزي  ، والذي 

فورية عن وضع اجلسم يف اهلواء ، وبذلك  يصدر لنا معلومات

يمكن أن حيصل عىل إيضاح الشكل اخلارجي للحركة املؤداه 

ومن ذلك يعرف الالعب عن طريق العمل العضيل الثابت أو 

احلركي إيقاع احلركة وثبات الوضع أو تقدم املرجحة هبدف 

تنظيم اآلداء احلركي السليم ، حيث ال تعترب العضالت أثناء 

ملهارات احلركية يف اجلمباز أعضاء حركية فقط بل تعترب آداء ا

أيضا أعضاء حسية تستخدم بفاعلية لتحقيق واجبات أساسية 

أمهها توفري التصور احلركي الذي يكون الشكل العام للمهارة 

 احلركية .

بأن  (،Jacobson.GP 2004 ,ويتفق مع ما يذكره )     

مستوى االتزان حتسني املستقبل اجلسدي يعمل عىل حتسني 

ومستوى اآلداء املهاري واكتساب احلس العضيل الالزم 

  للمهارة.

( واخلاص بالفروق بني (3رقم ) و يتضح أيضا من جدول

 لآلداءلبعدي يف تقيم املحكمني االقياس القبيل والقياس 

ن ، أ قيد الدراسة للمجموعة التجريبية للمهارتنياملهاري 

، ت للربنامج التدريبي املقرتحاملجموعة التجريبية والتي خضع

يف درجات تقييم  0.05قد حققت تقدما جوهريا عند مستوى 

حيث ، املهاري خالل فرتة التجربة  اآلداء املحكمني ملستوى

 ،%(369,40% إىل 386,65) تراوحت بنسب حتسن ما بني 

الربنامج التدريبي املقرتح ويرجع الباحث هذا التحسن إىل 

وعة من التمرينات ذات نوعية خاصة والذي احتوى عىل جمم

متت يف ضوء أمحال تدريبية منتظمة أثرت عىل حتسني مستوى 

إىل حتسن التوازن  هوالذي أدى بدوراملستقبالت احلسية ، 

 والذي كان له أثر فعال يف حتسني مستوى اآلداء املهاري .

أن املستقبالت  (،1998 )عيل،وهذا يتفق مع ما ذكره      

 املهاري،دورا هاما يف حتسني مستوى اآلداء  احلسية تلعب

حيث تقوم املمرات العصبية بنقل املعلومات الواردة من البيئة 

املحيطة بالفرد أثناء آداء املهارة وتوصيلها بشكل صحيح إىل 

وبالتايل يستطيع الفرد إكتساب التصور  العصبية،املراكز 
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فيكتسب  الصحيح للمهارة والبيئة املحيطة به أثناء اآلداء

مرحلة التوازن األوىل آلداء املهارة ثم التوافق اجليد آلدائها ثم 

 األول.تأخذ املهارة شكلها 

 

 

 الفروق بني القياس القبيل والقياس ألبعدي للمجموعة الضابطة يف اختبارات التوازن واختبار األداء املهارية(. 4رقم ) جدول

 املتغريات
 القياس البعدي القياس القبيل

 (ت)ة قيم
نسبة 

 ع س ع س التحسن %

 اختبارات التوازن

 55,60 17,868 0,661 2,124 0,142 1,356 الوقوف عىل اليدين

 38,21 52,938 0,153 14,362 0,163 10,391 الوقوف عىل الراس

 22,30 10,489 0,220 5,440 0,272 4,448 امليش عىل عارضة التوازن

 اختبارات االداء املهاري

 219,40 18,390 0,498 4,791 0,396 0,500 بة اجلانبية مع ربع لفة عىل بساط احلركات االرضيةالشقل

 218,44 26,612 0,339 5,041 0,258 1,583 الشقلبة االمامية عىل اليدين عىل جهاز طاولة القفز

 

واخلاص بالفروق بني القياس  (4) رقم يتضح من اجلدول 

تقيم املحكمني  التوازن وارات لبعدي يف اختباالقبيل والقياس 

أن  الضابطة ،قيد الدراسة ملجموعة  للمهارتنيداء املهاري لآل

قد  التقليديوالتي خضعت للربنامج  الضابطةاملجموعة 

التي  التوازنيف مجيع اختبارات  0.05حققت تقدما عند مستوى 

 ، حيث تراوحت بنسب حتسن ما بني طبقت خالل فرتة التجربة 

و حققت أيضا تقدما عند مستوى  ، %(55,60 % إىل22.30)

املهاري خالل  اآلداء يف درجات تقييم املحكمني ملستوى 0.05

 بنيتراوحت بنسب حتسن ما حيث ، فرتة التجربة 

 ويرجع الباحث هذا التقدم إىل ، %(219.40  %،218.44)

طبيعة وحمتويات الربنامج الدرايس الذي خضعت له املجموعة 

 . يف التدريب اإلنتظامل الكلية وكذلك الضابطة من قب

مترينات  أن(، 1998 ،)عيلوهذا يتفق مع ما ذكره      

وحركات اجلمباز تقتيض تنقالت وحتركات خمتلفة ومتنوعة 

األمر الذي  كمقاومة،مع املحافظة عىل وزن جسم الالعب 

والرشاقة القوة القصوى عنارص اللياقة البدنية كيؤدي تنمية 

 والقوة.حركات الثبات  آداءعب وخاصة عند لالوالتوازن 

 

 .اختبارات التوازن واختبار األداء املهارية الضابطة يف التجريبية واملجموعةالفروق بني املجموعة (. 5رقم ) جدول

 املتغريات
 املجموعة الضابطة التجريبية املجموعة

 (ت)قيمة 
 ع س ع س

 اختبارات التوازن

 19,208 0,661 2,124 0,224 3,444 الوقوف عىل اليدين

 52,758 0,153 14,362 0,306 19,859 الوقوف عىل الراس

 44,016 0,220 5,440 0,190 9,139 امليش عىل عارضة التوازن

 اختبارات االداء املهاري

 12,243 0,498 4,791 0,369 7,041 الشقلبة اجلانبية مع ربع لفة عىل بساط احلركات االرضية 

 12,096 0,334 5,041 0,389 7,833 مامية عىل اليدين عىل جهاز طاولة القفز الشقلبة اال
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واخلاص بالفروق بني  (5رقم )يتضح من اجلدول 

، لبعدي ااملجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف القياس 

وإختبار اآلداء املهاري للمهارتني قيد  التوازنختبارات إيف 

قا جوهريا حققته املجموعة التجريبية أن هناك تفو الدراسة ،

 اآلداءواختبار  التوازنيف مجيع اختبارات  0,05 عند مستوى

ويرجع  الباحث هذا التقدم اجلوهري للمجموعة ، املهاري 

التوازن واختبار  التجريبية عىل املجموعة الضابطة يف اختبارات

الربنامج  اآلداء املهاري للمهارتني قيد الدراسة ، إىل أن

التدريبي املقرتح اشتمل عىل مترينات ذات نوعية خاصة 

بالتوازن مما أدى إىل حتسن التوازن هذا باإلضافة إىل العديد من 

 العوامل التي تتحكم فيه والتي من أمهها املستقبالت احلسية .

أن  (،Everett.A , 2000)وهذا يتفق مع ما يذكره      

ازن له أثر فعال يف التدريب املستمر باستخدام مترينات التو

وتدريب األجهزة اخلاصة بحفظ  العصبي،ترقية التوافق 

والذي ينعكس  الوسطى،التوازن يف القنوات اهلاللية يف األذن 

بدوره عىل مستوى آداء معظم احلركات التي يفقد فيها 

الالعب صلته باألرض كام يف مجباز األجهزة واجلمباز 

 األريض. 

 & Steven.J)من ره كل ويتفق أيضا مع ما ذك     

Fleck.W , 1998،) 10-8 يف أن التدريب املستمر املنتظم 

 بالفرد،له أثر كبري يف التكيف مع الظروف املحيطة  أسابيع

والتي يتم نقلها بصورة جيدة من خالل حتسن املستقبل 

الذي يمد اجلهاز العصبي املركزي باملعلومات  البرصي،

التايل حتديد البعد الزماين وب البيئة،الالزمة عن حمتويات 

واملكاين للتعامل مع البيئة املحيطة فيحدث التصور اجليد 

وبالتايل حيدث التكيف واالتزان أثناء آداء املهارات  لآلداء،

احلركية نتيجة للمعلومات الصحية الصادرة من اجلهاز 

  العضيل.العصبي للعضو 

فاعلية يف أن  (،1995 حسن، )عيل،ويتفق مع ما ذكره      

تكتمل بتكامل  "اإلحساس بالتوازن  "جهاز التوازن 

فهو أساسا يساعد عىل اإلحساس بوضع  العضيل،اإلحساس 

فإنة خيربنا بمدى احلركات  وفوق ذلك الفراغ،اجلسم يف 

ونتيجة لذلك يستطيع الالعب التحكم يف حركاته  املؤداه،

أو العمل العضيل  الثابت،باستخدام العمل العضيل 

 الرسعة،وتزايد  "الفرملة "يف آداء حركة اإليقاف  ناميكيالدي

  اجلهد.أو احلصول عىل اإلحساس باإلقتصاد يف بذل 

بأن  (،Safrit.M , 1995)كام ويتفق مع ما ذكره      

املستقبالت احلسية بطبيعة تركيبها تعمل عىل نقل التغريات 

يل فإن وبالتا اخلاص،املادية التي حتدث حول الالعب إىل وعيه 

إدراك الفرد حلركته يتم من خالل املعلومات التي تنقلها تلك 

حيث تقوم بنقل اإلشارات احلسية املختلفة إىل  املستقبالت،

مناطق القرشة املخية التي تقوم بتحليلها وحتديد حجم 

أي االختالف بني ما هو  التغريات،االختالف الناتج عن تلك 

ر األوامر الالزمة إىل كائن وما جيب أن يكون ومن ثم إصدا

  املوقف.العضالت املعنية لتحقيق االستجابات املناسبة لطبيعة 

 Radvay.X & Dauxerre.C)ويتفق أيضا مع ما ذكره      

يف أن أنشطة املستقبالت احلسية املختلفة تعمل بتعاون  (،2005

وخيتلف الدور الذي يقوم به كل منها عن  بينها،وثيق فيام 

واملامرسة املنتظمة  املهاري،تطلبات اآلداء اآلخر وفقا مل

للتمرينات البدنية من شأهنا العمل عىل حتسني وظائف تلك 

  املتبادلة.املستقبالت كام تؤدي إىل التناسق بني تأثرياهتا 

 
  االستنتاجات 

استنادا إىل النتائج التي تم التوصل إليها واملرتبطة بأهداف 

ويف حدود العينة البحث ويف ضوء املنهج املستخدم 

  التالية:وخصائصها فقد تم التوصل لالستنتاجات 

أن الربنامج التدريبي املقرتح للمستقبالت احلسية  -1

له تأثري إجيايب وفعال  التجريبية،والذي تعرضت له املجموعة 

يف تنمية التوازن الثابت واملتحرك واملرتبطة بمستوى اآلداء 

 املهاري للمهارتني قيد الدراسة  

أن الربنامج التدريبي املقرتح للمستقبالت احلسية -2

له تأثري إجيايب وفعال  التجريبية،والذي تعرضت له املجموعة 

 الدراسة،يف حتسني مستوى اآلداء املهاري للمهارتني قيد 

نتيجة لتحسن مستوى املستقبالت احلسية وانعكاسها عىل 

 التوازن.
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ة الرياضية يف الربنامج التقليدي اخلاص بقسم الرتبي-3

 الضابطة،جامعة فلسطني التقنية والذي تعرضت له املجموعة 

أدى إىل حتسـن طفيف يف املستقبالت احلسية والذي انعكس 

عىل التوازن وبالتايل حتسن مستوى اآلداء املهاري للمهارتني 

 الدراسة.قيد 
 

   التوصيات

يف حدود ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يويص      

  باآليت:ث الباح

رضورة اإلستفادة من الربنامج التدريبي املقرتح من -1

قبل العاملني يف تدريس اجلمباز وتدريبه لتنمية املستقبالت 

احلسية والتي ينعكس أثرها عىل التوازن ملا هلا من أمهية كبرية 

 اجلمباز.يف حتسني اآلداء الفني ملهارات 

أثري رضورة إجراء دراسات مشاهبه للتعرف عىل ت-2

مهارات اجلمباز عىل مجيع األجهزة  احلسية عىلاملستقبالت 

 اجلمباز.هبدف رفع مستوى اآلداء يف رياضة 

رضورة إجراء دراسات مشاهبه للتعرف عىل تأثري -3 

 األعامر.كال اجلنسني وخمتلف  احلسية عىلاملستقبالت 
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 ربدإبمحافظة  الرياضيةاألندية عملية اختاذ القرارات اإلدارية يف 
 

 عيل اسامعيل حممد د. رضوان **()و  فايز أبو عريضة   أ.د. *()

 ؛االردن -  إربد  –جامعة الريموك  ،الرياضيةعميد كلية الرتبية  )*(  

 كلية الرتبية الرياضية، جامعة صنعاء، اليمن –أستاذ مشارك  )**(  
 

 (م22/5/2017للنرش يف  م؛ وقبل25/1/2016يف  قدم للنرش)

 .الرياضيةاألندية  القرار،اختاذ  فاعلية،: املفتاحيةكلامت ال

الرياضية بمحافظة  األندية ة اختاذ القرارات االدارية يف ىل فاعليإهدفت الدراسة التعرف  البحث: ملخص

تبعًا ملتغريات إربد الرياضية بمحافظة  األندية ية يف اراربد، وكذلك التعرف اىل فاعلية اختاذ القرارات االد

الرياضية  األندية من إداريي  ( فرداً 64دراسة من ))املؤهل العلمي، واخلربة االدارية( وتكونت عينة ال

واستخدم الباحثان املنهج الوصفي، كام تم استخدام االستبيان كوسيلة جلمع البيانات وتضمن املحاور 

م االدارية، خطوات اختاذ القرار، فاعلية اختاذ القرارات، نظم املعلومات ( كام تم استخدام التالية )املها

وحتليل التباين االحادي  "ت"املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية، والنسب املئوية ، واختبار 

األندية بفاعلية كبرية يف  داريةلت النتائج اىل ممارسة املهام اإلكأساليب احصائية ملعاجلة البيانات.  وتوص

بمحافظة اربد. وأن القرارات االدارية تتم وفق اخلطوات العلمية الختاذ القرارات االدارية يف  الرياضية

نظم إربد بمحافظة  الرياضيةاألندية يف حمافظة اربد. كام أظهرت النتائج استخدام  الرياضيةاألندية 

ىل البيانات واملعلومات الالزمة الختاذ القرارات االدارية املعلومات والتكنولوجيا يف تسهيل احلصول ع

 .بدرجة متوسطة، وأن للخربة االدارية االعىل دورًا مهام يف فاعلية وحسن اختاذ القرارات االدارية
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Keywords: Effectiveness, Decisions Making, Sport Clubs. 
Abstract: The current study aims to investigate the effectiveness of administrative decision 

making at the sport clubs in Irbid Governorate and also to recognize the effectiveness of 

administrative decision making at the sport clubs in Irbid Governorate based on the 

variables of (scientific qualification and administrative experience). The study sample 

composed of 64 individuals of sport clubs' administrators. The researchers used the 

descriptive method and also a questionnaire as a tool to gather data; It includes the 

following components (administrative duties, decisions making steps, Effectiveness of 

decision making and information systems). Means, standard deviations, percentages, T-test 

and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to analyze data. The results showed 

that administrative duties are exercised in a huge effective way at sport clubs in Irbid and 

the administrative decisions are set according to the practical steps of administrative 

decisions making at sport clubs in Irbid Governorate. The results also showed a shortage in 

information system used to get data and information required for making effective 

decisions in sport clubs in Irbid Governorate. Moreover, the high administrative experience 

plays a crucial role in the effectiveness and appropriateness of administrative decisions 

making. 
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 مقدمة الدراسة

تعترب عملية اختاذ القرار عملية رشيدة تنطلق من إسرتاتيجية  

تطوير القرار نحو تطبيق وتقييم النتائج، وهي من العمليات 

سواء كان عىل  واجلامعةفراد األاألساسية الرضورية يف حياة 

نظيامت الكبرية، مستوى التنظيامت الصغرية كاألرسة أو الت

فعملية صنع القرار تظهر يف مجيع املنظامت بغض النظر عن 

 خدمية،تعليمية،  صناعية،نوعها أو طبيعتها عسكرية، 

رياضية. كام ال توجد طريقة مثىل الختاذ القرارات، فالطريقة 

  املثىل هي التي تتناسب مع الظروف وحتقق اهلدف.

ة يف امليدان الريايض وتعترب عملية اختاذ القرارات اإلداري

من املهام اجلوهرية والوظائف األساسية للمدير، ويقاس 

قدرة وكفاءة ب حتققه أي هيئة رياضية ذيمقدار النجاح ال

القادة اإلداريني وفهمهم للقرارات اإلدارية وأساليب 

اختاذها، وبام لدهيم من مفاهيم تضمن رشد القرارات 

ها، وتعمل عىل وفاعليتها، وتدرك أمهية وضوحها ووقت

متابعة تنفيذها وتقويمها. وبام أن العملية اإلدارية متداخلة يف 

ن وظيفة اختاذ القرارات اإلدارية إمجيع وظائفها ونشاطاهتا، ف

متارس يف كل مرحلة من مراحل العملية اإلدارية ابتداء من 

رسم السياسة العامة ووضع األهداف ، ووضع الربامج 

بة اإلدارية فكل تلك العمليات واخلطط، وانتهاء بالرقا

اإلدارية بحاجة إىل اختاذ قرارات لتوجيه املرؤوسني والتنسيق 

ارة دوافعهم وحتفيزهم عىل األداء اجليد ثبني جمهوداهتم، واست

نه تتخذ إأو حل مشكالهتم، وعندما يتم مراقبة األداء ف

قرارات بشأن حتديد املعايري املالئمة لقياس النتائج 

التي سوف جترى عىل اخلطة، فعملية اختاذ  والتعديالت

القرارات عملية مستمرة مع استمرار العملية اإلدارية. )عبد 

 (.2010 الدين، الغني، ورشف

( أن عملية اختاذ القرارات اإلدارية 2008ويرى جلدة )

هي جوهر احلياة برمتها، وعندما ننظر من منظار جزئي عىل 

رار اإلداري هو جوهر مستوى املنظمة اإلدارية، يصبح الق

احلياة العملية، وجوهر العملية اإلدارية كمصطلح يعرب عن 

اإلطار املنظم للحياة اإلدارية املطلوبة. فهو عصب اإلدارة 

( عىل أن املسؤولية 2011وقلبها النابض.  ويؤكد تعلب )

األساسية لإلدارة واملقياس احلقيقي لكفاءهتا هي قدرهتا عىل 

دارية الالزمة ملعاجلة املشاكل التي تواجهها اختاذ القرارات اإل

يف سبيل حتقيق أهدافها، وان ممارسة العمليات اإلدارية 

م بنجاح إال من خالل منهج تتاملختلفة ومزاولتها ال يمكن أن 

 حمدد وواضح الختاذ القرارات.

التي  العملية“بأهنا: ( اختاذ القرار 2007ويعرف كنعان )

يل واحد من بني جمموعة من البدائل يتم من خالهلا اختيار بد

أو خلق وابتكار بدائل جديدة وذلك لتحقيق هدف أو جمموعة 

من أهداف املنظمة يف ضوء معطيات البيئة الداخلية واخلارجية 

. أما العزاوي "واملوارد املتاحة للمنظمة خالل فرتة زمنية معينة

ئل االختيار املدرك بني البدا"( فريى بأن القرار هو 2008)

املتاحة يف موقف معني، أو هو عملية املفاضلة بني حلول بديلة 

 ملواجهة مشكلة معينة واختيار احلل األمثل من بينها.

( القرار اإلداري بأنه سلوك أو 2008ويعترب الصرييف )

ترصف واع منطقي ذو طابع اجتامعي يمثل احلل أو الترصف 

ملفاضلة بني أو البديل املناسب الذي تم اختياره عىل أساس ا

عدة بدائل وحلول ممكنة ومتاحة حلل املشكلة. ويضيف 

( أن عملية صنع القرار هي عملية علمية تتم 2006الطويل )

من خالل آلية معينة ضمن مراحل تتمثل يف حتديد املشكلة، 

 وتطوير بدائل، وتقييم هلذه البدائل، ثم اختيار املناسب منها.

( Robbins and Coulter, 1999روبينز وكولرت )ويؤكد 

اإلدارية تقوم أساسًا عىل عملية اختاذ القرار، وان  أن املنظامت

عملية اختاذ القرارات موجودة يف املنظامت اإلدارية كافة وهي 

عملية يواجهها رجال اإلدارة عىل اختالف مستوياهتم اإلدارية 

ومسؤولياهتم الوظيفية، وهذا األمر ينطبق عىل اإلدارة 

أن مجيع العاملني يف هذا امليدان يقومون بحكم  الرياضية، إذ

 وظائفهم باختاذ قرارات هلا أثرها يف النشاطات الرياضية.

ويمكن القول بوضوح أن مدخالت أي قرار هي   

املعلومات املتاحة عن املشكلة، من حيث أسباهبا وطبيعتها 

كنة والنتائج موحدودها، واملعلومات املتاحة عن احللول امل

ة لكل بديل. كام حيتاج صانع القرار إىل تدوير املعلومات املتوقع

بالتغذية الراجعة العكسية من خالل متابعة تنفيذ القرار 

 (.2011ودراسة النتائج املرتتبة عليه. )ياسني، 
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من القطاعات الواسعة التي تشهد  الرياضيةاألندية وتعد 

حتوالت رسيعة، بحكم خضوعها ملتغريات عديدة كموضوع 

رتاف والتسويق والوصول إىل املستويات العليا قد تؤثر االح

عىل مسريهتا يف حتقيق أهدافها لذا فهي حتتاج إىل قيادة إدارية 

واعية ومؤهلة وقادرة عىل اختاذ القرارات املتعلقة هبا.  وعملية 

اختاذ القرار هي عملية ذهنية تتطلب قدرًا كبريًا من التصور 

ل حستقبلية يف اختيار سلوك أو واإلبداع واملنطق والرؤية امل

 واختيار البديل األنسب منها. 

وبام أن عملية اختاذ القرار جوهر العملية اإلدارية يف 

مستوياهتا املختلفة باعتبار أي إداري هو متخذ قرار إضافة إىل 

أن نجاح العمل اإلداري يتوقف عىل حسن اختاذ القرار، ومن 

ردنية واالرتقاء هبا إىل ثم يصبح تطوير احلركة الرياضية األ

مستويات عاملية منوطًا برضورة تطوير قدرات العاملني يف 

عىل اختاذ القرارات، وهذا ما يعطي هذه  الرياضيةاألندية 

الدراسة مزيدًا من األمهية من خالل إبرازها ألمهية تطوير 

قدرات اإلداريني عىل اختاذ القرارات اإلدارية الرشيدة وفقا 

 لظروف املتاحة. لإلمكانات وا

  مشكلة الدراسة

تطورت عملية اختاذ القرارات يف العرص احلديث مع تطور 

العلوم والتقنية، وأصبحت حتظى باهتامم علامء اإلدارة نظرا 

ألمهيتها وخطورهتا يف أنشطة املنظمة، حيث تعترب أهم 

العمليات يف املجال اإلداري. فعن طريقها تدار املنظمة 

الن القرار يعترب حلقة الوصل يف العملية وتتحقق أهدافها، 

اإلدارية املتمثلة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة، وحتتاج 

 مجيع هذه العمليات واألنشطة إىل اختاذ قرار.

الرياضية من املؤسسات الرياضية التي تتأثر  األندية وتعد 

بعملية اختاذ القرارات االدارية بصورة كبرية كون ذلك 

عىل نتائج الفرق املشاركة يف النادي يف االلعاب  ينعكس

املختلفة، فعملية اختاذ القرارات اذا مل تكن مبنية عىل خربة 

ودراسة الواقع ونابعة من معلومات دقيقة ومؤكدة قد تؤدي 

اىل نتائج عكسية غري مرغوب هبا عىل مستوى الفرق الرياضية 

باحثان أن وموقع النادي يف التصنيف العام، ولذلك يرى ال

جودة اختاذ القرارات االدارية تعتمد عىل كفاءة وقدرة 

االداريني يف دراسة الواقع وعىل توافر املعلومات الالزمة 

الختاذ القرارات، ومن خالل خربة الباحثني ومتابعتهام لألندية 

الرياضية يف حمافظة اربد، ونظرا لقلة الدراسات امليدانية التي 

الرياضية ولكون عملية  األندية يف  تطرقت اىل هذا املوضوع

اختاذ القرار هي لب وجوهر العمل االداري ارتأيا اجراء هذه 

 األندية للبحث يف فاعلية اختاذ القرارات اإلدارية يف الدراسة 

آملني أن يتم االستفادة من نتائجها إربد الرياضية يف حمافظة 

إلدارية بام القرارات ا اذوتوصياهتا يف حتسني وتطوير عملية اخت

 يسهم يف تطوير العمل اإلداري يف املؤسسات الرياضية.

 تسعى هذه الدراسة التعرف إىل: الدراسة:أهداف 

األندية درجة فاعلية اختاذ القرارات االدارية يف  -1

 بمحافظة اربد. الرياضية

األندية درجة فاعلية اختاذ القرارات اإلدارية يف  -2

ات )املؤهل العلمي، تعزى ملتغريإربد بمحافظة  الرياضية

 اخلربة اإلدارية(.و

تساؤالت الدراسة: تسعى هذه الدراسة اإلجابة عن 

 التساؤالت التالية:

األندية ما درجة فاعلية اختاذ القرارات االدارية يف  -1

 إربد؟بمحافظة  الرياضية

هل هناك فروق دالة احصائيا يف درجة فاعلية اختاذ  -2

تعزى إربد بمحافظة  ضيةالريااألندية القرارات اإلدارية يف 

 .ة اإلدارية( اخلربوملتغريات )املؤهل العلمي، 

 
  مصطلحات الدراسة

أفضل البدائل  اختيار (:Decision Makingاختاذ القرار )

بعد دراسة النتائج املرتتبة عىل كل بديل، وأثرها عىل األهداف 

ختيار بناء عىل معلومات حيصل الاملطلوب حتقيقها. ويتم ا

تخذ القرار من مصادر متعددة، مما يساعد عىل الوصول عليها م

 (.2004إىل أفضل النتائج )ماهر، 

هيئات رياضية تعمل حتت  )تعريف إجرائي(: األندية الرياضية

مظلة اللجنة االوملبية األردنية، وهتدف إىل االرتقاء باألنشطة 

 الرياضية، وتشكيل الفرق لأللعاب الرياضية املختلفة.



  جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                     80

هي عملية عقالنية تتبلور يف االختيار  دارية:االالقرارات 

من بني بدائل متعددة ذات مواصفات تتناسب مع االمكانيات 

 (.2008 الصرييف،املتاحة واالهداف املطلوبة )

 الدراسات السابقة

ونظرًا ألمهية هذا املوضوع فقد أجريت دراسات عديدة 

وانب ومتنوعة تناولت عمليات اختاذ القرارات اإلدارية من ج

وزوايا خمتلفة، يف منظامت صناعية، جتارية، تعليمية، ورياضية، 

( التي هدفت إىل بناء مقياس ملستوى 2006مثل دراسة سعادة )

التفكري االسرتاتيجي وآخر ألنامط اختاذ القرار والتعرف عىل 

العالقة بينهام لدى القيادات يف االحتادات الرياضية األردنية، 

( عضوًا، وعدد االحتادات 182عىل ) واشتملت عينة الدراسة

عرشون احتادًا. واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي 

قام الباحث بتطوير أداتني و ،الدراسة وذلك ملالئمته لطبيعة

)استبيانني( ملستوى التفكري االسرتاتيجي واختاذ القرار. 

 اً وتوصلت النتائج إىل أن القيادات الرياضية تستخدم أنامط

يف اختاذ القرار كان أمهها النمط التشاركي، كام أظهرت متعددة 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى التفكري 

 القرار.االسرتاتيجي وأنامط اختاذ 

( هدفت إىل التعرف إىل 2012وكذلك دراسة جعيم )

مستوى التأثري النفيس الختاذ القرارات اإلدارية عىل العبي 

الوملبية اليمنية، وذلك عىل عينة بعض االحتادات الرياضية ا

( فردا، واستخدم 267من إداريي االحتادات والتي بلغت )

الباحث املنهج الوصفي، كام استخدم االستبيان أداة جلمع 

البيانات. وتوصلت الدراسة إىل أن القرارات اإلدارية يف 

االحتادات الرياضية اليمنية تتخذ من قبل املسئول األول يف 

 كام .املتخذةىل عدم رضا املرؤوسني عن القرارات االحتاد، وا

 الالعبني. وطموحات إمكانات مع تتناسب ال القرارات أن

 مقننة علمية وأسس معايري وجود برضورة الباحث وأوىص

 من االستفادة ورضورة اإلدارية، القرارات اختاذ ةيلعمل

 العمل يف املتقدمة والتكنولوجيا احلديثة العلمية األساليب

   االحتادات. داخل دارياإل

( فكانت بعنوان العالقة بني Kim, 2001أما دراسة كيم )

املشاركة يف اختاذ القرارات والرضا الوظيفي يف مدارس كوريا 

( من املدارس العليا 710العليا، وتكون جمتمع الدراسة من )

( استبانه عىل املدارس، وتوصلت 589يف كوريا وتم توزيع )

عض املدرسني غري راضيني عن وضعهم الدراسة إىل أن ب

التدرييس، وهناك نسبة حمبطة ولدهيم الرغبة يف املشاركة أكثر 

يف اختاذ القرارات يف األمور الفنية واإلدارية، ووجد أن هناك 

شاركة يف األمور الفنية ذات املستوى املرغبة لدى املدرسني 

ني يف العايل مقارنة مع األمور اإلدارية، وأن مشاركة املعلم

اختاذ القرارات يف مدارسهم تتفاوت حسب خربهتم 

ومناطقهم والدعم املايل للمدرسة، وحجم املدرسة، وتتأثر 

 مشاركة املعلم الختاذ القرار بالرضا الوظيفي.

( التعرف اىل العالقة بني 2006بينام هدفت دراسة مهنا ) 

ية تفويض السلطة وفاعلية اختاذ القرارات  يف االقسام االكاديم

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الفلسطينية 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي، كام تم استخدام استبيانني 

كأداة جلمع البيانات احدمها يقيس تفويض السلطة واآلخر 

يقيس فاعلية اختاذ القرارات االدارية، وتم تطبيقهام عىل 

جلامعات ( عضوًا من أعضاء هيئة التدريس يف ا370)

الفلسطينية، وتوصلت الدراسة اىل أن درجة فاعلية القرارات 

االدارية يف االقسام االكاديمية يف اجلامعات الفلسطينية كانت 

كبرية، كام أظهرت النتائج وجود فروقًا دالة احصائيًا يف فعالية 

اختاذ القرارات االدارية بني الكليات االنسانية والكليات 

 ليات العلمية.العلمية ولصالح الك

 & Hickson) هكسون ورود رجيسدراسة و    

Rodrigues, 1995 هدفت التعرف عىل األسباب املختلفة )

للنجاح يف اختاذ القرار بالرغم من اختالف وتنوع أهداف 

املنظامت، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل، كام 

ىل استخدم االستبيان وحتليل الوثائق. وتوصلت الدراسة إ

 املناسبنيفراد األتزايد احتامالت نجاح القرار كلام زاد اشرتاك 

يف اختاذه. وزيادة احتامالت نجاح القرار كلام زادت املواد 

الالزمة الختاذه، وإمكانية معرفة أمهية القرار وأثره اهلام يف 

 نجاح املنظمة.

( التي Reid et al, 2003وكذلك دراسة ريد وآخرون )  

ن دور وقيمة املعلومات يف عملية اختاذ هدفت التحقق م
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القرارات يف القطاع املرصيف الربيطاين إضافة اىل أمهية وجود 

مكتبة معلومات الكرتونية يف البنك عىل عملية اختاذ 

القرارات، وتم توزيع استبيان عىل جمموعتني من البنوك )بنوك 

 تتوفر فيها مكتبة معلومات الكرتونية وأخرى غري مزودة هبذه

%( من املديرين يف 94املكتبة ( وأشارت نتائج الدراسة اىل أن )

كال املجموعتني يرون أن املعلومات تؤدي اىل حتسني عملية 

%( من املديرين يرون أن توفر 79اختاذ القرارات كام أن )

املكتبة املعلوماتية االلكرتونية توفر الكثري من الوقت يف سبيل 

الختاذ القرارات االدارية  احلصول عىل املعلومات الالزمة

 القرارات.بفاعلية كبرية. كام أن هلا دور يف تعزيز ثقة متخذي 

 

  اإلجراءات

 منهج الدراسة:

استخدم الباحثان املنهج الوصفي نظرا ملالئمته مع طبيعة    

 وأهدافها.هذه الدراسة 

 جمتمع الدراسة:

 الرياضيةاألندية تكون جمتمع الدراسة من مجيع إداريي 

حيث اشتمل جمتمع الدراسة عىل أعضاء  إربد،بمحافظة 

ورؤساء وأعضاء اللجان  الرياضيةاألندية جمالس ادارة 

املمتازة أو ما يسمى باملحرتفني  )الدرجةاملختلفة يف أندية 

 ( فردًا. 116) جمتمع الدراسة الكيل االوىل( وبلغوالدرجة 

 عينة الدراسة:

يقة العمدية، وبلغ عددها تم اختيار عينة الدراسة بالطر    

وهي إربد بمحافظة  الرياضيةاألندية ( فردًا من إداريي 64)

%( 55عينة ممثلة ملجتمع الدراسة، حيث بلغت نسبة العينة )

من جمتمع الدراسة وفيام ييل توزيع العينة حسب متغريات 

 االدارية:املؤهل العلمي واخلربة 

 

 .(64ة حسب متغريات املؤهل العلمي واخلربة االدارية )ن=الدراس عينةأفراد توزيع . (1جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد املتغري

 املؤهل العلمي
 %59 38 بكالوريوس فام دون

 %41 26 أعىل من بكالوريوس

 اخلربة االدارية

 %19 12 سنوات 10أقل من 

 %34 22 سنة 15 – 10من 

 %47 30 سنة 15أعىل من 

 %100 64 املجموع الكيل

 

  أداة الدراسة

تم استخدام االستبيان كوسيلة جلمع البيانات 

واملعلومات املرتبطة بالدراسة، حيث تم بناء استبيان لقياس 

فاعلية اختاذ القرارات االدارية بعد االطالع عىل األبحاث 

منها دراسة  والدراسات السابقة والكتب واملراجع العلمية

والصرييف (، 2006سعادة ) ( ودراسة2012)جعيم 

( فقرة ضمن 47اشتمل االستبيان عىل ) ( وقد2008)

املهام االدارية، خطوات اختاذ القرارات،  هي:اربعة حماور 

 فاعلية القرارات، ونظام املعلومات. 

 

  صدق أداة الدراسة

للتأكد من صدق حمتوى االستبيان تم عرضه عىل جمموعة 

هبدف من املحكمني ذوي االختصاص بموضوع الدراسة 

 ( حمكمني5التحقق من صدق حمتوى أداة الدراسة، وعددهم )

متخصصني يف االدارة الرياضية من اجلامعة االردنية وجامعة 

( فقرة 52وكان عدد فقرات االستبيان ) الريموك يف االردن،

( فقرة لكل حمور، 13موزعة عىل اربعة حماور بالتساوي بعدد )

ن حيث احلذف وبعد ذلك تم االخذ بآراء املحكمني م

حتى تم اعتامد الصيغة النهائية  للفقرات،واالضافة والتعديل 

   ( فقرة موزعة عىل اربعة حماور.45بعدد )لالستبيان 
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 ثبات األداة: 

تم حساب االتساق الداخيل للتأكد من ثبات أداة الدراسة 

للفقرات باستخدام معادلة كرونباخ الفا لبيان مدى انسجام 

عىل االستبيان، حيث بلغ  العينةفراد أوتناغم استجابات 

( وهذا املعامل يعترب 0.85معامل الثبات الكيل لألداة )

مقبوالً علميًا ويمكن االعتامد عليه لتحقيق أهداف الدراسة. 

واجلدول التايل يوضح قيم معامل الثبات لألداة الكلية 

 وملحاورها الفرعية بطريقة كرونباخ ألفا.

 

ثبات أداة الدراسة بطريقة كرونباخ ألفا  معامالت .(2جدول رقم )

 .لالتساق الداخيل للفقرات

 معامل الثبات املحاور الرقم

 0.85 املهام االدارية 1

 0.82 خطوات اختاذ القرارات 2

 0.89 فاعلية اختاذ القرارات 3

 0.87 نظم املعلومات 4

 0.85 الكــــــيل

 
ن تكون سلم االستجابة عىل فقرات االستبيان م -

 مخس درجات وفقًا ملقياس ليكرت اخلاميس وعىل النحو التايل:

 ( درجات5) موافقة بدرجة عالية جدا

 ( درجات4) موافقة بدرجة عالية

 ( درجات3متوسطة )موافقة بدرجة 

 ( درجتان2) موافقة بدرجة قليلة

 ( درجة1موافقة بدرجة قليلة جدا )

يل )ميزان التا ومن اجل تفسري النتائج تم اعتامد املعيار

للعديد من األبحاث  الفعالية( بالرجوعاحلكم عىل درجة 

ودراسة  (،2006)مهنا والدراسات السابقة مثل دراسة 

 احلسابية:(، اعتامدا عىل املتوسطات 2006سعادة )

 درجة تطبيق ضعيفة. 2.5أقل من 

 درجة تطبيق متوسطة. 3.49 – 2.5من 

 فام فوق درجة تطبيق كبرية. 3.5

 اإلحصائية:ملعاجلة ا

 تم استخدم األساليب اإلحصائية التالية:

 لفا(.أاختبارات ثبات أداة الدراسة )كرونباخ  -

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب  -

 املئوية.

 .T- test "ت"اختبار  -

 (.One Way ANOVAحتليل التباين االحادي ) -

 SNK (Newman Keulsنيومن كولز ) اختبار-

 لبعدية.للمقارنات ا

 

 ومناقشتها:عرض النتائج 

ما درجة فاعلية اختاذ  عرض ومناقشة نتائج السؤال االول:

 يف حمافظة اربد؟ الرياضيةاألندية القرارات االدارية يف 

لإلجابة عىل هذا السؤال تم استخدام املتوسطات احلسابية 

واالنحرافات املعيارية والنسبة املئوية كام هو موضح يف 

 (:6، 5، 4، 3) امأرق اجلداول

 
 

 االدارية:املهام  األول:البعد 

 .(64)ن=الدراسة عىل بعد املهام االدارية  عينةأفراد املتوسطات احلسابية واالنحرافات العيارية والنسبة املئوية لتقديرات  .(3)جدول رقم 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرة م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب املئويةالنسبة 

 االوىل %79 0.86 3.96 يتم حتديد  مواعيد ثابتة لالجتامعات. 1

 السابعة %76 0.81 3.82 يوضع جدول أعامل لكل اجتامع من اجتامعات جملس اإلدارة. 2

 الرابعة %77 0.94 3.87 تتناسب املوضوعات املطروحة مع الوقت املخصص للمناقشة. 3

 العارشة %75 0.87 3.75 ضا عن الطريقة التي يتم هبا اختاذ القرارات.يشعر أعضاء املجلس بالر 4

 الثانية %79 0.86 3.95 تتخذ القرارات عن طريق التصويت باألغلبية. 5

 التاسعة %76 0.95 3.78 تتاح فرص متكافئة ألعضاء املجلس إلبداء الرأي. 6
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 . (3)جدول رقم تابع 

 الفقــــــــــــــــــــــــــرة م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب النسبة املئوية

 الثامنة %76 0.84 3.80 يعد حمرض بام تم مناقشته وإقراراه يف االجتامعات. 7

 اخلامسة %77 0.82 3.84 تتسم القرارات بالدقة واملوضوعية. 8

 الثالثة %78 0.75 3.91 .لموضوعات املطلوب اختاذ توصيات بشأهنا بشكل مناسبليتم توزيع الوقت  9

 الثالثة عرشة %73 0.78 3.65 ترتبط القرارات املتخذة بأهداف النادي. 10

 احلادية عرشة %75 0.83 3.72 يتم تركيز احلوار أثناء االجتامع حول املوضوعات املحددة يف جدول األعامل. 11

 الثانية عرشة %74 0.74 3.68 االجتامعات.يؤخذ رأي أعضاء جملس إدارة النادي حول املوعد املناسب لعقد  12

 السادسة %76 0.86 3.82 يشكل جملس اإلدارة جلانا لدراسة بعض القضايا التي تعرض عليه. 13

 ==== %76 0.83 3.81 يلــــــالك

   

( والتي 1( أن الفقرة رقم )3) رقم يتضح من اجلدول

احتلت قد  "يتم حتديد مواعيد ثابتة لالجتامعات. "نصت عىل

 %(79( وأمهية نسبية )3.96املرتبة األوىل بمتوسط حسايب )

( 5(، بينام احتلت الفقرة رقم )0.86وانحراف معياري )

تتخذ القرارات عن طريق التصويت  "والتي نصت عىل 

وبنسبة  (3.95)املرتبة الثانية بمتوسط حسايب  "باألغلبية.

رة ( وجاءت الفق0.86%( وبانحراف معياري )79مئوية )

ترتبط القرارات املتخذة بأهداف  "( والتي كان نصها 10رقم )

( وأمهية 3.65باملرتبة االخرية بمتوسط حسايب ) "النادي.

(، وقد بلغ املتوسط 0.78%( وانحراف معياري )73نسبية )

( 3.81عىل هذا املحور ككل ) العينةأفراد احلسايب لتقديرات 

(، وهو يقابل 0.83%( وانحراف معياري )76وأمهية نسبية )

التقدير املوافقة بدرجة كبرية. ويعزو الباحثان ذلك اىل ان 

متارس مهامها االدارية بصورة إربد يف حمافظة  الرياضيةاألندية 

 الرياضية.األندية والنظم املنظمة لعمل جيدة وفقًا للوائح 

( التي 2006تتفق مع نتائج دراسة مهنا ) وهذه النتيجة

أشارت اىل أن فعالية اختاذ القرارات االدارية عىل بعد املهام 

دراسة سعادة نتائج مع االدارية جاءت بدرجة كبرية. كام تتفق 

( التي توصلت اىل أن القيادات الرياضية تستخدم 2006)

ي. أنامط متعددة يف اختاذ القرار كان أمهها النمط التشارك

وضوح  اىلنظر الباحثني  يف النتائجويرجع هذا التطابق يف 

املهام واالختصاصات االدارية وإىل التقيد باللوائح والقوانني 

بينام . والقواعد املنظمة للعمل االداري يف تلك املؤسسات

( التي 2012هذه الدراسة مع دراسة جعيم )ختتلف نتائج 

حتادات الرياضية توصلت إىل أن القرارات اإلدارية يف اال

اليمنية تتخذ من قبل املسئول األول يف االحتاد، ويعزو الباحثان 

هذا االختالف اىل اختالف البيئة التي اجريت فيها الدراسة 

 الرياضيةاألندية حيث ان هذه الدراسة اجريت يف االردن عىل 

بينام دراسة جعيم اجريت يف اليمن عىل إربد بمحافظة 

 . اليمنية االحتادات الرياضية
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 اختاذ القرارات: خطواتالبعد الثاين: 

 .(64)ن=الدراسة عىل بعد خطوات اختاذ القرارات  عينةأفراد املتوسطات احلسابية واالنحرافات العيارية والنسبة املئوية لتقديرات  . (4)جدول رقم 

     يتم اختاذ القرارات االدارية عن طريق :

 الفقــــــــــــــرة م
وسط املت

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب النسبة املئوية

 الثانية %86 0.79 4.32 التعرف عىل املشكلة. 1

 االوىل %89 0.82 4.47 وضع معايري مالئمة للحل. 2

 العارشة %62 1.44 3.11 القدرة عىل مجع املعلومات وحتليلها. 3

 الثالثة %81 0.91 4.07 القدرة عىل اختيار البديل املناسب. 4

 احلادية عرشة %51 1.28 2.56 توقع النتائج املرتتبة عىل القرار. 5

 الثامنة %73 1.27 3.66 استخدام اإلجراءات املناسبة الختاذ القرار اجلامعي. 6

 الرابعة %81 0.88 4.05 القدرة عىل التمييز بني القرارات الرئيسية والثانوية. 7

 السادسة %77 0.94 3.85 اذ القرار.إرشاك اإلداريني يف عملية اخت 8

 اخلامسة %78 0.93 3.93 القدرة عىل تبليغ القرار إىل املعنيني بتنفيذه. 9

 التاسعة %69 1.20 3.46 القدرة عىل التعامل مع صور التعارض يف اختاذ القرار. 10

 السابعة %75 1.04 3.73 القدرة عىل التأثري عىل أبعاد املواقف السلبية. 11

 == %75 0.98 3.75 كــــــــــــــــــيلال

 

( والتي 2( أن الفقرة رقم )4)رقم يتضح من اجلدول 

قد احتلت املرتبة  "وضع معايري مالئمة للحل  "نصت عىل

%( 89( وأمهية نسبية )4.47األوىل بمتوسط حسايب )

( 1(، بينام احتلت الفقرة رقم )0.82وانحراف معياري )

املرتبة الثانية  "ف عىل املشكلة التعر"والتي نصت عىل 

%( وبانحراف 86وبنسبة مئوية ) (4.32بمتوسط حسايب )

 "( والتي كان نصها 5( وجاءت الفقرة رقم )0.79معياري )

باملرتبة االخرية بمتوسط  "توقع النتائج املرتتبة عىل القرار

%( وانحراف معياري 51( وأمهية نسبية )2.56حسايب )

العينة  أفراد توسط احلسايب لتقديرات (، وقد بلغ امل1.28)

%( وانحراف 75( وأمهية نسبية )3.75عىل هذا املحور ككل )

 (، وهو يقابل التقدير املوافقة بدرجة كبرية.0.98معياري )

اخلطوات العلمية الصحيحة  اىل اتباع الباحثان ذلكويعزو 

الختاذ القرارات االدارية بالشكل العلمي الصحيح وفاعلية 

حيث إربد بمحافظة  الرياضيةاألندية لقرارات يف ادارة هذه ا

يتم ذلك من خالل التعرف عىل املشكلة ووضع معاير مالئمة 

اح البدائل املناسبة واختيار البديل االمثل الذي رتللحل واق

، أي أن القرارات يتناسب مع املوقف ومع االمكانيات املتاحة

. ة منظمةاالدارية تتخذ بشكل علمي ووفق خطوات علمي

وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة كال من رودجس 

وسعادة ( Hickson & Rodrigues, 1995)وهكسون 

( حيث اشارتا اىل ان التسلسل يف خطوات اختاذ القرار 2006)

من حيث التعرف عىل املشكلة ووضع معايري وبدائل للحل ثم 

اعية اختيار البديل االنسب وان يتم ذلك بصورة ديمقراطية مج

  وتنفيذه.يشرتك فيها كل املعنيني يف عملية اختاذ القرارات 
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 فاعلية القرارات الثالث:البعد 

 
 (64فاعلية القرارات )ن=الدراسة عىل بعد  عينةأفراد املتوسطات احلسابية واالنحرافات العيارية والنسبة املئوية لتقديرات  (5)جدول رقم 

 الفقـــــــــــــــرة م
سط املتو

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

النسبة 

 املئوية
 الرتتيب

 الثانية %72 1.04 3.61 ابني قرارايت عىل معرفة تامة باحلقائق. 1

 السابعة %61 1.26 3.07 يظهر ترددي أمام مرؤويس. 2

 السادسة %62 1.17 3.08 أتابع تنفيذ ما اختذته من قرارات. 3

 الثالثة %66 1.19 3.32 دث ما يغنيني عن اختاذها.أميل للتأجيل أحيانا كثرية فقد حي 4

 االوىل %77 1.01 3.83 أميل إىل التعصب لرأيي ودائام أحتيز لفكريت. 5

 العارشة %57 1.32 2.86 أتراجع كثريا يف قرارايت واقر شيئا خمالفا هلا. 6

 منةالثا %61 1.27 3.06 أحتمل مسؤولية الفشل إذا اختذت قرارًا وكان خاطئا. 7

 الرابعة %63 1.21 3.15 أخول السلطة للمرؤوسني التي متكنهم من التنفيذ. 8

 اخلامسة %63 1.27 3.14 يساورين الشك فيام إذا كان قراري خطأ أم صواب. 9

 التاسعة %61 1.22 3.06 ال أخشى املساءلة من الرؤساء أو العاملني ما دمت مقتنع بصحة قراري. 10

 === %64 1.07 3.22 يالكلـــــــــــــــ

 

( والتي 5( أن الفقرة رقم )5)رقم يتضح من اجلدول 

قد  ".أميل إىل التعصب لرأيي ودائام أحتيز لفكريت "نصت عىل

( وأمهية نسبية 3.83احتلت املرتبة األوىل بمتوسط حسايب )

(، بينام احتلت الفقرة رقم 1.01%( وانحراف معياري )77)

عىل معرفة تامة  قرارايت ابني "( والتي نصت عىل 1)

وبنسبة  (3.61املرتبة الثانية بمتوسط حسايب ) "باحلقائق.

( وجاءت الفقرة 1.04%( وبانحراف معياري )72مئوية )

أتراجع كثريا يف قرارايت واقر شيئا  "( والتي كان نصها 6رقم )

( وأمهية 2.86باملرتبة االخرية بمتوسط حسايب ) "خمالفا هلا.

(، وقد بلغ املتوسط 1.32نحراف معياري )%( وا57نسبية )

( 3.22عىل هذا املحور ككل ) العينةأفراد احلسايب لتقديرات 

(، وهو يقابل 1.07%( وانحراف معياري )64وأمهية نسبية )

وهذه النتيجة ال تتفق مع  التقدير املوافقة بدرجة متوسطة.

( التي أظهرت ان درجة فاعلية اختاذ 2006نتائج دراسة مهنا )

القرارات االدارية يف االقسام االكاديمية يف اجلامعات 

ويعزو الباحثان هذا  كبرية.الفلسطينية جاءت بدرجة 

االختالف اىل اختالف عينة الدراسة واملؤسسات التي أجريت 

عليها الدراسة حيث اشتملت العينة يف الدراسة االوىل عىل 

معات أعضاء هيئة التدريس يف االقسام االكاديمية يف اجلا

 عىل ادارييالفلسطينية بينام يف الدراسة احلالية عىل اشتملت 

 الرياضية.األندية 
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 نظام املعلومات: الرابع:البعد 

 .(64نظام املعلومات )ن=الدراسة عىل بعد  عينةأفراد املتوسطات احلسابية واالنحرافات العيارية والنسبة املئوية لتقديرات  . (6جدول رقم )

 ــــــــــرةالفقــــ م
املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب النسبة املئوية

 التاسعة %56 1.44 2.82 الرياضية. األندية يوجد أجهزة حاسوب ونظام معلومات حديث يف  1

 احلادية عرشة %54 1.35 2.71 يتم التواصل مع االحتادات املعنية عن طريق شبكة االنرتنت. 2

 العارشة %55 1.43 2.73 بالرسعة املطلوبة النجاز الوظائف اإلدارية.تصل املعلومات  3

 السادسة %58 1.34 2.89 رسعة وصول املعلومات ال يكون عىل حساب صدقها ودقتها. 4

 اخلامسة %60 1.35 2.99 يمكن توفري املعلومات برسعة يف الظروف الطارئة. 5

 االوىل %76 1.14 3.81 تبادل املعلومات.هناك تعاون وتنسيق بني األقسام املختلفة يف  6

 الرابعة %63 1.29 3.14 يتم حتديث نظام املعلومات باستمرار. 7

 السابعة %57 1.38 2.83 توصف املعلومات التي تصل الوحدات املختلفة بالدقة والوضوح. 8

 الثامنة %56 1.39 2.79 وجود قاعدة بيانات  لكل منتسبي النادي. 9

 الثالثة %67 1.11 3.36 .األندية  استخدام الكمبيوتر واالنرتنت لدى إداريي القدرة عىل 10

 الثانية %70 1.07 3.52 يستخدم احلاسوب يف األعامل الروتينية وحفظ البيانات وكتابة التقارير. 11

 === %61 1.39 3.05 الكلــــــــــــــــــــــــي

 

( والتي 6أن الفقرة رقم ) (6رقم ) يتضح من اجلدول

هناك تعاون وتنسيق بني األقسام املختلفة يف تبادل  "نصت عىل

قد احتلت املرتبة األوىل بمتوسط حسايب  "املعلومات

(، 1.14%( وانحراف معياري )76( وأمهية نسبية )3.81)

يستخدم  "( والتي نصت عىل 11بينام احتلت الفقرة رقم )

وكتابة  احلاسوب يف األعامل الروتينية وحفظ البيانات

وبنسبة مئوية  (3.52املرتبة الثانية بمتوسط حسايب ) "التقارير

( 2( وجاءت الفقرة رقم )1.07%( وبانحراف معياري )70)

يتم التواصل مع االحتادات املعنية عن طريق "والتي كان نصها 

( 2.71باملرتبة االخرية بمتوسط حسايب ) "شبكة االنرتنت

(، وقد بلغ 1.35اري )%( وانحراف معي54وأمهية نسبية )

العينة عىل هذا املحور ككل  أفراد املتوسط احلسايب لتقديرات 

(، 1.39%( وانحراف معياري )61( وأمهية نسبية )3.05)

ويرى الباحثان أن وهو يقابل التقدير املوافقة بدرجة متوسطة. 

حسن اختاذ القرار وفاعليته يعتمد بدرجة كبرية عىل مدى توفر 

يحة والدقيقة ورسعة توفرها لدى صانع املعلومات الصح

 Reid et al)وهذه النتيجة ال تتفق مع ما جاء يف دراسة  القرار.

%( من 94( حيث أشارت نتائج الدراسة اىل أن )2003 ,

البنوك تستخدم  جمموعة مناملديرين يف كال املجموعتني )

مكتبة معلومات الكرتونية وجمموعة من البنوك ال تستخدم 

يرون أن املعلومات تؤدي اىل حتسني عملية اختاذ  بة(املكتهذه 

القرارات وجودة القرارات يف القطاع املرصيف. وهذا 

االختالف يف النتيجة يعزى اىل اختالف البيئة واىل اختالف 

نوع املؤسسة فالبنوك التجارية بدون شك تعطي نظام 

 ثرأكاملعلومات أمهية كبرية يف عملية اختاذ القرارات االدارية 

 الرياضية.  واملؤسساتاألندية من 

 عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاين:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجة فاعلية اختاذ 

تبعًا ملتغريات إربد يف  الرياضيةاألندية القرارات االدارية يف 

 ؟االدارية()املؤهل العلمي، واخلربة 
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سطات حساب املتوالثاين تم  سؤاللإلجابة عىل ال

 عينةأفراد ستجابات احلسابية، واالنحرافات املعيارية ال

درجة فاعلية اختاذ القرارات االدارية  متوسطاتالدراسة عىل 

تبعًا ملتغريات )املؤهل العلمي، إربد يف  الرياضيةاألندية يف 

 ( يبني ذلك.7واجلدول ) ،االدارية(واخلربة 

  

 

الدراسة حول أبعاد الدراسة تبعا ملتغري املؤهل  عينةأفراد للفروق بني وجهة نظر  "ت"نحرافات املعيارية واختبار املتوسطات احلسابية واال . (7جدول رقم )

 .(64)ن=العلمي 

 العدد الوظيفة البعد
املتوسط 

 احلسايب
 "ت"قيمة  االنحراف املعياري

الداللة 

 اإلحصائية

 املهام االدارية
 0.78 3.26 38 بكالوريوس فام دون

0.19 0.95 
 0.86 3.34 26 أعىل من بكالوريوس

 خطوات اختاذ القرارات
 0.85 3.12 38 بكالوريوس فام دون

0.48 0.57 
 1.07 3.20 26 أعىل من بكالوريوس

 فاعلية القرارات
 0.98 3.28 38 بكالوريوس فام دون

0.39 0.55 
 0.94 3.15 26 أعىل من بكالوريوس

 نظام املعلومات
 0.89 2.80 38 فام دونبكالوريوس 

0.14 0.76 
 0.96 2.76 26 أعىل من بكالوريوس

 

 الدرجة الكـلية

 0.82 3.12 38 بكالوريوس فام دون
0.06 0.67 

 0.87 3.11 26 أعىل من بكالوريوس

 ( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  =0.05). 

 

( انه ال توجد فروق دالة 7) رقم يتضح من اجلدول

أفراد بني وجهة نظر ( 0.05)حصائيا عند مستوى الداللة إ

الدراسة ذوي املؤهالت العلمية )بكالوريوس فام دون،  عينة

وهذه أعىل من بكالوريوس( عىل أبعاد الدراسة املختلفة. 

( التي أشارت اىل 2006النتيجة تتفق مع نتائج دراسة مهنا )

ية عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف درجة فاعل

 القرارات االدارية يف االقسام االكاديمية يف اجلامعات

الفلسطينية تعزى ملتغري املؤهل العلمي. وقد يرجع هذا 

ما تم اختاذها وفق  إذااالتفاق اىل أن القرارات االدارية 

االساليب واخلطوات العلمية الصحيحة بالتايل سوف تكون 

ن يشاركون فعالة بغض النظر عن تفاوت املؤهالت العلمية مل

وفيام خيص متغري اخلربة االدارية فقد    القرار.يف عملية صناعة 

تم استخدام حتليل التباين االحادي للتعرف عىل الفروق يف 

 الرياضيةاألندية درجة فاعلية اختاذ القرارات االدارية يف 

 ذلك:( توضح 10، 9، 8واجلداول )إربد بمحافظة 

 

 

تبعًا ملتغري إربد يف  الرياضيةاألندية عىل درجة فاعلية اختاذ القرارات االدارية يف  العينةأفراد بية واالنحرافات املعيارية الستجابة املتوسطات احلسا. (8)رقم جدول 

 . املؤهل العلمي

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد سنوات اخلربة االدارية البعد

 املهام االدارية

 0.61 3.82 12 سنوات 10ٌأقل من 

 0.72 3.74 22 سنة 15 – 10من 

 0.62 3.85 30 سنة 15أعىل من 
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 (.8تابع جدول رقم )

 االنحراف املعياري املتوسط احلسايب العدد سنوات اخلربة االدارية البعد

 خطوات اختاذ القرارات

 0.85 2.70 12 سنوات 10ٌأقل من 

 0.90 3.05 22 سنة 15 – 10من 

 0.82 3.33 30 سنة 15أعىل من 

 فاعلية القرارات

 0.73 2.61 12 سنوات 10ٌأقل من 

 0.76 3.13 22 سنة 15 – 10من 

 0.82 3.40 30 سنة 15أعىل من 

 نظام املعلومات

 0.84 2.90 12 سنوات 10ٌأقل من 

 0.85 3.06 22 سنة 15 – 10من 

 0.76 3.43 30 سنة 15أعىل من 

 

وق ظاهرية بني ( وجود فر8) رقم يالحظ من اجلدول

العينة عىل  درجة فاعلية اختاذ  أفراد متوسطات استجابات 

تبعًا ملتغري إربد الرياضية يف  األندية القرارات االدارية يف 

اخلربة االدارية ،ولتحديد فيام إذا كانت الفروق بني املتوسطات 

تم  (  =0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

(، One way ANOVAن األحادي )تطبيق حتليل التباي

 ( يبني ذلك:9)رقم واجلدول 

 

 .تبعًا ملتغري اخلربة االداريةإربد يف  الرياضيةاألندية نتائج حتليل التباين األحادي ملتوسطات درجة فاعلية اختاذ القرارات االدارية يف   .(9)جدول رقم 

 جمموع املربعات مصدر التباين البعد
درجات 

 احلرية
 مستوى الداللة قيمة ف ملربعاتمتوسط ا

 املهام االدارية

 0.95 2 1.89 بني املجموعات
2.36 

 

0.098 

 
 0.40 147 58.82 داخل املجموعات

  149 60.71 الكيل

 خطوات اختاذ القرارات

 1.07 2 2.14 بني املجموعات
1.38 

 

0.254 

 
 0.77 147 113.59 داخل املجموعات

  149 115.72 الكيل

 فاعلية اختاذ القرارات

 2.13 2 4.26 بني املجموعات
3.06 

 

0.050 

 
 0.69 147 102.15 داخل املجموعات

  149 106.41 الكيل

 نظام املعلومات

 5.41 2 10.82 بني املجموعات
7.58 

 

0.001 

 
 0.71 147 104.90 داخل املجموعات

  149 115.72 الكيل

 

( إىل عدم وجود فروق 9)رقم دول تشري النتائج يف اجل

بني  (  =0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 األندية درجة فاعلية اختاذ القرارات االدارية يف متوسطات 

تبعًا ملتغري اخلربة االدارية يف أبعاد )املهام إربد الرياضية يف 

إىل االدارية، خطوات اختاذ القرارات االدارية(، وذلك استنادًا 

ة التي كانت عىل التوايل ـتوى الداللة االحصائيـمس
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( بينام أشارت النتائج وجود فروق ذات 0.254، 0.098)

حموري )فاعلية داللة احصائية تبعًا ملتغري اخلربة االدارية لدى 

كانت مستوى حيث  اختاذ القرارات، وحمور نظام املعلومات(

اذ القرارات، ( ملحور فاعلية اخت0.050الداللة االحصائية )

. ملحور (0.001( ومستوى الداللة االحصائية )7.58)و

ولتحديد مصادر تلك الفروق الدالة فقد نظام املعلومات، 

للمقارنات البعدية حيث يوضح  SNKاستخدم اختبار 

  ( نتائج هذه املقارنات.10) رقم اجلدول

 

تبعا إربد يف  الرياضيةاألندية ديد مصادر الفروق يف درجة فاعلية اختاذ القرارات االدارية يف للمقارنات البعدية هبدف حت SNKنتائج اختبار . (10)رقم  جدول

 ملتغري اخلربة االدارية

 سنة 15 – 10من  سنوات 10أقل من  سنوات اخلربة االدارية املتوسط احلسايب البعد

 فاعلية اختاذ القرارات

 0.119 0.214 سنوات 10أقل من  2.61

 0.221 0.317 سنة 15 – 10من  3.13

 *0.006 *0.011 سنة15أعىل من  3.40

 نظام املعلومات

 0.225 0.602 سنوات 10أقل من  2.90

 0.387 0.149 سنة 15 – 10من  3.06

 *0.003 *0.021 سنة15أعىل من  3.43
  

 

عىل درجة فاعلية  أفراد العينةسطات استجابات اىل وجود فروق دالة احصائيًا بني متو SNK نيومن كويلز تشري نتائج اختبار    )*(

 15 – 10سنوات، من  10يف إربد تبعا ملتغري اخلربة االدارية بني الفئات )أقل من  األندية الرياضيةاختاذ القرارات االدارية يف 

سنوات،  10)أقل من  سنة( ولصالح املتوسط احلسايب االعىل. أي أن الفروق كانت بني ذوي اخلربة االدارية 15ىل من أع سنة،

 يف( سنة 15 من أعىل) االعىل اخلربة ذوي ولصالح( سنة 15 من أعىل) االعىل اخلربة ذوي وبني جهة من( سنة 15 – 10من 

وهذا يدل عىل أن ذوي اخلربة االدارية االعىل لدهيم حس وخربة ادارية  بعدي )فاعلية اختاذ القرارات، ونظام املعلومات(.

كام ان اختاذ القرارات يكون وفق  املرسومة،اذ القرارات االدارية السليمة بام يعمل عىل حتقيق االهداف متكنهم من حسن اخت

معلومات حول الظاهرة أو املشكلة ويتم اختاذ القرارات بعد اكتامل الصورة حول جوانب املشكلة وابعادها وبدائلها واختيار 

( يف النتائج التي أظهرت أن اخلربة االدارية ليس هلا دور يف 2006اليه مهنا )املناسب. وهذه النتيجة ختتلف مع ما أشار البديل 

فاعلية اختاذ القرارات االدارية يف االقسام االكاديمية يف اجلامعات الفلسطينية. ويعزو الباحثان هذا االختالف اىل اختالف نوع 

 املؤسسات والبيئة التي اجري فيها البحث واىل اختالف عينة الدراسة.

 

 االستنتاجات

يف ضوء أهداف الدراسة وتساؤالهتا وبعد عرض النتائج  

 التالية:ومناقشتها توصلت الدراسة اىل االستنتاجات 

األندية متارس املهام االدارية بفاعلية كبرية يف  -1

 بمحافظة اربد. الرياضية

تتخذ القرارات االدارية وفق اخلطوات العملية  -2

إربد يف حمافظة  الرياضيةألندية االختاذ القرارات االدارية يف 

 الدراسة. عينةأفراد من وجهة نظر 

األندية متارس خطوات اختاذ القرارات االدارية يف  -3

 بشكل متوسط.إربد بمحافظة  الرياضية

نظم إربد بمحافظة  األندية الرياضيةتستخدم  -4

املعلومات والتكنولوجيا يف تسهيل احلصول عىل البيانات 

الختاذ القرارات االدارية بدرجة واملعلومات الالزمة 

 متوسطة.



  جملة علوم الرياضة والرتبية البدنية                                                                                                     90

فاعلية اختاذ  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف -5

تبعا ملتغري املؤهل إربد  بمحافظةاألندية القرارات االدارية يف 

 العلمي.

تلعب اخلربة االدارية االعىل دورًا مهام يف فاعلية  -6

 وحسن اختاذ القرارات االدارية.

 

 التوصيات 

 ئج الدراسة يويص الباحثان بــ :يف ضوء نتا 

 الرياضيةاألندية رضورة صقل تدريب االداريني يف  -1

 بمهارات اختاذ القرارات االدارية.

توفري نظام متطور للمعلومات وادخال  -2

التكنولوجيا يف العمل االداري بام يضمن رسعة ودقة اختاذ 

 القرارات االدارية.

ادارة يف  عالية تعيني موظفني ذوي خربات ادارية -3

اختاذ القرارات االدارية وحسن لضامن فاعلية  الرياضيةاألندية 

 بصورة كبرية.

من البحوث العلمية والدراسات  اجراء مزيداً  -4

امليدانية حول عملية اختاذ القرارات وفاعليتها يف املؤسسات 

 الرياضية االردنية.

  عـــاملراج

 أوالً: املراجع العربية:

م ودعم اختاذ القرارات نظ ،(2011) تعلب، سيد صابر

 دار الفكر، عامن، األردن. .اإلدارية
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  درجة امتالك معلمي الرتبية البدنية للكفاءة املعرفية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة

 د. زياد عيسى زايد

 كلية الرتبية -أستاذ مشارك/ فسيولوجيا اجلهد البدين، قسم الرتبية البدنية

 جامعة جدة

 (م22/5/2017للنرش يف  م؛ وقبل5/2/2017يف  قدم للنرش) 

 .الكفاءة املعرفية، معلمي الرتبية البدنية، اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة: ةاملفتاحيكلامت ال

هدفت الدراسة إىل التعرف إىل درجة امتالك معلمي الرتبية البدنية للكفاءة املعرفية يف اللياقة البدنية املرتبطة  البحث: ملخص

الرتبية البدنية للكفاءة املعرفية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة، كام هدفت إىل التعرف عىل الفروق يف درجة امتالك معلمي 

معلاًم( من معلمي الرتبية البدنية يف  59بالصحة تبعًا ملتغريي )املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلربة(. وتكونت عينة الدراسة من )

دراسة. وتم اختيارها بالطريقة العشوائية. %( من جمتمع ال13.1املرحلة االبتدائية بمدينة جدة، ومتثل هذه العينة ما نسبته )

. اة جلميع بيانات الدراسة احلاليةواستخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي. وقام الباحث باستخدام االستبيان كاد

الصحة يف مجيع جماالت وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك معلمي الرتبية البدنية للكفاءة املعرفية يف اللياقة البدنية املرتبطة ب

الدراسة جاءت يف املستوى املرتفع، حيث جاءت النتائج يف املجال املعريف يف املستوى املرتفع جدًا، بينام جاءت يف املستوى املرتفع 

لمي يف املجال التطبيقي واملجال التوعوي التثقيفي، كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية يف درجة امتالك مع

الرتبية البدنية للكفاءة املعرفية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة تعزى ملتغريي املؤهل العلمي أو عدد سنوات اخلربة. وأوىص 

م الباحث بزيادة االهتامم باجلانب التطبيقي والتوعوي التثقيفي ملعلمي الرتبية البدنية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة، واالهتام

تدريب أثناء اخلدمة ملعلمي الرتبية البدنية بعقد املزيد من الدورات وورش العمل يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة، وإجراء بال

سية املزيد من الدراسات العلمية املتعلقة بالكفاءة املعرفية ملعلمي الرتبية البدنية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة عىل مراحل درا

 .مناطق جغرافية أخرىخمتلفة و
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Abstract: This study aimed to identify the degree of knowledge efficiency of physical education 

teachers in health-related fitness, and to recognize the differences in the degree of knowledge 

efficiency depending on different variables (educational qualification, number of years of 

experience). The study sample consisted of (59 randomly-selected teachers) of physical 

education teachers in the elementary grade schools in Jeddah. The sample represents 13.1% of 

the study population. The researcher used the descriptive style survey, using a questionnaire as a 

tool for all data collection. The study results showed that the degree of knowledge efficiency of 

physical education teachers in all areas of the study came at a high level, as the results came in 

the cognitive domain at a very high level, while came at a high level in the applied field and the 

field of educational awareness. The results also showed no statistically significant differences in 

the degree of knowledge efficiency of physical education teachers due to the study variables 

(educational qualification or number of years of experience). The researcher recommends to 

increase the attention paid to the applied research and awareness educational awareness for 

physical education teachers in fitness related to health, and attention to training during the 

service of the physical education teachers by conducting more training courses and workshops 

in the health-related fitness. The researcher also recommends to conduct further scientific 

studies on knowledge efficiency of physical education teachers in physical health-related fitness 

at different school grades and geographic areas. 
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 :الدراسةأمهية املقدمة و

إن اللياقة البدنية أصبحت بمثابة مطلبا أساسيا للفرد 

العادي يف مواجهة اخلطورة الناجتة عن قلة احلركة التي 

يقوم هبا اإلنسان، األمر الذي أدى إىل انتشار العديد من 

األمراض التي يطلق عليها أمراض قلة احلركة 

(Hypokinetic Diseasesومل تعد ال ،) لياقة البدنية هدفًا

يسعى لتحقيقها الرياضيون وحدهم، بل أصبحت هدفًا 

لتحقيق وتطوير صحة اإلنسان من أجل حياة أفضل، تتسم 

 بنوع من النشاط احلركي اجليد، والتي ختلو من األمراض.

( Kaminsky,2010( و )2014ويشري كل من )زايد، 

اقة ( إىل أنه يعترب حتسني مستوى اللي2000زاع، اهلو)

البدنية من أهم أهداف الرتبية البدنية، ملا هلا من ارتباط 

إجيايب بالعديد من املجاالت احليوية، كالتحصيل العلمي 

والنمو البدين والصحة البدنيـة والعقلية واالجتامعية 

والنفسية، وتعترب اللياقة البدنية إحدى املكونات األساسية 

احلياة ووظائفها  لصحة الفرد حتى متكنه من أداء متطلبـات

عىل أكمل وجه، وذلك نظراً الرتباطها الطردي بالصحـة 

 والشخصيـة والقوام.

 ( و)أمري،2009( و)احلسنات، 2014ويذكر كل من )زايد،

 ,American College of Sports)  و ( 2008 يات،ــــوح

Medicine)  2011   و (Howely & Francks,2007.)  أن

األدلة العلمية املتوفرة اآلن تؤكد بأن النشاط البدين املنظم 

واملنتظم عند األفراد يقلل من عوامل اخلطورة املهيأة 

بة بأمراض العرص املزمنة لذا فهناك اآلن اجتاه سائد لإلصا

يدعو إىل رضورة حصول األفراد عىل مشاركة منظمة 

ومنتظمة من األنشطة البدنية املرتبطة بالصحة. وهي تلك 

العنارص التي ترتبط أو تؤثر عىل الصحة وبمعنى آخر هي 

قدرة الفرد األدائية يف اختبارات تعرب عن اجلهاز الدوري 

فيس والرتكيب اجلسامين وقوة العضالت اهليكلية التن

وحتملها ومرونتها. ولذلك أكدت املؤسسات واملنظامت 

الصحية والطبية والرياضة العاملية يف اآلونة األخرية عىل 

أمهية عنارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة وذلك لوجود 

دالئل علمية تؤكد عىل ارتباط تلك العنارص بصحة الفرد، 

 أن تلك العنارص املرتبطة بالصحة تعد قابلة للتطوير من كام

خالل ممارسة األنشطة البدنية، وقد أثبتت الدراسات 

العلمية أن ممارسة أنشطة بدنية مرتبطة بالصحة كامليش 

مرات( أسبوعيًا  5 - 3وركوب الدراجة واهلرولة بمعدل )

وملدة ساعة واحدة فقط، تساعد يف التجنب من اإلصابة 

 عديد من األمراض.بال

وقد أجريت العديد من الدراسات العلمية حول كفاءة 

معلمي الرتبية البدنية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة، 

( Michael, et al;2016منها دراسة كل من )

 & Freak( و)Burke, 2014( و )Ward,2013و)

Miller,2015 ومنها ما هدف للتعرف عىل كفاءة معلمي )

البدنية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة تبعا لعدد  الرتبية

من املتغريات )اخلربة، املؤهل العلمي، الدورات التدريبية، 

وغريها من املتغريات(. ومن هذه الدراسات دراسة كل من 

(Hodges,2016(و )Kim & Li,2015(و )عبد حممد، و

 Santiago( و)Hunuk, et al;2012( و)2014الوهاب، 

et al;2012(و )Harrison, et al;2010( و )Darla & 

Lori,2007.) 

وتعترب املدرسة من أهم املؤسسات الرسمية التي أنشأهتا 

الدولة لتقوم برتبية وتعليم الناشئة مبادئ العلوم واألخالق 

والقيم واالجتاهات وتنشئتهم التنشئة الصاحلة التي ختلق 

هم منهم مواطنني صاحلني ُيسهمون يف خدمة أنفس

وجمتمعهم وأمتهم. ويؤكد علامء االجتامع أن املدرسة 

مؤسسة تربوية واجتامعية ُتعنى بتنظيم وضبط سلوك 

اجلامعة بطريقة حضارية، وهي كذلك تقوم بتبسيط الرتاث 

 (.2011حكيمة، )الكبار الثقايف وخربات 

 ;Cale, et al( و)Ward,2013قد أشار كل من )و  

أن لدرس الرتبية البدنية ( Hunuk et al;2012( و)2012

أمهية يف حتقيق اللياقة البدنية وخاصة املرتبطة بالصحة 

 ويامرس فيه التالميذ أوجه النشاط البدين من أجل الصحة. 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=American%20College%20of%20Sports%20Medicine&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=American%20College%20of%20Sports%20Medicine&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=American%20College%20of%20Sports%20Medicine&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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( 2015( و)أمحيدة،Griggs, 2015ويشري كل من )

( Burke, et al; 2014( و)2014و)حممد، وعبد الوهاب، 

 National Association for Sport & Physicalو)

Education, 2007 إىل إنه من األمهية بمكان أيضًا أن )

يمتلك املدرس الكفايات املختلفة املتعلقة بالتعليم 

والتدريب بأنواعه، وكذلك استخدام االختبارات 

واملقاييس والقدرة عىل حتليها واالستفادة من نتائجها يف 

نية يف تطوير مستوى الطلبة. ويعترب دور مدرس الرتبية البد

تنمية اللياقة البدنية من أجل الصحة من أهم األدوار التي 

يؤدهيا للمسامهة يف احلفاظ عىل صحة املجتمع والتوعية 

بأمهية ممارسة الرياضة من أجل الصحة ملا هلا من آثار اجيابية 

عىل الصحة. وإن نجاح معلم الرتبية البدنية يف أداء هذا 

ومعلوماته املكتسبة خالل الدور يعتمد عىل قدراته ومعارفه 

 دراسته وعمله كمعملم للرتبية البدنية. 

عىل طلبة الرتبية  باإلرشافومن خالل قيام الباحث 

امليدانية يف املدارس من خالل عمله كأستاذا جامعيا ومن 

عىل الطالب اخلرجيني أثناء تطبيقهم  باإلرشافمهامه القيام 

حصة الرتبية يف املدارس االبتدائية، الحظ الباحث أن 

البدنية ال تعطي وقتاً كافياً وقدرًا من األمهية لتنمية وحتسني 

اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة لدى الطالب، وهذا ما 

( من خالل نتائج دراسته التي تشري 2011يؤكده )احلريب،

إىل أن درس الرتبية البدنية ال يساهم يف حتقيق هدف تنمية 

بالصحة، وقد يعود السبب يف ذلك اللياقة البدنية املرتبطة 

لدرجة امتالك املعلم هلذه املعلومات والكفاءات التي 

تساعده عىل تنفيذ وتطبيق حصة الرتبية البدنية التي تساهم 

يف تنمية اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة، حيث يشري كل من 

(Kim &Ko,2016( و )Cale, et al; 2012(و )Santiago, 

et al; 2012(و )Sean,2011 إىل أن هناك ضعف يف .)

كفاءة معلمي الرتبية البدنية وخاصة فيام يتعلق باللياقة 

البدنية املرتبطة بالصحة. ومن هنا جاءت أمهية هذه 

الدراسة يف التعرف عىل درجة كفاءة معلمي الرتبية البدنية 

يف املرحلة االبتدائية يف مدينة جدة يف اللياقة البدنية املرتبطة 

 ة.بالصح

 أهداف الدراسة:

 هتدف هذه الدراسة إىل:

.  التعرف عىل درجة امتالك معلمي الرتبية البدنية 1

 للكفاءة املعرفية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة.

. التعرف عىل الفروق ذات الداللة االحصائية يف درجة 2

 امتالك الكفاءة املعرفية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة تبعاً 

 ملتغريي )املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلربة(.

 اسئلة الدراسة:

 حتاول الدراسة احلالية االجابة عن االسئلة التالية:

ما هي درجة امتالك معلمي الرتبية البدنية للكفاءة   -1

 املعرفية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة؟

هل هناك فروق ذات داللة احصائية يف درجة  –2

الكفاءة املعرفية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة امتالك 

 تبعاً ملتغريي )املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلربة(.

 

  الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:

استخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي 

 وذلك نظرًا ملالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة.

 جمتمع الدراسة:

من مجيع معلمي الرتبية البدنية يف تكون جمتمع الدراسة 

معلاًم( معلاًم  450املرحلة االبتدائية بمدينة جدة، والبالغ )

يف منطقة جدة  ادارة التعليمواملسجلني رسمياً يف سجالت 

(2016/2017.) 

 عينة الدراسة:

معلاًم( من  59أجريت الدراسة عىل عينة تكونت من )

تدائية بمدينة جدة، ومتثل معلمي الرتبية البدنية يف املرحلة االب

%( من جمتمع الدراسة. وتم 13.1هذه العينة ما نسبته )

( يوضح 1) رقم اختيارها بالطريقة العشوائية. واجلدول

 رقم وصف عينة الدراسة تبعًا ملتغري املؤهل العلمي. واجلدول

( يوضح وصف عينة الدراسة تبعًا ملتغري عدد سنوات 2)

 اخلربة.
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 .صف عينة الدراسة تبعًا ملتغري املؤهل العلميو . (1)رقم جدول 

 

 .وصف عينة الدراسة تبعًا ملتغري عدد سنوات اخلربة . (2) رقم جدول

  

 

 األدوات املستخدمة يف الدراسة: 

تم استخدام االستبيان كاداة جلميع بيانات الدراسة  

 استبانة الدراسة. ( يوضح1وامللحق ) احلالية.

تم صياغة فقرات وحماور االستبيان باالعتامد عىل  

دليل الرتبية البدنية الصادر من وزارة الرتبية والتعليم 

م، مع تعديل الفقرات بام يتناسب مع 2014االماراتية لعام 

 املجتمع والبيئة السعودية والفئة املستهدفة من الدراسة.

 
 الصدق والثبات

وهو الصدق املعتمد عىل لالستبانة:  الصدق الظاهري-1

املحكمني، حيث تم عرض االستبانة عىل عدد من اخلرباء 

(. وتم الطلب 2واملتخصصني واملوضحة اسامؤهم يف ملحق )

منهم دراسة االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث: مدى 

مناسبة الفقرات وحتقيقها ألهداف الدراسة، وشموليتها، 

اسبة الفقرات ألبعاد االستبانة، وتقييم وتنوع حمتواها، ومن

مستوى الصياغة اللغوية، واإلخراج، وأية مالحظات يروهنا 

مناسبة فيام يتعلق بالتعديل، أو التغيري، أو احلذف. وقد قدموا 

مالحظات قيمة أفادت الدراسة، وأثرت االستبانة، وساعدت 

عىل إخراجها بصورة جيدة، وبذلك تكون االستبانة قد 

 ما يسمى بالصدق الظاهري أو املنطقي. حققت 

تم تطبيق االستبانة صدق االتساق الداخيل لالستبانة: -2

( معلم من خارج عينة 20عىل عينة استطالعية مكونة من )

الدراسة وتم من خالل نتائجهم حساب صدق االتساق 

 الداخيل، وذلك كام ييل:

باستخدام معامل ارتباط بريسون بني درجة كل (أ

 رقم لدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي له. واجلدولعبارة وا

 ( يوضح النتائج اخلاصة بذلك.  3)

استخدام معامل ارتباط بريسون بني درجة كل جمال (ب

 رقم من جماالت االستبانة والنتيجة الكلية لالستبانة، واجلدول

 ( يوضح النتائج اخلاصة بذلك.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة التكرار املؤهل العلمي

 %18.6 11 معهد معلمني

 %23.7 14 دبلوم

 %28.8 17 بكالوريوس

 %28.8 17 ماجستري

 %100 59 املجموع

 النسبة التكرار عدد سنوات اخلربة

 %15.3 9 سنوات 5اىل   1

 %18.6 11 سنوات 10اىل  6

 سنة 15اىل  11

 
12 20.3% 

 سنة 20اىل  16

 
14 23.7% 

 %22.0 13 سنة 20أكثر من 

 %100 59 املجموع
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 .  العبارات واملجموع الكيل للمحور التابعة لهريسون بني بمعامل االرتباط   .  (3) رقم جدول

 

بني ( أن قيم معامل االرتباط 3) رقم يتضح من اجلدول

الذي تنتمي له دالة نتيجة كل عبارة والنتيجة الكلية للمجال 

مما يشري اىل متتع  (0,05) احصائيًا عند مستوى داللة أقل من

 ات االستبانة بصدق االتساق الداخيل.عبار

 

بني درجة كل جمال من جماالت معامل االرتباط بريسون . (4) رقم جدول

 .االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

رقم 

 املحور
 معامل االرتباط املجال

 0.790 ** املعريف 1

 0.937 ** التطبيقي 2

 0.681 ** التثقيفي التوعوي 3

 0.01د مستوى داللة أقل من ** دال إحصائيا عن

 0.05* دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 

 

( أن قيم معامل االرتباط بني درجة 4)رقم يتضح من اجلدول 

 لالستبانة دالةكل جمال من جماالت االستبانة والدرجة الكلية 

مما يشري اىل متتع ( 0.05) احصائيًا عند مستوى داللة أقل من

 بصدق االتساق الداخيل. جماالت االستبانة

استطالعية : تم تطبيق االستبانة عىل عينة ثبات االستبانة

( معلم من خارج عينة الدراسة، وقد تم من 20) من

خالل نتائجهم حساب ثبات االستبانة باستخدام معادلة 

( 5) رقم واجلدول (Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخ

 يوضح النتائج اخلاصة بذلك. 

 

 لفا أخ نبابمعادلة كرواالستبانة معامل ثبات . (5) رقم جدول

 
جلميع ( أن نتيجة كرونباخ ألفا، 5)رقم يتضح من اجلدول 

بولة إحصائيًا، حيث تشري الدراسات أن مقاالستبانة  جماالت

معامل الثبات املحسوب بمعادلة كرونباخ الفا يعترب مقبول 

يشري إىل  مما (0.60)إحصائيًا إذا كانت قيمته أعىل من 

 صالحية االستبانة للتطبيق عىل عينة البحث. 

 معامل االرتباط املجال التثقيفي معامل االرتباط املجال التطبيقي معامل االرتباط املجال املعريف

1 * 0,550 1 ** 0,663 1 *  0,527 

2 * 0,524 2 ** 0,714 2 ** 0,880 

3 ** 0,870 3 ** 0,860 3 ** 0,583 

4 ** 0,882 4 ** 0,657 4 ** 0,626 

5 ** 0,736 5 ** 0,757 5 ** 0,691 

6 ** 0,708 6 ** 0,722 6 ** 0,632 

7 ** 0,639 7 ** 0,585 7 ** 0,625 

8 ** 0,781 8 * 0,510 8 * 0,541 

9 ** 0,874 9 ** 0,605 9 ** 0,581 

10 ** 0,628 10 *  0,509 10 ** 0,656 

11 ** 0,767 11 *  0,482 11 ** 0,606 

12 ** 0,750 12 ** 0,585 12 ** 0,568 

 0.01** دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 

 0.05* دال إحصائيا عند مستوى داللة أقل من 

 املجال الرقم
عدد 

 العبارات

آلفا 

 كرونباخ

 0.863 12 املعريف 1

 0.912 12 التطبيقي 2

 0.851 12 التثقيفي التوعوي 3

 0.926 36 االستبانة ككل 5
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 االساليب اإلحصائية التي تم استخدامها يف التحليل: 

ليكرت الرباعي كام هو الباحث مقياس  استخدم-1

 موضح ادناه: 

وقد تم تقدير درجة )االمتالك( إلجابات عينة الدراسة 

 وفق اآليت:

 3= 1 -4=  قيمة اقل –املدى = أعىل قيمة  

 0.75= 4÷  3عدد الفئات = ÷ طول الفئة= املدى  

 

 

 :النتائجومناقشة  عرض

: ما لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص عىل* 

 هي درجة امتالك معلمي الرتبية البدنية للكفاءة املعرفية يف 

 
تم استخدام املتوسط احلسايب  بالصحة؟اللياقة البدنية املرتبطة 

واالنحراف املعياري والرتتيب وتقدير درجة االمتالك، 

( توضح نتائج ذلك.9( اىل )6واجلداول من )

 

 املجال املعريف .1

 املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والرتتيب وتقدير درجة االمتالك لفقرات املجال األول: املجال املعريف. (6) رقمجدول 

 الرتتيب االنحراف املتوسط الفقرات م
درجة 

 االمتالك

 مرتفعة جداً  1 0.345 3.86 .السليم لقواموا جيدة عىل صحة املحافظة ألجل اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة أمهية أدرك 1

 مرتفعة جداً  2 0.457 3.71 بمفاهيم اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة. لدي معرفة جيدة 3

4 

 مستوى لتحسني البدنية وعنارص اللياقة الرياضية األنشطة بني لدي معرفة جيدة للعالقة

 حالة القلب حتسني عىل التنفسية معرفتي ألمهية تدريبات اللياقة القلبية ) :مثل الصحة

 التنفيس. واجلهاز

 مرتفعة جداً  3 0.477 3.66

 مرتفعة جداً  4 0.598 3.51 أستطيع أن أوضح للطالب عنارص اللياقة البدنية وتأثريها عىل االجهزة احليوية يف اجلسم. 10

 مرتفعة جداً  5 0.704 3.51 رص اللياقة.الرسومات والصور، وارتباطها بعناب وأرشحها اجلسم أجزاء استطيع أن أّعرف 2

 مرتفعة جداً  6 0.619 3.41 تنمية اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة. طرقاسرتشد  بمصادر املعلومات املتنوعة يف معرفة  6

 مرتفعة جداً  7 0.710 3.34 أستطيع  التمييز بني عنارص اللياقة البدنية املرتبطة باألداء وعنارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة. 8

 مرتفعة 8 0.589 3.29 أمتلك املعرفة الكاملة حول تأثري ممارسة اللياقة البدنية عىل أجهزة اجلسم احليوية. 9

 مرتفعة 9 0.696 3.29 أستطيع أن أفرس درجات الطالب يف اختبارات اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة.   11

 مرتفعة 10 0.850 2.97 مع عنارص اللياقة البدنية. لتتناسبنبض املستهدف الشدة التدريب من خالل  معرفةلدي  12

 مرتفعة 11 0.806 2.73 أتابع بشكل مستمر نتائج الدراسات العلمية وما توصلت اليه يف جمال تطبيق اللياقة البدنية. 5

 مرتفعة 12 0.617 2.71 اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة.أفرس للطالب االستجابات الفسيولوجية املصاحبة ملامرسة  7

 مرتفعة جداً   0.227 3.33 املحور الكيل

 

سلم 

 االجابة
 غالباً  أحياناً  أبداً  دائامً 

 1 2 3 4 الدرجة

 سط احلسايباملتو درجة االمتالك

 1.75إىل أقل من   1.00املتوسطات التي ترتاوح من  ضعيفة 

 2.50إىل أقل من   1.75املتوسطات التي ترتاوح من  متوسطة 

 3.25إىل أقل من   2.50املتوسطات التي ترتاوح من  مرتفعة

 4.00إىل  3.25املتوسطات التي ترتاوح من  مرتفعة جدًا 
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 املجال التطبيقي .2

 املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والرتتيب وتقدير درجة االمتالك لفقرات املجال الثاين: املجال التطبيقي. (7)رقم  جدول

 
 املجال التثقيفي والتوعوي .3

 قرات املجال الثالث: املجال التثقيفي والتوعوي املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والرتتيب وتقدير درجة االمتالك لف. (8) رقم جدول

 رتتيبال االنحراف املتوسط الفقرات م
درجة 

 االمتالك

 مرتفعة جداً  1 0.856 3.44 أستخدم مترينات وتدريبات خمتلفة لتطوير عنارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة. 5

1 
 لتحسني مستوى اليومية حياته يف البدنية والصحة للطالب اللياقة مفاهيم أقوم بدمج

 .عليهام البدنية واملحافظة واللياقة الصحة
 مرتفعة 2 0.680 2.95

 مرتفعة 3 0.872 2.78 أستطيع اختيار االختبار املناسب لقياس عنرص أو أكثر من عنارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة. 3

 مرتفعة 4 0.984 2.78 أقوم بدمج املهارات احلركية مع عنارص اللياقة البدنية عند تنفيذ حصة الرتبية البدنية. 9

 مرتفعة 5 0.951 2.58 رضبة يف الدقيقة. 120الطالب أثناء حصة الرتبية البدنية ألكثر من أراعي بأن أرتفع بنبض   4

 مرتفعة 6 0.626 2.53 أقوم بقياس عنارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة للطالب بشكل دوري واالحتفاظ هبا.  6

 متوسطة 7 0.934 2.46 ة .أقوم بتصميم برامج اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة املناسبة للطلب 10

 متوسطة 8 0.768 2.41 أقوم بمقارنة نتائج الطلبة باملعايري اخلاصة بعنارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة. 7

2 
 معدل  :مثل البدين وبعد النشاط للطالب أثناء  الفسيولوجية أقوم بقياس بعض املؤرشات

 القلب، عدد مرات التنفس ...(. رضبات
 متوسطة 9 0.646 2.31

11 
أستخدم البيانات الفسيولوجية )نتائج االختبارات البدنية( للطالب للتعديل يف نوعية وشدة 

 متارين اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة.
 متوسطة 10 0.727 2.24

 متوسطة 11 0.965 2.00 استخدم قياس النبض كمؤرش عىل شدة االداء عند تطبيق تدريبات اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة. 12

 ضعيفة 1.69 0.623 12 (.BMIأقوم بقياس مؤرش كتلة اجلسم للطالب من خالل معادلة مؤرش كتلة اجلسم ) 8

 مرتفعة  0.423 2.51 املحور الكيل

 درجة االمتالك الرتتيب االنحراف املتوسط الفقرات م

 مرتفعة جداً  1 0.567 3.76 أظهر للطالب أمهية ممارسة اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة يف املراحل العمرية املبكرة. 3

 مرتفعة جداً  2 0.700 3.58 مامرسة الرياضة من اجل الصحة.ك يةإجياب صحية اختاذ قرارات يف الطالب أقوم بتشجيع 2

 مرتفعة جداً  3 0.841 3.42 .جيدة لتحسني اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة صحية ممارسات أقدم للطالب 1

 مرتفعة 4 0.773 3.24 البدنية عىل الفرد. اللياقة وعوائد ممارسة البدين، النشاط أقوم بوصف فوائد 6

 مرتفعة 5 0.834 3.17 وم بوضع أهداف للطالب لتعزيز اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة.أق 4

 مرتفعة 6 0.840 3.14 (.)السكر، السمنة، هشاشة العظامبعالقة اللياقة البدنية بأمراض العرص  بالتوعيةأقوم  7

 مرتفعة 7 0.716 3.07 .اللياقةو الصحة لتحسني مستوى حياة الطالب يف البدنية اللياقة مفاهيم أحاول دمج 5

 مرتفعة 8 0.894 2.83 أنصح الطالب برضورة ممارسة اللياقة البدنية بشكل مستمر وليس لفرتة مؤقتة. 11

 مرتفعة 9 0.883 2.75 أقوم بإقناع الطالب بأمهية ممارسة اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة كنمط حياة يومي. 9

 مرتفعة 10 0.793 2.69 ا عىل الطالب يف موضوع اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة.أستخدم جتارب ناجحة لعرضه 10

 مرتفعة 11 0.692 2.63 أقدم للطالب افكار رسيعة حول كيفية قياس عنارص اللياقة البدنية واملعايري املستخدمة. 8

 ضعيفة 12 0.617 1.71 ة.أقوم بعقد ورش عمل أو تنظيم محالت تثقيفية يف املدرسة حول اللياقة البدني 12

 مرتفعة  0.443 3.00 املحور الكيل
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 املجاالت ككل   .4

 املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والرتتيب وتقدير درجة االمتالك للمجاالت ككل. (9) رقم جدول

 

( إىل أن درجة 9-6يتضح من خالل نتائج اجلداول )

امتالك الكفاءة املعرفية ملعيل الرتبية البدنية جاءت مرتفعة جدا 

ت مرتفعة يف املجالني التطبيقي يف  املجال املعريف، وجاء

والتوعوي التثقيفي،  ويرى الباحث إىل أن ارتفاع درجة 

امتالك الكفاءة املعرفية لدى املعلمني قد يعود اىل الربامج 

االكاديمية التي درسوها خالل مراحل الدراسة اجلامعية، 

باإلضافة إىل انخراط معظم املعلمني يف برامج التدريب أثناء 

التي منها كان برنامج تعزيز صحة املجتمع من خالل اخلدمة، و

تطوير عنارص اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة ألفراد املجتمع 

والذي تم تطبيقه يف املدارس وتدرب عليه هؤالء املعلمني، 

باالضافة إىل الربامج األخرى التي يقدمها قسم الرتبية البدنية 

املعلمني بكافة املعارف  يف إدارة التعليم من أجل تطوير وتزويد

واملعلومات الالزمة لطبيعة عملهم. وتتفق نتائج الدراسة 

، 2015أمحيدة،، Kim & Li,2015احلالية مع دراسة كل من )

 & Santiago,et al; 2012 ،Darla، وعبد الوهاب، دحمم

Lori,2007 والتي أشارت نتائج دراساهتم العلمية إىل أن )

فية ملعميل الرتبية البدنية يف جمال درجة امتالك الكفاءة املعر

اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة جاءت يف املستوى املتوسط 

واملستوى العايل. وختتلف نتائج الدراسة احلالية مع نتائج كل 

 ،Kim &Ko,2016 ،Freak & Miller,2015من )

Ward,2013 Santiago et al;2012،2007، الرحاحلة .)

 ضعف درجة امتالك الكفاءة املعرفية التي أشارت نتائجهم إىل

 يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة. 

: هل والذي ينص عىل ثاينلإلجابة عن سؤال الدراسة ال

 ≥ αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

( يف درجة امتالك الكفاءة املعرفية يف اللياقة البدنية 0,05

)املؤهل العلمي، عدد سنوات  املرتبطة بالصحة تبعًا ملتغريي

 Oneاخلربة(؟ تم استخدام اختبار حتليل التباين األحادي 

Way ANOVA ( توضح 11) ( و10) رقمي واجلدولني

 نتائج ذلك.

 درجة االمتالك الرتتيب االنحراف املتوسط املجال م

 مرتفعة جداً  1 0.227 3.33 املجال املعريف 1

 مرتفعة 3 0.423 2.51 املجال التطبيقي 2

 مرتفعة 2 0.443 3.00 املجال التثقيفي والتوعوي 3

 مرتفعة  0.318 2.95 االستبانة ككل 4
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 الفروق وفق متغري املؤهل العلمي: -1

 .فية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة تبعًا ملتغري املؤهل العلمييف درجة امتالك الكفاءة املعر للفروقنتائج اختبار حتليل التباين األحادي  . (10) رقمجدول 

 

تبعا  ال توجد فروق( 10) رقم يتضح من نتائج اجلدول 

الثالثة مستوى الداللة يف  ملتغري املؤهل العلمي، حيث أن

 (.0.05)من  ككل أكربواالستبانة   تجماال

 

 

 متغري عدد سنوات اخلربة:  الفروق وفق-2

 لفروق يف درجة امتالك الكفاءة املعرفية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة تبعًا ملتغري عدد سنوات اخلربةلنتائج اختبار حتليل التباين األحادي  . (11)رقم  جدول

 مصدر التباين املجال
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 F  قيمة 

وى مست

 الداللة

 املجال املعريف

 0.416 1.000 0.052 4 0.206 بني املجموعات

   0.052 54 2.787 داخل املجموعات

    58 2.993 الكيل

 املجال التطبيقي

 0.973 0.125 0.024 4 0.095 بني املجموعات

   0.190 54 10.278 داخل املجموعات

    58 10.372 الكيل

 وياملجال التثقيفي التوع

 0.785 0.432 0.088 4 0.353 بني املجموعات

   0.204 54 11.029 داخل املجموعات

    58 11.382 الكيل

 االستبانة ككل

 0.875 0.303 0.032 4 0.128 بني املجموعات

   0.103 54 5.728 داخل املجموعات

    58 5.857 الكيل

 مصدر التباين املجال
جمموع 

 املربعات
 درجات احلرية

متوسط 

 املربعات
 F  قيمة 

مستوى 

 الداللة

 املجال املعريف

 0.651 0.548 0.029 3 0.087 بني املجموعات

   0.053 55 2.906 داخل املجموعات

    58 2.993 الكيل

 املجال التطبيقي

 0.807 0.325 0.060 3 0.181 بني املجموعات

   0.185 55 10.192 داخل املجموعات

    58 10.372 الكيل

 املجال التثقيفي التوعوي

 0.914 0.173 0.035 . 3 0.106 بني املجموعات

   0.205 55 11.275 داخل املجموعات

    58 11.382 الكيل

 لاالستبانة كك

 0.923 0.160 0.017 3 0.051 بني املجموعات

   0.106 55 5.806 داخل املجموعات

    58 5.857 الكيل
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تبعا  ال توجد فروق( 11) رقم يتضح من نتائج اجلدول 

الثالثة مستوى الداللة يف  ملتغري عدد سنوات اخلربة، حيث أن

 .0.05من  ككل أكربواالستبانة  تجماال

( إىل عدم ظهور 11و10) رقمي تشري نتائج اجلدولني

فروق يف درجة امتالك معلمي الرتبية البدنية للكفاءة املعرفية 

ؤهل يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة تبعًا ملتغريي )امل

العلمي، وعدد سنوات اخلربة(. ويعزو الباحث ذلك إىل أن 

درجة امتالك معلمي الرتبية البدنية للكفاءة املعرفية جاءت يف 

مستوى عايل وعىل خمتلف حماور الدراسة، مما جيعل يف ذلك 

صعوبة ظهور أية فروق ذات داللة احصائية سواء ملتغري 

وهذا ما تظهره  ة،اخلرباملؤهل العلمي أو متغري عدد سنوات 

األرقام من خالل املتوسطات احلسابية ملحاور الدراسة 

واالستبانة ككل. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 

(Kim & Li,2015 ،،حممد، وعبد الوهاب، ، 2015أمحيدة

. بينام مل تتفق الدراسة احلالية يف )2007، الرحاحلة، 2014

ؤهل العلمي، واخلربة، مع نتائجها فيام يتعلق بمتغريات امل

 & Santiago, et al; 2012 ،Darla)نتائج كل من 

Lori,2007). 

 

  االستنتاجات

درجة امتالك معلمي الرتبية البدنية للكفاءة املعرفية يف  -1

اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة يف مجيع جماالت الدراسة جاءت 

 يف املستوى املرتفع.

بية البدنية للكفاءة املعرفية يف درجة امتالك معلمي الرت -2

اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة يف املجال املعريف جاءت يف 

املستوى املرتفع جدًا، ويف املجال التطبيقي واملجال التوعوي 

 التثقيفي جاءت يف املستوى املرتفع.

مل تشري النتائج إىل وجود فروق ذات داللة احصائية يف  -3

لرتبية البدنية للكفاءة املعرفية يف اللياقة درجة امتالك معلمي ا

البدنية املرتبطة بالصحة تعزى ملتغريي املؤهل العلمي أو عدد 

 سنوات اخلربة.
 

 

  التوصيات

زيادة االهتامم باجلانب التطبيقي والتوعوي التثقيفي  -1

 ملعلمي الرتبية البدنية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة.

ريب أثناء اخلدمة ملعلمي الرتبية البدنية االهتامم بالتد -2

بعقد املزيد من الدورات وورش العمل يف اللياقة البدنية 

 املرتبطة بالصحة.

. أجراء املزيد من الدراسات العلمية املتعلقة بالكفاءة 3

املعرفية ملعلمي الرتبية البدنية يف اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة 

 مناطق جغرافية أخرى.عىل مراحل دراسية خمتلفة و

 

 املراجع

 أوالً: املراجع العربية:

. كفايات التقويم لدى أساتذة الرتبية 2015 أمحيدة، نصري،

البدنية والرياضية يف ضوء متغري اخلربة واملؤهل العلمي 

)دراسة ميدانية ألساتذة الرتبية البدنية والرياضية بوالية 

 19العدد  ،ةواالجتامعيجملة العلوم االنسانية ورقلة(، 

 شهر حزيران.

، اللياقة البدنية(. 2008) وحيات، مصطفى. ،أمري، كاظم

 ، ادارة املكتبات، وزارة الرتبية، الكويت.1ط

بية حيرة اإلطار البدنيرة الرتر م  2014 املناهج ملعايري العام والصر
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 Preface

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

to introduce the second issue of the Journal (for the month of July 2017, corresponding to 

Shawwal 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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