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          الربابعة جمال الدكتور  

  هاني بني" العابدين زين" الدكتور
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  الملخص
  مؤتةالصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة  األلعابدور 
  عمر جميل الجعافرة. د  محمد بني هاني" زين العابدين. "د  د حسن الطويل .أ

دور االلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة  التعرف الى هدفت هذه الدراسة
الدراسات المسحيه،  بأسلوبالمنهج الوصفي واستخدم الباحثون ، كلية علوم الرياضة في جامعة مؤته

تم ، )طالب 17طالبه،  33(طالب ) 50(وتكونت عينة الدراسة من، الدراسة نظرا لمالئمته لطبيعة هذه
تم و، العشوائيه من جميع الطلبه في كلية علوم الرياضه في جامعة مؤته بالطريقه نه الدراسهاختيار عي

) 30(استخدام استبانه اعدت خصيصا لهذه الدراسه كوسيله لجمع البيانات حيث تكون المقياس من 
النتائج واظهرت ، فقره تبرز دور االلعاب الصغيره في تعلم الفعاليات الرياضيه لدى طلبة جامعة مؤته
مؤتة من وجهة ة أن جميع فقرات دور األلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة و ،نظرهم جاءت بدرجة مرتفعة
)0.05<=a (فروق ذات داللة وجودعدم و، المجال الكلي لفقرات االستبانة تعزى لمتغير الجنس 

لدور األلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى ) a=>0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
استخدام األلعاب الصغيرة في كل فعالية  واوصى الباحثون، طلبة جامعة مؤتة تعزى للسنة الدراسية

درس لتقدم والتركيز على الجوانب البدنية والمهارية  فيها من قبل الم، رياضية أو تدريب رياضي
  .للطلبة بصورة أكثر عمقا وتوسعا

  .الفعالبات الرياضية، التعلم، االلعاب الصغيرة :الكلمات الدالة
Abstract 

The role of small games in learning the sporting events the students of the Faculty of 
Sports Sciences at the University of Mutah 

This study aimed to identify the role of small games in learning the sporting events the 
students of the Faculty of Sports Science at the University of Mutah, the researchers used the 
descriptive style surveys, due to the suitability of the nature of this study, and the study 
sample consisted of 50 students (33 demanded 0.17 student) , has been selected sample 
randomly from all students in the Faculty of Sports Sciences at the University of Mutah, was 
the use of a questionnaire specially prepared for this study by researchers as a means of 
collection on the study data, so that the scale of the image of the final of a comprehensive axis 
contains all the themes that covering the aspects to be studied consists of (30) items highlights 
the role of small games in learning the sporting events at Mutah University students, and the 
results showed that all the paragraphs of the role of small games in learning the sporting 
events at Mutah University students from their point of view came highly, and that there were 
no differences statistically significant at the significance level (0.05> = a) the total area of the 
paragraphs of resolution due to the variable sex, and that there were no statistically significant 
differences at the level of significance (0.05> = a) of the role of small games in learning the 
sporting events at Mutah University students attributed to the school year, and recommended 
the researchers use small toys in every sporting event or athletic training, and focus on the 
physical and skill aspects of the pre-school to offer students more deeply and expansion. 
Key words: small toys, learning, Alfalebatt sports 
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  :المقدمة
تمثل التربيه الرياضيه مكانه متقدمه في حياه الشعوب واألمم، وتلعب دورا هاما واساسيا في 

مهارات رياضيه وخصائص الحياه اليوميه لالنسان، مما اسهم في بناء شخصيه ناضجه متكامله تمتلك 
بدنيه ونفسيه وتربويه عاليه المستوى يكتسبها الفرد من خالل التعلم والخبرات التعليميه التي يمر بها 

  .ولتي يتم الحفاظ عليها او على جزء منها في الذاكره باعتبارها خبرات سابقه 
ليمي والتدريبي، ان االلعاب الصغيره تشكل جزء هام من النشاط التع) 2009(العزاوي  ويرى

حيث تمثل مكانه مرموقه بين مختلف االلعاب و االنشطه المتعدده، وتشكل حيزا مهما في التدريب على 
المهارات الحركيه والبدنيه والوظيفيه وغيرها للوصول الى افضل النتائج في التطوير وتحقيق مستوى 

  .اداء متقدم
بيوكر أن لأللعاب الصغيرة أغراض نقال عن تشارلز ) 1969(ويشير كل من معوض وعبده  

مختلفه شأنها شأن ـ جميع الفعاليات األخرى التي تمارس في مجال التربية الرياضية حيث تتجلى هذه 
كما ، األغراض وتحدد تبعا للنمو البدني، النمو العقلي، نمو العالقات اإلنسانية، ونمو الصحة الجسمية

األلعاب الصغيرة في األهمية التربوية، وتنمية القدرة أنه يمكن االستفادة من ) 1987(يرى عالوي 
الوظيفية ألجهزة الجسم والتي تساعد الطلبة على تحقيق مستوى متقدم وكذلك الوصول الى افضل 

  .النتائج من خالل ممارسة االلعاب الصغيرة
وال العاب منتظمه  تنظيما بسيطا، سهلة االداء "االلعاب الصغيره بأنها ) 1987(ويعرف فرج 

لذا يرى " تحتاج الى مهارات حركية كبيرة عند تنفيذها وال توجد لها قوانين ثابتة او تنظيمات محددة 
انه يمكن استغالل االلعاب الصغيرة لتطوير بعض الصفات البدنيه كالقوة ) 1973(المنصوري 

الفعل، والتوافق االنفجاريه، الرشاقه، الدقه، المرونه، السرعه، القوه، جلد السرعه، التوازن، رد 
  .العضلي العصبي والتي تنمي عند الطلبة االتقان واالبداع والتفوق في هذا المجال 

الى ان االلعاب الصغيره سهلة سريعة وغير معقدة ) 1985(ومن خالل ما سبق يشير عبداهللا 
والشباب ال يشترط فيها زمن او عدد االفراد او مساحة او مكان اللعب، ويمكن ان يمارسها االطفال 

  والكبار النها تجلب لمن يمارسها السرور وعدم التوتر 
ان االلعاب الصغيره تعد نشاطا للمستويات العمرية كافة ) 1964(كما يورد تشارلز بيوكر 

ولها اغراض متعددة شانها شان جميع الفعاليات االخرى التي تمارس في مجال التربية الرياضية، وان 
االلتزام بهذة االغراض يرتبط بواقع اهداف كل لعبة من االلعاب الصغيرة،  المعيار الحقيقي للحكم على

، وان هذة االغراض هي النمو البدني والحركي والعقلي والعالقات االنسانية والصحة الجسمية والنفسية
ان االلعاب الصغيرة ليس هدفها تحقيق النشاط البدني والمحافظه على الصحه ) 1976(ويؤكد عالوي 

والقوام السليم فحسب، بل هو ايضا تطوير مستويات االعبين الموهوبين والمتفوقين في مختلف  العامه
  .الفعاليات الرياضيه
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ويرى الباحثون ان ممارسة األلعاب الصغيرة تعد من الوسائل المهمة التي تسهم في تعلم 
ة في تعلم الفعاليات الباحثون القيام بدراسة دور االلعاب الصغير ئاالفعاليات الرياضية، لذا ارت

ابراز تأثير االلعاب الصغيرة على طالب كلية علوم الرياضة في تعلمهم الفعاليات  نالرياضية، محاوال
الرياضية بنحو يخدم االرتقاء بالمستوى المهاري والبدني لديهم، والقدرة على مجابهة الصعوبات 

  .المواجهه
   -:مشكلة الدراسة 

الفرد خالل مراحل نموه، وتسمح له باستثمار الفرص المناسبة  تهتم االلعاب الصغيرة بتطوير
لتنمية استعداداته وامكانياته وقدراته، فضالَ اشباع حاجاته االساسية من بدنية وحركية وعقلية 

  ).1999الرومي، .(ونفسية
كما ان ان اداء اي فعالية رياضية يتطلب جهد بدني ومهاري على مستوى عالي بالضافة الى 

توفر خبرات تعليمية وتربوية كافية للوصول الى المستوى المطلوب في االداء، لذا تعد ضرورة 
االلعاب الصغيره بما تحويه من امكانات وضرورات بدنية ومجموعة قيم انسانية وتربوية، حصيلة 
جيدة لالسهام في تعلم الفعاليات الرياضية بسهولة ويسر، ومنن خالل خبرات الباحثون مدرسين في 

ة علوم الرياضة الحظا ان الطلبة ينظرون الى االلعاب الصغيرة من باب الترويح، غير مدركين كلي
باهميتها في تنمية الفرد من جميع النواحي الحياتية، والحظ الباحثون ايضاَ ان وضع مادة االلعاب 

رنة بما في ذاتها الصغيرة كمادة اختيارية في كلية علوم الرياضة، اسهم في االقالل من االهتمام بها مقا
من المواد االجبارية في منهاج كلية علوم الرياضة، ونتيجة لما سبق ارتأ الباحثون القيام بهذه الدراسة 
محاولة منها الكشف عن اهمية دور االلعاب الصيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة 

االلعاب الصغيرة في اكتساب وسرعة تعلم  مؤته، والتي من شأنها ان تسهم في ابراز الدور الذي تؤديه
  .المواقف والمهارات الرياضية بكافة اشكالها

  - :اهمية الدراسة 
تعتبر االلعاب الصغيرة وسيلة من وسائل التربية البدنية الحديثة لمن يزاولها للصغار والكبار، 

مارس وفق قواعد وهي ايضاَ نشاط رياضي يساعد في تطوير االداء الحركي لاللعاب الرياضية، وت
  )1976عالوي، (لعب سهلة وغير ثابتة يمكن تغييرها وتصعيبها تدريجياَ 

  - :وتكمن اهمية الدراسة فيما يلي 
تعتبر اولى الدراسات التي تدرس موضوع دور االلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية  .1

 ).على حد علم الباحثون(
في حل المشكالت التي تواجه الطالب خالل ادائه انها من الدراسات التي لها اثر ايجابي   .2

ل مرة والعمل على تعلم الفعاليات وللفعاليات الرياضية، وبخاصة تلك التي تمارس ال
 .والمهارات الرياضية الجديدة بشكل اكثر فعالية
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تعمل هذه الدراسة على ابراز دور االلعاب الصغيرة كوسيط نربوي مهم يعمل على تكوين   .3
 .واشباع حاجاتة، واكسابه الخصائص البدنية والمهارية المطلوبة شخصية الفرد

راسة احدى الفئات العمرية المهمة في المجتمع، والتي تعد القاعدة االساسية دتناولت هذه ال  .4
التي يبنى عليها ما سوف يتعلمونه خالل المرحلة الجامعية، وما سوف يقومون بعمله بعد 

 .ية او في مجال التدريبالتخرج سواء في العملية التدريس
امل الباحثون في ان تساعد نتائج هذه الدراسة الطلبة في االهتمام بااللعاب الصغيرة ومعرفة ي  .5

 .اهميتها كوسيلة من وسائل تنمية المهارات الحياتية والقدرات البدنية والمهارية لديهم
  - :اهداف الدراسة 

  :هدفت هذه الدراسة الى التعرف على 
الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة دور االلعاب  .1

 .مؤته
وجود فروق ذات داللة احصائية نحو دور االلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى   .2

 .طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤته تبعاَ لمتغير الجنس
اللعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى وجود فروق ذات داللة احصائية نحو دور ا  .3

 .طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤته تبعاَ لمتغير السنة الدراسية
  - :اسئلة الدراسة 

ماهو دور االلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة كلية علوم الرياضة في  .1
 جامعة مؤته؟

حو دور االلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية هل توجد فروق ذات داللة احصائية ن  .2
 لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤته تبعاَ لمتغير الجنس؟

هل توجد فروق ذات داللة احصائية نحو دور االلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية   .3
 دراسية؟لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤته تبعاَ لمتغير السنة ال

  -:مجاالت الدراسة 
اقتصرت الدراسة على عينة من طالب كلية علوم الرياضة في جامعة  -:المجال البشري  .1

 .والمسجلين بمساق االلعاب الصغيرة والقصص الحركية  مؤتة
 .م2015/2016لعام  الثانيخالل الفصل الدراسي  - :المجال الزمني   .2
 .كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة اقليم الجنوبتم اجراء الدراسة في  - :المجال المكاني   .3
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  -:مصطلحات الدراسة 
هي العاب مختارة ال تحتاج الى مالعب كبيرة ويمكن تنفيذها بادوات  -:االلعاب الصغيرة  - 

بسيطة يسهل استخدامها، وتدخل الشوق والحماس في دروس التربية الرياضية، فضال عن 
 ).م1988صادق، والهاشمي، (لته اياهاالمتعة التي يكتسبها الفرد من مزاو

هي مجموعة االلعاب واالنشطة الرياضية التي يمارسها الطالب سواء  - :الفعاليات الرياضية  - 
كانت فردية او جماعية والتي يتضمنا منهاج التربية الرياضية المقرر في كلية علوم الرياضة 

 ).تعريف اجرائي(
  :الدراسات السابقة

المعرفية في االلعاب الصغيرة  راسة هدفت الى التعرف على الحصيلةبد) 2012(قام سالمه   
البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية، وتم استخدام المنهج الوصفي حيث  لدى طلبة كلية التربية

طالب وطالبه من الكلية وتناولت خمسة ابعاد رئيسيه وهي ) 52(تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية 
البدني والعقلي والحركي واالجتماعي والتربوي وقد توصلت الدراسة الى عدم وجود فروق الجانب 

ذات دالله إحصائية لدى طلبة الكلية في ما يتعلق بالحصيلة المعرفية لأللعاب الصغيرة بين الذكور 
  .واالناث
لنضج بدراسة هدفت الى اعداد منهج باأللعاب الصغيرة في تنمية ا) 2011(وقامت السلطاني   

االنفعالي لدى طالبات الصف الرابع االعدادي وكذلك الكشف عن الفروق بين المجموعتين الضابطة 
والكشف عن الفروق بين المجموعتين  والتجريبية  في النضج االنفعالي بين االختبارين القبلي والبعدي

ات الصف الرابع واشتمل مجتمع البحث على طالب. في النضج االنفعالي بين االختبارين البعديين
 طالبة، والذي تم اختياره بالطريقة) 180(والبالغ عددهن ) اعداديه الزهراء للبنات ( االعدادي في 

اما عينة البحث فقد تم اختيارها بطريقة القرعة اذ تم اختيار شعبة واحدة من بين الشعب الستة . العمدية
طالبه لكل )  30( عينة البحث  كمجموعة تجريبية واختيار اخرى كمجموعه ضابطة، وقد بلغت

مجموعة، و بعد عرض النتائج و مناقشتها توصلت الباحثة الى عدد من االستنتاجات التي من بينها ان 
منهج األلعاب الصغيرةللمجموعةالتجريبية قد حقق تطوراً أفضل في النضج االنفعالي ولجميع االبعاد 

ا ظهرت فروق ذات معنوية بين نتائج االختبارين من المنهج التقليدي المتبع للمجموعة الضابطة كم
القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة التجريبية وفي االبعاد جميعها لتطور النضج االنفعالي ولصالح 

تفوق  االختبار البعدي، كما اظهرت االختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية
  . نفعالي و في جميع االبعادالمجموعةالتجريبية في تطور النضج اال

تأثير مجموعة العاب صغيره في تطوير قدرات "فقد قامت بدراسة بعنوان ) 2010(اما الدليمي   
هدفت الى اختيار مجموعة "سنوات ) 8- 7(حركية محدده وبعض الحركات األساسية للتلميذات بعمر 

) 8-7(للتلميذات بعمر العاب صغيرة  لتطوير قدرات حركية محدده وبعض الحركات األساسية 
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سنوات، فضالً عن معرفة تأثير هذه األلعاب، وتم اجراء هذه الدراسة على عينة من تلميذات مدرسة 
تلميذة تم ) 38(سنوات وبلغ عددهن ) 8- 7(وبعمر ) 2010- 2009(نبي الهدى االبتدائية للبنات لعام 

بطة، وتكونت كل مجموعة من تقسيمهن الى مجموعتين متساويتين احداهما تجريبية واألخرى ضا
تلميذة، وقد خرجت الباحثة باستنتاجات عدة كان اهمها أن مفردات االلعاب الصغيرة أدت دوراً ) 19(

فاعالً وكبيراً في تطوير القدرات الحركية المحددة وبعض المهارات األساسية، وكذلك ظهرت الفروق 
الضابطة بشكل ملحوظ، والتي خضعت للمنهج  بين االختبارات القبلية والبعدية لدى أفراد المجموعة

  .المتبع في الصفوف األولى للمرحلة االبتدائية
بدراسة هدفت الى التعرف الى أثر استخدام االلعاب الصغيرة في تطوير ) 2009(قام العزاوي   

العباً من حراس ) 20(بعض القدرات البدنية لدى حراس المرمى بكرة القدم، شملت عينة البحث 
سنة بكرة القدم وقد استخدم ) 19(ى االشبال في المركز التدريبي التطويري في بغداد بعمر المرم

هو محاولة للتحكم في جميع المتغيرات والعوامل األساسية باستثناء "الباحث المنهج التجريبي الذي 
حقيق متغير واحد، حيث يقوم الباحث بتطويعه او تغييره بهدف تحديد قياس تأثيره في العملية وت

وجود فروق غير معنوية لنتائج االختبارات القبلية بين  :، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية"اهدافه
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات التي تم تقويمها وهذا يدل على تجانس المستوى قبل 

التدريبي المقترح بإستخدام  حقق البرنامجو، البدء في تنفيذ المنهج التدريبي المقترح لعينة البحث
االلعاب الصغيرة تطوراً ايجابياً بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح المجموعة التجريبية في 

  ).القفز العمودي، والقوة المميزة بالسرعة، والسرعة(االختبارات 
سم دراسه هجفت الى تعرف اثر برنامج مقترح بااللعابالصغيره في الق) 2003(اجرت حسين   

االعدادي من الدرس في تنمية السلوك االستكشافي لدى طالبات الصف االول المتوسط، و تكونت عينة 
 2002-2001البحث من طالبات الصف االول المتوسط في محافظة نينوى المسجالت للعام الدراسي 

 طالبه تم) 32(في متوسط االصمعي للبنات حيث تكونت عددهن ) 13-12(ممن تتراوح اعمارهن 
تقسيمهن الى مجموعتين متساويتين بالعدد احداهما مجموعة تجريبيه واالخرى مجموعه ضابطه حيث 

طالبه، وقد تم استخدام المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث، وقد ) 16(بلغ عدد طالبات كل مجوعه 
قسم االعدادي من الدرس الصغيره في ال البرنامج المقترح بااللعاب -:توصلت الباحثه الى النتائج التاليه

ل تحقق طالبا ، التجريبيه ذو تاثير ايجابي وفعال في تنمية السلوك االستكشافي لدى طالبات المجموعه
تفوق طالبات المجوعهالتجريبيه في ، الضابطه اي تفوق في تنمية السلوك االستكشافي ت المجموعه

  .لسلوك االستكشافيالضابطه في تنمية ا االختبار البعدي على طالبات المجموعه
اثر استخدام االلعاب الصغيره بالقسم االعدادي "بدراسه بعنوان ) 1998(قام الخياط وشيت   

هدفت الدراسه الى تحديد اثر " البدنيه للطالبات لدرس التربيهالرياضيه على تحسين مستوى اللياقه
البدنيه لطالبات الصف  قهاستخدام االلعاب الصغيره في القسم االعدادي من الدرس في تحسين الليا
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االول المتوسط، فضال عن مقارنة العائد من استخدام االلعاب الصغيره مع مثيله الذي يستخدم التمارين 
وتم استخدام المنهج التجريبي، و تكونت عينة البحث من . البدنيه في الجزء االعدادي من الدرس

طالبة موزعات على مجموعتين ) 80(هن المتوسطه و البالغ عدد طالبات المرحله االولى للدراسه
 تجريبه و ضابطه، وتم تطبيق برنامج االلعاب الصغيره في القسم االعدادي من الدرس على المجموعه

اشهر، في ) 3(التجريبيه و بواقع لعبتين صغيرتين في كل درس، و بواقع درسين في االسبوع ولمدة 
 10في الجزء االعدادي اذ يستغرق (لتمارين البدنيه الضابطه البرنامج التقليدي ا حين طبقت المجموعه

لقياس مطاولة قوة عضالت (يارد للسرعه و الجلوس من الرقود  50وتم استخدام ركض ) دقائق
و الركض المتعرج ) لقياس القوة االنفجاريه لعضالت الرجلين(و الوثب الطويل من الثبات ) البطن

 سط الحسابي و االنحراف المعياري، و اختبارات، و النسبهلقياس الرشاقهكادوات للبحث و استخدام الو
فاعليه االستخدام االلعاب  - :المئويه كوسائل احصائيه، و توصلت الدراسه الى االستنتاجات االتي

 ،.البدنيه للطالبات الصغيره في القسم االعدادي من درس التربيهالرياضيه في تحسين مستوى اللياقه
و على حساب ) االلعاب الصغيره(ويه ولمصلحة المجموعهالتجريبيه وجود فروق ذات دالله معن

  ).التمرينات البدنيه( الضابطه  المجموعه
  :اجراءات الدراسه 

  -:منهج الدراسه  -
قام الباحثون باستخدام المنهج الوصفي اسلوب الدراسات المسحيه، نظرا لمالئمته لطبيعة هذه 

ي تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة كلية علوم دور االلعاب الصغيرة ف لتعرف على الدراسه
  . الرياضة في جامعة مؤته

  -:مجتمع الدراسه  -
طالبا (    ) والبالغ عددهم يتكون مجتمع الدراسه من طلبة كليه علوم الرياضه في جامعة مؤته

  .وطالبة
  - :عينه الدراسه -

لية علوم الرياضه في جامعة العشوائيه من جميع الطلبه في ك بالطريقه تم اختيار عينه الدراسه
  ).طالب 17طالبه، 33(طالب ) 50(مؤته عددهم 

  - :اداة الدراسه  -
تم استخدام استبانه اعدت خصيصا لهذه الدراسه من قبل الباحثون، كوسيله لجمع البيانات 
المتعلقه بهذه الدراسه، بحيث تكون المقياس من صورته النهائيه من محور شامل احتوى على 

فقره تبرز دور االلعاب ) 30(مكون من  تهادراس لتي تغطي الجوانب المراداور جميع المحا
  .الصغيره في تعلم الفعاليات الرياضيه لدى طلبة جامعة مؤته
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  :صدق االداه  -
للتحقق من صدق االداه تم عرض المقياس على عدد من المتخصصين، حيث ابدى المحكمين 

وبعد االطالع على مالحظات المحكمين ثم مجموعه من المالحظات حول صياغة الفقرات، 
التعديالت وفقا لمالحظات المحكمين   إجراء، وبعد األخرتعديل بعض الفقرات و حذف بضها 

  . بإغراض الدراسةالمقياس يفي  أصبح
من خارج عينه " تجريبية"اليجاد ثبات االداة ثم تطبيقها على عينه استطالعيه  :ثبات االداه  - 

من قبولها احصائيا  للتأكد طالب و معرفة معامل الثبات لالستبانه) 10( الدراسة و مكونة من
ايام وباستخدام  معادلة كرنباخ الفا تم ) 10(بحيث تم توزيعها على مرتين بينهما فاصل زمني 

واعتبر هذا المعامل مناسبا ) 0.745(استخراج معامل الثبات، بحيث بلغ معامل الثبات 
  . الغراض هذه الدراسة

  : ءات الدراسةإجرا -
بتوزيع االستبيان على افراد العينه من خالل  ونبعد التاكد من صدق االستيان وثباته، قام الباحث  

اختيار الطالب بطريقه عشوائيه، وبعد ان قامت الباحثة بتوضيح كيفيه توزيع و تعبئة االستبيان تم 
ة ابداء رايهم في فقرات االستبيان الحرص على تقريم التوجيهات و االرشادات الفراد العينة حول كيفي

بالمكان المناسب، كما قامت الباحثة باالجابة على تساؤالت و استفسارات افراد ) X(بوضع اشاره 
العينه، وترك لهم الحرية و الوقت الكافي لالجابه، تم استرجاع االستبيان من افراد العينه بنفس طريقة 

  %) 100(حة للتحليل بنسبة استبيان صال) 50(توزيعها، اذ تم استرداد 
  -:متغيرات الدراسة

 : المتغير المستقل  - 
  )ذكر، انثى( وله مستويان  الجنس - 
  )اولى، ثانية، ثالثة، رابعة(ولها اربعة مستويات السنة الدراسية  - 

  :المتغير التابع 
  تعلم الفعاليات الرياضيةفي  دور االلعاب الصغيرة - 

  - :المعالجة الالحصائية 
اليجاد المتوسطات الحسابية و االنحرافات ) SPSS(على نظام التحليل المحوسب تم االعتماد   

و لالجابة عن تساؤالت .المعيارية للفقرات، و معادلة كرونباخ الفا اليجاد معامل الثبات الداة الدراسة 
  -:الدراسه تم استخدام  اساليب االحصائية المتعددة على النحو التالي 

  .تم استخدام المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعياريه :الوللالجابة عن التساؤل ا-1
  .للعينات المستقلة) T.Test) (ت(تم استخدام : لالجابة عن التساؤل الثاني -2
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تم استخدام االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية باالضافة :لالجابة عن التساؤل الثاث-3
  ) .One Way Anova(الى تحليل التباين االحادي 

  - :قام الباحثون بوضع معيار للحكم على االوساط الحسابية كما يلي 
  الحكم  الفتره
  متدنية  1.67اقل من - 1.00من 
  متوسطة  2.34اقل من - 1.67من 

  مرتفعة  فأكثر2.34
   -:عرض نتائج الدراسه و مناقشتها 

ليات الرياضية ودور هدفت هذه الدراسة الى الوقوف على دور االلعاب الصغيره في تعلم الفاعا
لتحديد دور االلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية ) الجنس، السنة الدراسية(بعض المتغيرات 

و تحليلها تم الحصول على ما  لدى طلبة جامعة مؤته، وبعد ان تم ادراج البيانات المتعلقة بالدراسة
  :يلي

  الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة مؤتة ؟ ما هو دور األلعاب الصغيرة في تعلم : السؤال األول
لإلجابة عن سؤال الدراسة تم حاب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 

  :بين ذلك) 1(الطلبة على كل مجاالت االستبانة وعلى المجال الكلي والجدول 
لعاب الصغيرة في تعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات دور األ: )1(جدول 

  مؤتة الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة
الوسط   نص الفقرة  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  الدرجة  الرتبة

تشكل األلعاب الصغيرة ترجمه عمليه غير مباشره للتعلم الحركي   1
  بما يحتويه من مهارات مختلفة 

  مرتفع  6  0.87  4.42

وسيلة للمرح والسرور والتسلية والتنافس تعتبر األلعاب الصغيرة   2
  .  الموجه الشريف 

  مرتفع  5  0.68  4.43

  مرتفع  2  0.60  4.49  .تعد األلعاب الصغيرة مرآه تعكس قيم المجتمعات وسلوكياته   3
تلعب األلعاب الصغيرة دورا هاما في تنمية القدرات البدنية   4

  . والعقلية والنفسية لدى األفراد 
  رتفعم  4  0.63  4.44

  مرتفع  1  0.68  4.75  .تعتبر األلعاب الصغيرة وسيلة لتكوين الشخصية من جميع النواحي  5
األلعاب الصغيرة طريقة فعاله وأساسية لتربية الناشئ وإعداده   6

  للحياة المستقبلية
  مرتفع  17  0.66  4.23

تحقق األلعاب الصغيرة السالمة واألمن ومبادئ السلوك   7
  .االجتماعي

  مرتفع  9  0.70  4.38
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الوسط   نص الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة  الرتبة

تتيح األلعاب الصغيرة الفرصة لدى الطالب في التعبير عن النفس   8
  .وصقل الموهبة بشكل فعال

  مرتفع  7  0.67  4.38

  مرتفع  10  0.83  4.37  .تعطي األلعاب الصغيرة الفرصة للجميع باالشتراك في اللعب  9
تساعد األلعاب الصغيرة على تعلم المواقف والمهارات الحركية   10

  .يدة بوقت وجهد أقل الجد
  مرتفع  22  0.71  4.18

تعد األلعاب الصغيرة وسيلة الستثارة القدرات العقلية وتنمية   11
  . مدركات الطالب وتفكيره 

  مرتفع  27  0.93  4.14

األلعاب الصغيرة تتيح الفرصة للحركة واستهالك الطاقة الزائدة   12
  .عند الطالب مما يؤدي إلى نمو السليم

4.15  
  

  مرتفع  24  0.97

تساعد األلعاب الصغيرة في تطوير األداء الحركي لأللعاب   13
  .الرياضية األخرى

  مرتفع  15  0.67  4.27

األلعاب الصغيرة تنمى عنصر المنافسة المفاجئة وروح اإلبداع   14
  .عند ممارستها

  مرتفع  11  0.74  4.35

تبر تعد األلعاب الصغيرة من ابرز مظاهر التربية البدنية التي يع  15
  .تحقيق أهدافها هال وميسورا

  مرتفع  13  0.79  4.32

األلعاب الصغيرة تساعد أجهزة الجسم الحيوية على العمل بكفاءة   16
  وانتظام

  مرتفع  8  0.81  4.38

ممارسة األلعاب الصغيرة تسهم في إعطاء حرية الرأي لما يكنه   17
  .الطالب بداخله 

  مرتفع  29  0.99  4.12

عود الفرد على الطاعة والشعور بالمسؤولية األلعاب الصغيرة ت  18
  .وتحمل األمانة

  مرتفع  12  0.66  334.

تعمل األلعاب الصغيرة على تطوير مفاهيم االحترام المتبادل بين   19
  الطلبة وتنمية روح التعاون  والعمل الجماعي

  مرتفع  25  0.85  4.16

ام تتيح األلعاب الصغيرة إمكانية التعلم في حيز ضيق واستخد  20
  إمكانيات محدودة

  مرتفع  18  0.94  4.22

تعد األلعاب الصغيرة من انجح الوسائل التربوية التي تساعد الفرد   21
  على تطوير مهارات حل المشاكل

  مرتفع  21  0.81  4.19

األلعاب الصغيرة تكسب الطالب القدرة على إبراز براعته في   22
  .اللعب وإمكانيته لتحقيق الفوز بسهولة 

  مرتفع  26  0.89  4.14

تعتبر األلعاب الصغيرة طريقة تربوية في التعلم عامه وتعلم   23
  المهارات الرياضية خاصة

  مرتفع  19  0.82  4.21
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الوسط   نص الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة  الرتبة

تعمل األلعاب الصغيرة على تكوين صورة ذهنية ورموز ومفاهيم   24
  تمكن من تعلم مهارات حركية معقدة 

  مرتفع  28  0.89  4.3

ألولى التي يبنى على أساسها التفكير تعد األلعاب الصغيرة اللبنة ا  25
  .الرياضي المنطقي وبناء الخبرات 

  مرتفع  14  0.80  4.29

تنمي األلعاب الصغيرة ألقدره على االنتباه والتركيز والدقة في   26
  . األداء مما يؤدي إلى التعلم السليم والفعال 

  مرتفع  20  0.85  4.20

  مرتفع  61  0.80  4.25  . رضي وتعلم الصبر األلعاب الصغيرة تحقق شعور االرتياح وال  27
تسهم األلعاب الصغيرة في تحقيق شخصية رياضية متكاملة تملك   28

  .مهارات رياضية عالية المستوى
  مرتفع  23  0.87  4.18

تقوم األلعاب الصغيرة بإكساب الطالب القدرة على التكيف النفسي   29
  .مع نفسه ومع الغير 

  مرتفع  30  0.80  3.99

لعاب الصغيرة تعزز القيم األخالقية العالية كالتسامح وحب األ  30
  .الجماعة والمحافظة على النظام

  مرتفع  3  0.81  4.47

  متوسطة  0.55  4.28  الكلي
أن جميع فقرات دور األلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى ) 1(يتبين من الجدول 

والتي تنص ) 5(تفعة، وقد جاءت الفقرة رقم مؤتة من وجهة نظرهم جاءت بدرجة مرة طلبة جامع
حيث حل في المرتبة األولى " تعتبر األلعاب الصغيرة وسيلة لتكوين الشخصية من جميع النواحي"

والتي ) 29(، في حين حلت الفقرة رقم)0.68(وانحراف معياري بلغ) 4.73(بمتوسط حسابي بلغ 
رة على التكيف النفسي مع نفسه ومع الغير في تقوم األلعاب الصغيرة بإكساب الطالب القد"تنص على 

  ).0.80(وانحراف معياري بلغ) 3.98(المرتبة األخيرة وبدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي بلغ
لدور ) a=>0.05(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الثاني

  عة مؤتة تعزى الجنس؟األلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جام
يبين نتائج ) 2(للعينات المستقلة والجدول ) ت(لإلجابة على هذا السؤال استخدم اختبار 

  .التحليل
  للعينات المستقلة) ت(اختبار  :)2(جدول 

الوسط   الجنس  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   العدد
  الحرارة

مستوى   ت
  الداللة

  
  الكلي

    12  0.66  4.36  ذكور
37  

  
0.891  

  
0.498  

  27  0.42  4.21  إناث
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) a=>0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 2(يتبين من الجدول 
  ) . 0.891)=(ت(المجال الكلي لفقرات االستبانة تعزى لمتغير الجنس، حيث كانت قيمة 

لدور األلعاب ) a=>0.05(الداللة هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - :السؤال الثالث 
  الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى للسنة الدراسية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 
  .يبين نتائج التحليل) 3(إلجابات الطلبة على المجاالت الجدول

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطلبة على دور األلعاب الصغيرة ال :)3(جدول 
  في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى للسنة الدراسية

  المجال
  السنة الدراسية

  المجال الكل لفقرات االستبانة  

  
  أولى

  4035  المتوسط الحسابي
  5  العدد

  0.44  االنحراف المعياري
  

  ثانية
  4.23  المتوسط الحسابي

  11  العدد
  0.50  االنحراف المعياري

  
  ثالثة

  4.31  المتوسط الحسابي
  10  العدد

  0.30  االنحراف المعياري

  
  رابعة

  4.25  المتوسط الحسابي

  13  العدد
  0.63  االنحراف المعياري

بية إلجابات على دور وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسا) 3(يتبين من الجدول 
األلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة مؤتة تبعا لمتغير للسنة الدراسية، 

 one way)  األحادي) ف(ولمعرفة فيما إذ كانت تلك الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام اختبار 
ANOVA)  يبين نتائج التحليل) 4(لكل مجال والجدول:  
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لداللة على دور األلعاب  (one way ANOVA)األحادي ) ف(نتائج تحليل اختبار  :)4( جدول
  الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى للسنة الدراسية

  الداللة  ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التبيان  المجال

المجال الكلي 
لفقرات 
  االستبانة

    0.023  3  0.069  ن المجموعاتبي
0.86  

  
  0.270  36  9.735  الخطأ  0.967

    39  9.805  الكلي
  :مناقشة نتائج أسئلة الدراسة

ما هو دور األلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال
  طلبة جامعة مؤتة ؟

لعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية يلعب دورا أظهرت نتائج الدراسة أن دور األ
ويعزو . ايجابيا مهما من وجهة نظر الطالب، إذ أن المتوسط الحسابي الكلي قد جاء بدرجة مرتفعة

هده النتيجة إلي وعي الطلبة بأهمية وايجابيات األلعاب الصغيرة وتأثيرها على الفعاليات  الباحثون
إلى أن المنهج التدريبي القائم على األلعاب ) 2009(شار العزاوي الرياضية بشكل ايجابي كما أ

الصغيرة أدى إلى تطوير مستوى القدرات البدنية وذلك بأسلوب مركز وعلمي في التنظيم والتشويق 
حيث أثبتت أن مفردات األلعاب ) 2010(واالستمرار بالتدريب والتكرار، وهذا ما أكدته دراسة الدليمي 

ا فاعال وكبيرا في تطوير القدرات الحركية المهارات األساسية، مما يستدعي الصغيرة أدت دور
التركيز على أهمية األلعاب الصغيرة وإبراز دورها كمصدر رئيسي لتعلم العديد من الفعاليات 

  . والمهارات الرياضية المختلفة، وذلك لالرتقاء بمستوى األداء والسرعة في التعلم 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :قة بالسؤال الثانيالنتائج المتعل: ثانياً 

)0.05<=a ( لدور األلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى
  الجنس؟

المجال الكلي لفقرات ) a=>0.05(ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
بعدم وجود فروق ذات ) 2012(ير الجنس، وهذا ما اتفقت عليه دراسة سالمه االستبانة تعزى لمتغ

داللة إحصائية لدى الطلبة فيما يتعلق بالحصيلة المعرفية لأللعاب الصغيرة بين الذكور واإلناث، مما 
يدل على التقارب في المستوى لدى الجنسين في جميع مجاالت الدراسة، وهنا نقف وقفة قصيرة في 

راك أن هدا األمر ال يقتصر على الذكور بل تستطيع األلعاب الصغيرة إشراك اإلناث وذلك محاولة إد
  .بممارسة األنشطة واأللعاب المختلفة مساواة بالذكور
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثاً
)0.05<=a (تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى للسنة  لدور األلعاب الصغيرة في

  الدراسية؟
لدور األلعاب الصغيرة ) a=>0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى للسنة الدراسية
لعمرية تملك أهمية أولية فهم يندفعون نحوها إذ أن األلعاب الصغيرة لالعبين من الفئات ا"

" بصورة تامة، وأن تكون هذه األلعاب ذات طابع اللعب والتنافس، وأن تتضمن ألعاباً متنوعة
وهذا يوضح عدم وجود فرق بين الطلبة بمختلف السنوات الدراسية في تقديرهم ). 1976عبدالوهاب، (

ياضية، وبالتالي فأن األلعاب الصغيرة ترسخ األداء وتعلم لدور األلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الر
الفعاليات الرياضية لكافة األعمار والفئات العمرية، مما يسهل تحقيق األهداف المنشودة والوصول إلى 

  .مستوى المهاري والبدني المطلوب
  - :االستنتاجات **     

  .ت الرياضية لدى طلبه جامعة مؤتةهناك دور ايجابيا مهما لأللعاب الصغيرة في تعلم الفعاليا*
عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية من وجهة نظر طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة نحو *

  .دور األلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية تعزى لمتغير الجنس 
جامعة مؤتة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر طلبة كلية علوم الرياضة  في*

  .لدور األلعاب الصغيرة في تعلم الفعاليات الرياضية لدى طلبة جامعة مؤتة تعزى للسنة الدراسية 
  - :التوصيات **    

  :في ضوء أهداف الدراسة و نتائجها يمكن تقديم التوصيات التالية  
 .ضة طرح مادة األلعاب الصغيرة كمادة إجبارية في المنهاج المقرر لكليات علوم الريا - 1
والتركيز على الجوانب ، استخدام األلعاب الصغيرة في كل فعالية رياضية أو تدريب رياضي  - 2

 .البدنية والمهارية  فيها من قبل المدرس لتقدم للطلبة بصورة أكثر عمقا وتوسعا
،  العمل على تشكيل فعاليات و مهرجانات خاصة باأللعاب الصغيرة من قبل المسؤولين  - 3

 ) .ونفسية،ومهاريه،صحية(مية األلعاب الصغيرة و ما تحققه من فوائد لتعريف الطلبة بأه
للكشف عن أهمية األلعاب ، تستهدف فئات عمرية مختلفة، إجراء دراسات و بحوث مشابهه  - 4

 .   الصغيرة للفرد و المجتمع من جميع النواحي 
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   ملخصال
  الرياضة الفوائد االجتماعية الناجمة عن ممارسة األنشطة الرياضية لدى طلبة كلية علوم 

  سامر نهار الصعوب. زين العابدين بني هاني    د. حسن الطويل البطاينه   د.د.ا
النشاط الرياضي لدى طلبة جامعة ة عن ممارسة مالفوائد االجتماعية الناج على لتعرفاهدفت الدراسة   

طالباً وطالبة وقد تم  246مؤتة، ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة عشوائية من جامعة مؤتة تكونت من 
 22بتوزيع استبانة مكونة من  وناستخدام المنهج الوصفي لمالئمته وطبيعة هذه الدراسة، وقد قام الباحث

الى وجود اثر ايجابي من حليلها إحصائياً أظهرت النتائج وبعد جمع البيانات وت ،فقرة لهذا الغرض
التفاعل االجتماعي والفوائد االجتماعية الشخصية، والروابط االجتماعية والفوائد (خالل محاور الدراسة 

وهذا يدّل على أهمية ممارسة النشاط الرياضي الترويحي،  ) االجتماعية الثقافية واالنتماء للجامعة
للجامعة  االنتماءمجال  فيتائج عدم وجود فروق دالّة إحصائياً في استجابات الطلبة وكذلك أظهرت الن

وجود فروق دالة النتائج ، كما أظهرت نوع االجتماعيومجال التفاعل االجتماعي تبعاً لمتغير ال
ة زيادة االهتمام باألنشطبضرورة  ونوقد أوصى الباحث ،لصالح الذكوروإحصائياً عند بقية المجاالت 

من خالل زيادة النشاطات والبرامج  هاالرياضية الالمنهجية في الجامعة وتشجيع الطلبة للمشاركة في
  .المطروحة للطلبة وكذلك االهتمام بزيادة عدد المشرفين والمدربين والصاالت والمالعب لهذا الغرض

Abstract 
Social Benefits of Sports Activities Among Students of the Faculty of Sports Sciences at the 

Mu'tah University 
Prof. Hasan Altaweel Albataineh      Dr.Zain Alabedeen bani hanee       Dr. samer Nahar Alsoub 
 The study aimed to identify the social benefits resulting from the practice of 
physical activity at Mutah University students , and to achieve that was selected a random 
sample of Mutah University consisted of 246 male and female students have been using the 
descriptive approach to the suitability of this and the nature of the study , and the researchers 
distributed a questionnaire composed of 22 paragraph of this purpose, and after data 
collection and statistical analysis results showed the existence of a positive impact through the 
study axes (social interaction of personal and social benefits, social ties and social and cultural 
benefits of belonging to the University ). 

This shows the importance of the practice of sports recreational activity, as well as the 
results showed no statistically significant differences in the students' responses in the area 
belonging to the university and the area of social interaction, depending on the variable 
gender , and the results showed a statistically significant differences when the rest of the fields 
in favor of males , researchers have recommended the need to increase interest in 
extracurricular sports activities at the university and encourage students to participate through 
an increase in the activities and programs offered to students as well as interest in increasing 
the number of supervisors and trainers , gyms and stadiums for this purpose 
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  مقدمة
مما ال شك فيه أن النشاط الرياضي يلعب دوراً مهماً وأساسياً في إعداد شخصية الفرد والتي     
الدراسية المختلفة، ومن ضمنها العمرية بدأ تشكلها ورسم خطوطها العريضة من خالل المراحل ت

  .المرحلة الجامعية
لرياضي في المؤسسات المختلفة في المجتمع، خصوصاً االهتمام بالنشاط ا تطورلقد      

المؤسسات االجتماعية التربوية، والسيما الجامعات في األردن، حيث نسبة الشباب ضمن فئة أقل من 
عشرين عاماً تُعتبر من النسب العالية عالمياً، حيث تتجاوز نصف عدد السكان بأكمله، ومن ناحية 

أو أكثر على مقاعد طالب اً اجتماعياً أساسياً، يكاد ال يخلو بيت من أخرى أصبح التعليم الجامعي تقليد
  .الدراسة الجامعية

يسير لوبما أن الهدف األساسي من التعليم الجامعي هو تنمية شخصية الفرد وتهذيب سلوكه     
جنباً إلى جنب مع األهداف العلمية من حيث صقل القدرات العقلية، والتدريب على التفكير السليم 

وهذا ال يتم إال عن طريق . لمعالجة القضايا والمشاكل المختلفة التي يواجهها في حياته اليومية
المشاركة في األنشطة الالمنهجية المختلفة، ومن أهمها النشاط الرياضي الذي أثبت أيضاً أن االلتزام 

 ليةقة، الجسدية والعباألنشطة الرياضية، يوفّر للطالب فرصة كبيرة لتطوير وتعزيز قدراته العاطفي
(Collins, Valerius, King and Grham, 2001).  

وتُعتبر المرحلة الجامعية من المراحل الهامة في حياة الفرد، خصوصاً أن معظم الطلبة أثناء     
والهوية الشخصية، التي تُعد  االستقالليةالعمر التقليدي في الجامعة، يمرون بمراحل تطور من حيث 

ماً في المساهمة في اإلحساس باالنتماء لجماعة ما، بحيث يكون هذا الفرد جزءاً من مجموعة أمراً ها
تساع، من االتصال تكون التفاعالت الشخصية مع الوسط الدائم األكما ان في هذه اجتماعية، 
  (Bandura, 1986). في ظروف متنوعة تعمل على زيادة وسرعة تطور الفردواالجتماعي 

الخبرة التي يعزز الرياضية يعزز التطور العاطفي االجتماعي، و األنشطةفي  إن االشتراك
بشكل عام، كما أن  شخصيته  لها التأثير الفعلي والجوهري على تطوير والتي يواجهها الطالب

الخبرات العديدة التي يكتسبها الطالب جراء المشاركة في البرنامج الرياضي، بمثابة طريقة نقل 
يم والمعايير، ويمكن أن تكون تلك القيم الخاصة المنقولة هي القيم السائدة في ذلك المعارف والق

المجتمع، أو أن تكون قيماً خاصة بمجموعات بعيدة عن ذلك المجتمع، مثل المشاركة في األنشطة مع 
 .(Wankel and Berger, 1990)الطلبة من الجنسيات األخرى 

شطة الرياضية يمكن أن تساهم في خلق نوع من الوحدة انطالقاً من وجهة النظر هذه؛ فإن األن
أن الترابط االجتماعي عملية ديناميكية ذات ويعتبر علماء االجتماع   ؛والتكامل ضمن الجامعة ككل

اتجاهين؛ األول أنه يمكن تفاعل المجموعة ذات العدد القليل مع الثقافة السائدة وتندمج فيها، وتتألف 
شاط الرياضي، والثاني يمكن أن تعمل تلك األقليات على تغيير الهيكلة معها من خالل ممارسة الن
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الموجودة والتابعة للنظام السائد، خصوصاً أثناء المشاركة في األنشطة الجماعية ضمن الفريق الواحد 
تحت الظروف النفسية المختلفة، مثل ضغط المنافسة الذي من شأنه أن يجعل الفريق أكثر تقارباً، 

  )1980مامسر،(.وتوحداً 
كما يمكن عن طريق هذه األنشطة؛ الوصول إلى ترابط تلك المجموعة بشكل أسهل، واندماج         

اجتماعي أكثر سالسة، ألن هذه المشاركة يمكن أن تحقق نتائج إيجابية في قدرة الفرد على العمل 
  .(Barcelona, 2002)كعضو فريق 

  :مشكلة الدراسة
مقتصرة على تلقّي المعلومات والمعارف والعلوم المختلفة فقط بل لم تعد الدراسة الجامعية 

اصبحت تهتم وتنمي الجوانب االجتماعية والنفسية والبدنية،  وأصبح انتشار الجامعات بشكل الفت، 
أكبر دليل على أهمية تلك المؤسسات في خدمة الفرد ودفعة إلى مكانة مرموقة في المجتمع، كما أن 

، هو مدى قدرتها على إحداث )1980(جاح فلسفة الجامعات كما يرى مامسرالمقياس الحقيقي لن
التغيرات اإليجابية في الشخصية الجامعية، لكي تصبح قادرة على معايشة متطلبات الحياة العصرية 

  .المليئة بالمتناقضات، حيث يلعب النشاط الرياضي الترويحي دوراً أساسياً في هذا المجال
الباحثون في الجامعة أن معظم الطلبة يعتقدون أن الممارسة  وقد ظهر من خالل عمل

الرياضية تعني المنافسة والمباريات وزيادة التوتر والشغب دون األخذ بعين االعتبار الفوائد األخرى 
  .الخ... لهذه المشاركة كالفوائد النفسية، االجتماعية والبدنية

ألخيرة والتي يرجعها الكثير من التربويين إلى ضعف وفقد ارتفعت حدة المشاكل الجامعية في الفترة ا  
االنتماء للجامعة وإلى عدم توافر النشاطات التي تؤدي إلى تقارب الفئات االجتماعية المختلفة للطلبة 

ومن هنا سعى الباحثان إلى توضيح الفوائد االجتماعية لألنشطة الرياضية وأثر ، من بعضهم البعض
  .ذلك على الحياة الجامعية

  :أهمية الدراسة
تتمثّل األهمية النظرية لهذه الدراسة في الكشف عن الفوائد االجتماعية والنفسية الناتجة عن     

  . ممارسة النشاط الرياضي وتحديد أبعاده االجتماعية على شخصيه الطالب الجامعي
ناتجة عن كما وتتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في التعريف على الفوائد االجتماعية ال    

ممارسة النشاط الرياضي من وجهة نظر  طلبة جامعة مؤتة، والتي يمكن اإلفادة منها في معالجة 
بعض المشكالت التي تعاني منها الجامعات مثل ضعف االنتماء للجامعة، وضعف التفاعل االجتماعي 

  .جامعيةبين الطلبة من خالل وضع البرامج الرياضية المختلفة والتي تتناسب مع البيئة ال
  :أسئلة الدراسة

ما الفوائد االجتماعية الناجمة عن ممارسة األنشطة الرياضية لدى طلبه كليه علوم الرياضة في  .1
 جامعه مؤته؟
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية للفوائد االجتماعية الناجمة عن ممارسة األنشطة الرياضية  .2
) المستوى الدراسي) (للنوع االجتماعي( لدى طلبه كليه علوم الرياضة في جامعة مؤتة، تبعاً  

 ).مكان السكن(
  :محددات الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية من طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة  :المحدد البشري.1
 .مؤتة

 .2015/2016الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  :المحدد الزمني.2
راسة على استبانة من إعداد وتصميم الباحثان نبيل شمروخ وكمال اقتصرت هذه الد :المحدد المكاني.3

 .خصاونة
  :الدراسات السابقة

، "اتجاه الرقي االجتماعي لألحداث الرياضية"بعنوان  (Chili,2006)في دراسة أجراها كيلي 
التي هدفت الدراسة إلى التعرف على القيمة االجتماعية لألحداث الرياضية وعلى الطبيعة االحتفالية 

يمكن أن تراعي القيمة االجتماعية، وتعطي المظهر االحتفالي الذي يقدم األحداث الرياضية صورة 
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه يجب على المسؤولين عن الرياضة أن يراعوا . اجتماعية متميزة

لى مخاطبة قضايا التفاعل االجتماعي، وتسهيل الفرص االجتماعية غير الرسمية، كما تؤدي الرياضة إ
  .  اجتماعية وبناء شبكات اتصال وتقوي العمل المجتمعي

الكشف عن "طالباً وطالبة بعنوان ) 349(دراسة على  (Artinker, 2002)وأجرى آرتنكر 
وقد اشتملت الدراسة على ". الفوائد االجتماعية لطلبة الجامعة الذين يعيشون قريباً أو داخل الجامعة

لشخصية، الروابط، العالقات، الثقافة والعمل ضمن جماعات؛ أشارت نتائج ا: خمسة محاور، هي
الدراسة إلى أن هنالك فروق دالّة احصائياً لمدى تقدير الفوائد لدى اإلناث أكثر من الذكور، كما أشارت 

ين النتائج إلى أن هنالك فروق دالّة احصائياً لصالح الطالب الذين يعيشون داخل وقرب الجامعة عن الذ
يسكنون في أماكن بعيدة عن الجامعة؛ علماً بأن الطلبة البعيدين عن الجامعة لديهم فرص أكبر عن 

كما أشارت النتائج إلى وجود فوق دالّة إحصائياً إلى درجة االستفادة من ، أولئك الذين يسكنون داخلها
  .لثانية والثالثة والرابعةممارسة النشاط الرياضي لصالح طلبة السنة األولى مقارنة بطلبة السنوات ا

أثر "على طلبة الجامعة بعنوان  (Scully et. al, 1998)وفي دراسة أجراها سكولي وآخرون   
، مستخدما استبيان لهذا "المشاركة في النشاط التربوي الرياضي على الحالة االجتماعية والنفسية للطلبة

  :وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن، الغرض
شاط الرياضي كان له تأثيراً على تخفيف التوتر الناتج عن التفاعل االجتماعي مع المشاركة في الن .1

 .اآلخرين، وزيادة شعور الرضا بالنفس
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المساعدة في السيطرة على االنفعاالت ورفع درجة االستعداد للتفاعل االجتماعي بعيد المدى مع  .2
 .اآلخرين، وخصوصاً مع الغرباء

 .ة؛ يرفع من قدرة الفرد على تقييم ذاته ومعرفة قدراته وإمكانياتهالمشاركة في النشاط ولمدة طويل .3
، "اتجاه طلبة جامعة بيرزيت نحو النشاط الرياضي"بدراسة بعنوان ) 1996حسين، (وقام    

الجنس، نوع الكلية، (،وكذلك التعرف على الفروق في االتجاهات نحو النشاط الرياضي، تبعاً لمتغيرات
) 600(تكونت عينة الدراسة من ). ، موقف األسرة، مكان السكن والسنة الدراسيةالممارسة الرياضية

طالب وطالبة، وقد أشارت النتائج إلى وجود اتجاهات إيجابية لدى طلبة الجامعة نحو النشاط الرياضي 
روق على أبعاد الخبرة الجمالية والصحة واللياقة البدنية والخبرة االجتماعية، كما أشارت إلى وجود ف

في اتجاهات الطلبة نحو النشاط الرياضي تبعاً لمتغيرات الجنس لصالح  الذكور، وفي متغير السكن 
، أما السنة الدراسية فجائت لصالح مستوى السنة األولى لممارسة )قرية(لصالح ذوي مكان السكن 

  .الرياضة في حين لم تكن هناك فروق في االتجاهات تبعاً لمتغير نوع الكلية
  :جية الدراسةمنه

 نتها، أداة الدراسة والمعالجات اإلحصائية التي تمفيما يلي وصفاً لكل من مجتمع الدراسة، عي
  .استخدامها للتوصل إلى النتائج

  :مجتمع الدراسة
) 1236(شمل مجتمع الدراسة جميع طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة، والبالغ عددهم 

  ).2015/2016(ت دائرة القبول والتسجيل في الجامعة للفصل الدراسي طالباً وطالبة حسب إحصائيا
  :عينة الدراسة

  .طالباً وطالبة) 246(تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة، حيث تكونت العينة من 
  :أداة الدراسة

ملت االستبانة قام الباحثون باستخدام االستبيان كأداة للدراسة لمالئمتها وفرضيات الدراسة حيث اشت
  :على جزأين

النوع االجتماعي، المستوى الدراسي، مكان ؛ يتعلّق بالمعلومات الشخصية وتشمل:الجزء األول
وذلك من أجل الحصول على معلومات عن المشمولين بالدراسة ومعرفة أثر هذه العوامل على ، السكن

  .مجاالت الدراسة
  فقرات االستبانة: الجزء الثاني

)  1996(،وحسين (Chil,2006)ى العديد من األدبيات والمراجع المختلفة كدراسةبعد االطالع عل
وغيرها تم بناء أداه الدراسة حيث تم عرضها على مجموعه من المحكمين من أعضاء هيئه التدريس  

فقرة، ) 22(بجامعه مؤته وأبدو مالحظاتهم عليها وبعد أخذ هذه المالحظات تكونت هذه االستبانه من 
فقرات، مجال الفوائد ) 5(مجال الفوائد االجتماعية الشخصية وله : على خمسة مجاالت، هيتوزعت 
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) 5(فقرات، مجال الروابط االجتماعية وله ) 4(فقرات، مجال االنتماء للجامعة وله ) 4(الثقافية وله 
س فقرات، وتم استخدام مقياس ليكرت المكون من خم) 4(فقرات ومجال التفاعل االجتماعي وله 
) 3(درجات، متوسط ) 4(درجات، عالي ) 5(عالي جداً : درجات مرتبة تنازليا على النحو اآلتي

  .درجة واحدة) 1(درجتان و منخفضة جداً ) 2(درجات، منخفضة 
  متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلّة: أوالً
سنة أولى، :(مستويات ، المستوى الدراسي،وله اربع)ذكور، إناث: (النوع االجتماعي، وله مستويان

  )قرية، مدينة، سكن جامعي: (، مكان السكن، وله ثالثة مستويات)سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة
  :المتغير التابع: ثانياً

الفوائد االجتماعية الناجمة عن ممارسة األنشطة الرياضي لطلبة الجامعة، والتي يعبر عنها 
  .العينة على فقرات االستبانةبالمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد 

وقد تم التمييز بين خمسة مجاالت للفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي من 
وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة والتي تُفيد في مناقشة نتائج الدراسة، وذلك باالعتماد على معيار الحكم 

  :على المتوسط الحسابي التالي
  توسط الحسابيمعيار الحكم على الم

  الدرجة  الفترة
  متدنية  2.34أقل من 

  متوسطة 3.67اقل من- 2.34
  مرتفعة  فاكثر -3.67

  :المعالجة اإلحصائية
  :قام الباحثون باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والختبارات لإلجابة على 
  .ؤالت الدراسةتسا

  :عرض ومناقشة النتائج
  :فيما يلي عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها

عرض ومناقشة النتائج المتعلّقة بالسؤال األول، ما الفوائد االجتماعية الناجمة عن ممارسة : أوالً
حساب لإلجابة عن سؤال الدراسة تم األنشطة الرياضية لدى طلبه كليه علوم الرياضة جامعة مؤتة؟ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطلبة على كل فقرة وعلى االستبيان ككل، 
  يبين ذلك) 2(و ) 1(والجداول
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة للفوائد : )1(جدول 
 الدراسة االجتماعية الناتجة عن ممارسة الرياضة على فقرات

  المتوسط  المجال الفوائد االجتماعية والشخصية  الرقم
  الحسابي 

  االنحراف 
  المعياري

  درجة   الرتبة
  الفائدة

  مرتفعة  11  0.86400  3.78  تساعد ممارسة الرياضة على تطوير قدراتي القيادية  1
تساعدني ممارسة الرياضة على معرفة ذاتي بطريقة   2

  أفضل
  مرتفعة  8  0.83346  3.84

  مرتفعة  7  1.02897  3.88  تعمل ممارسة الرياضة على زيادة شعوري بالسعادة  3
  مرتفعة  2  0.93733  4.08  تطور ممارسة الرياضة ثقتي بنفسي  4
  متوسطة  14  1.15931  3.65  تخفض ممارسة الرياضة إحساسي بالعجز والنقص  5

  مجال الفوائد االجتماعية والثقافية 
ي على العمل مع جماعات تحسن ممارسة الرياضة مقدرت  6

  مختلفة
  مرتفعة  5  0.94448  3.90

  متوسطة  16  0.90764  3.45  تحسن ممارسة الرياضة من فهمي للثقافات المختلفة  7
تقلل ممارسة الرياضة من رغبتي للتعلم عن الثقافات   8

  المتنوعة
  متوسطة  9  1.03523  2.84

تخفض ممارسة الرياضة من قدرتي على التسامح مع   9
  افات األخرىالثق

  متوسطة  18  1.23447  2.87

  مجال الفوائد االنتماء للجامعة 
  مرتفعة  13  1.00598  3.71  تطور ممارسة الرياضة شعوري باالنتماء للجامعة  10
تقلل ممارسة الرياضة من إحساسي بالرضا عن خبراتي   11

  داخل الجامعة
  متوسطة  19  1.10528  2.71

ي بالمسؤولية اتجاه تحسن ممارسة الرياضة من شعور  12
  الجامعة

  متوسطة  15  1.09401  3.58

  متوسطة  22  1.11  2.40  تقلل ممارسة الرياضة من رغبتي بالمشاركة مع اآلخرين  13
  مجال الروابط االجتماعية

  متوسطة  17  1.26054  3.41  تخفض ممارسة الرياضة من شعوري بالعزلة االجتماعية  14
  مرتفعة  1  0.92  4.12  ي االجتماعيةتطور ممارسة الرياضة من عالقت  15
  مرتفعة  3  0.94031  3.97  تطور ممارسة الرياضة من رغباتي بالعمل ضمن فريق  16
تحسن ممارسة الرياضة من شعوري بالروابط والدعم   17

  االجتماعي
  مرتفعة  12  1.03497  3.76

توفر لي ممارسة الرياضة فرص االرتباط مع زمالئي   18
  .بالفريق

  

  مرتفعة  4  1.04484  3.92
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  المتوسط  المجال الفوائد االجتماعية والشخصية  الرقم
  الحسابي 

  االنحراف 
  المعياري

  درجة   الرتبة
  الفائدة

  مجال التفاعل االجتماعي
  متوسطة  20  1.25641  2.46  تقلل ممارسة الرياضة من ثقتي بزمالئي  19
  متوسطة  21  1.18050  2.42  تقلل ممارسة الرياضة من درجة ارتباطي باآلخرين  20
تقلل ممارسة الرياضة من رغبتي ببذل أقصى مجهود   21

  أثناء أدائي لدوري
  وسطةمت  10  1.17807  2.80

تساعدني ممارسة الرياضة على تنظيم وقتي بطريقة   22
  أفضل

  مرتفعة  6  1.04656  3.89

  متوسطة    0.41  3.43  الكلي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة للفوائد : )2(الجدول 

  االجتماعية الناتجة عن ممارسة الرياضة على مجاالت الدراسة
  المتوسط   المجال  قمالر

  الحسابي
  االنحراف

  المعياري 
  درجة   الرتبة

  الفائدة
  مرتفعة  1  0.56  3.85  الفوائد االجتماعية الشخصية  1
  متوسطة  2  0.51  3.27  الفوائد االجتماعية الثقافية  2
  متوسطة  4  0.64  3.10  االنتماء للجامعة  3
  مرتفعة  3  0.57  3.84  الروابط االجتماعية  4
  متوسطة  5  0.69  2.89  االجتماعي التفاعل  5

  متوسطة    0.41  3.43  األداة الكلية
  ).5(الدرجة العظمى من *

أن مجال الفوائد االجتماعية الشخصية قد جاء في المرتبة ) 2(و ) 1(يتّضح من الجداول   
، وقد جاء مجال )0.56(، وانحراف معياري بلغ )3.85(األولى بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ 

وانحراف ) 2.43(فاعل االجتماعي في المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة ومتوسط حسابي بلغ الت
  ).0.41(معياري بلغ 

ويعزو الباحثان ذلك إلى األثر اإليجابي الذي تُحدثه ممارسة النشاط الرياضي على الصعيد   
من أجل  الجماعي، فهي تدرب الفرد على ممارسة األدوار المنوطة بها بكل صدق وموضوعية

الوصول إلى األهداف المنشودة، سواء األهداف الشخصية أو األهداف الجماعية، كما تعود ممارسة 
الرياضة الفرد على احترام رأي الجماعة واالنصياع إلجماعهم، وتقديم المصلحة العامة على 

ع نتائج دراسة وقد اتفقت هذه النتيجة م. المصلحة الشخصية، واالنصهار في بوتقة الجماعة والمجتمع
التي توصلت إلى أن األحداث الرياضه تؤدي إلى مخاطبة قضايا اجتماعية،  (Chili, 2006)كيلي 

  .وبناء شبكات اتصال بين األفراد وتقوي العمل المجتمعي
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التي توصلت إلى أنScully et. al, 1998 ) (كما واتّفقت مع نتائج سكولي وآخرون   
كان لها تأثيراً على تحقيق التوتر الناتج عن التفاعل االجتماعي مع  المشاركة في النشاط الرياضي

اآلخرين، وزيادة الشعور بالرضا عن النفس، والمساعدة في السيطرة على االنفعاالت، ورفع درجة 
  .استعداد التفاعل االجتماعي بعيد المدى مع اآلخرين

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  "عرض ومناقشة النتائج المتعلّقة بالسؤال الثاني، : ثانياً
للفوائد االجتماعية الناجمة عن ممارسة األنشطة الرياضية من وجهة )  α≥0.05(مستوى الداللة 

  نظر طلبة جامعة مؤتة تبعاً لمتغير النوع االجتماعي، المستوى الدراسي، مكان السكن ؟
مستقلة، حيث كانت على النحو للعينات ال) ت(لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخدام اختبار 

  :التالي
  حسب متغير النوع االجتماعي   - أ

للعينات المستقلة للفروق في الفوائد االجتماعية الناجمه عن ممارسة ) ت(نتائج اختبار : )3(جدول 
  النشاط الرياضي من وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة تبعاً للنوع االجتماعي

  الوسط  الجنس
  الحسابي 

  االنحراف 
  ريالمعيا

  درجة   العدد
  الحرية

  مستوى  ت  الخطأ
  الداللة 

  0.095  1.68  0.08  121  78  0.44  3.48  ذكر
          45  0.32  3.35  أنثى

)  α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 3(يتبين من الجدول 
لبة جامعة مؤتة تعزى في الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة النشاط الرياضي من وجهة نظر ط

  ).0.095(، ومستوى داللتها بلغ )1.68(بلغت ) ت(للجنس حيث قيمة 
 :حسب متغير المستوى الدراسي  -  ب

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة : )4(جدول 
  يةالنشاط الرياضي من وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة تبعاً للسنه الدراس

المتوسط   السنة الدراسية
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  العدد

  25  0.37  3.41  أولى
  31  0.29  3.37  ثانية
  50  0.35  3.47  ثالثة
  17  0.71  3.43  رابعة
وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للفوائد االجتماعية ) 4(يتبين من الجدول 

هة نظر طلبة جامعة مؤتة تبعاً للسنة الدراسية، حيث جاء الناجمة عن ممارسة النشاط الرياضي من وج
طلبة السنة الثالثة في المرتبة األولى ثم تالهم طلبة السنة الرابعة ثم طلبة السنة األولى، وأخيراً جاء 
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طلبة السنة الثانية، ولمعرفة فيما إذا كانت تلك الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام تحليل التباين 
  :يبين ذلك) 6(، والجدول األحادي
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الفوائد االجتماعية الناتجة عن ممارسة : )5(جدول 

  النشاط الرياضي من وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة تبعاً للسنة الدراسية
  مجموع  مصدر  التباين

  المربعات 
  درجة 
  الحرية

  متوسط 
  المربعات

  مستوى   ف
  الداللة

  0.753  0.401  0.067  3  0.200  بين المجموعات
      0.167  119  19.821  )الخطأ(داخل المجموعات 

        122  20.022  الكلي
)  α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )5(يتبين من الجدول 

لبة جامعة مؤتة تعزى في الفوائد االجتماعية الناجمة عن ممارسة النشاط الرياضي من وجهة نظر ط
  ).0.753(، ومستوى داللتها بلغ )0.401(بلغت ) ف(للسنة الدراسية حيث قيمة 

 :حسب متغير مكان السكن  -  ت
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفوائد االجتماعية الناجمة عن ممارسة : )6(جدول

  كان السكنالنشاط الرياضي من وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة تبعاً لمتغير م
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  مكان السكن

  0.41  3.48  قرية
  0.32  3.43  مدينة

  0.45  3.31  سكن جامعي
وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للفوائد االجتماعية  )6(يتبين من الجدول 

لمكان السكن، حيث جاء  الناجمه عن ممارسة النشاط الرياضي من وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة تبعاً
الطلبة الذين يسكنون القريه أوال، ثم مدينه وأخيراً جاء طلبة السكن الجامعي، ولمعرفة فيما إذا كانت 

  :يبين ذلك) 7(تلك الفروق ذات داللة إحصائية تم استخدام تحليل التباين األحادي، والجدول 
ي الفوائد االجتماعية الناجمة عن ممارسة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق ف: )7(جدول 

  النشاط الرياضي من وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة تبعاً لمكان السكن
  مجموع   مصدر التباين

  المربعات
  درجة

  الحرية 
  متوسط 
  المربعات

  مستوى   ف
  الداللة

  0.143  1.974  0.319  2  0.638  بين المجموعات
      0.162  120  19.384  )الخطأ(داخل المجموعات 

        122  20.022  الكلي
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)  α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 7(يتبين من الجدول 
في الفوائد االجتماعية الناجمة عن ممارسة النشاط الرياضي من وجهة نظر طلبة جامعة مؤتة تعزى 

  ).0.143(، ومستوى داللتها بلغ )1.974(بلغت ) ف(لمكان السكن، حيث قيمة 
التي توصلت إلى وجود فروق تعزى ) 1996(وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة حسين 
  ).قرية(لمتغير مكان السكن، لصالح تقديرات ذوي مكان السكن 

التي توصلت إلى وجود  (Artinker, 2002)وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة آرتنكر 
وقد يعزى . الطالب الذين يعيشون داخل و بالقرب من الجامعةفوق تعزى لمتغير مكان السكن لصالح 

ذلك إلى اختالف طبيعة البيئات التي تمت فيها الدراستين، فقد تمت هذه الدراسة في البيئة األردنية، 
  .في البيئة األمريكية (Artinker, 2002)بينما تمت دراسة آرتنكر 

  االستنتاجات
مميزاً في تنمية الفوائد االجتماعية على الفرد والجماعة  تلعب ممارسة األنشطة الرياضية دوراً .1

 .مما يؤدي إلى تماسك أكبر بين طلبة الجامعة
تعتبر ممارسة النشاط الرياضي وسيلة من وسائل التفاعل االجتماعي طويل األمد والذي ينعكس  .2

 .على الطلبة حتى بعد التخرج
 .لى القيادة والتبعية واحترام الذاتهناك فوائد شخصية تعود على الممارس مثل التدريب ع .3
 .ممارسة األنشطة الرياضية تضمن التواصل بين الثقافات المتعددة مما يوسع من مدارك الطلبة .4

  التوصيات
  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الدراسة توصي بما يلي

ريغ الطاقة الكامنة لدى الطلبة إيالء المزيد من االهتمام بالنشاطات الرياضية في جامعة مؤتة لتف .1
 .بصورة إيجابية مثمرة

إجراء المزيد من الدراسات للمقارنة بين استنتاجات طلبة كلية التربية الرياضية واستنتاجات كليات  .2
  .أخرى

  قائمة المراجع
  :المراجع العربية -أ

لنشاط دراسة تحليلية التجاهات الطلبة في فلسطين نحو ا"، 1996حسين، جواد عوض اهللا، 
 .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان"الرياضي

دراسة تحليلية لسمات شخصية شباب الجامعات العربية المطبقة لنظام "، 1980مامسر، محمد خير، 
  .106، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا، مصر "الساعات المعتمدة
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أثر برنامج تدريبي مقترح على تحسين القوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة، ومهارة "
  "التصويبة السلمية في كرة السلة

         ياسمين قطيشاتجمال ربابعة             . معتصم خطاطبة             د. د
  الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر برنامج تدريبي مقترح على تحسين القوة االنفجارية  
والقوة المميزة بالسرعة، ومهارة التصويبة السلمية في كرة السلة، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي 

) 28(ت عينة الدراسة من بتصميم المجموعتين التجريبية، والضابطة، والقياس القبلي، والبعدي، وتكون
تجريبية : طالب، وطالبة من طلبة مساق كرة سلة متقدم، تم تقسيمهم الى مجموعتين متكافئتين

سم،  9.7±168:سنة، الطول 0.4±:21.2، العمر)اناث 7ذكور و 7: 14=ن(، 14=العدد(
 0.7±:21.5، العمر)اناث 7ذكور و 7: 14=ن(، 14=العدد(، وضابطه ))كغم 8.2±58.7:الوزن

، وتم إجراء اختبارات قبلية لكال المجموعتين ))كغم 9.5±62.5: سم، الوزن 9.7±167:سنة، الطول
أسابيع أما ) 8(ثم قامت المجموعة التجريبية بتطبيق تدريبات البرنامج التدريبي المقترح لمدة 
ولقياس القوة  المجموعة الضابطة فطبقت برنامجاُ إعتيادياً، وبعدها تم إجراء االختبارات البعدية،

االنفجارية تم استخدام اختبار الوثب العامودي، ولقياس القوة المميزة بالسرعة تم استخدام اختبار الوثب 
لألمام من الحركة ثالث، وثبات متتالية، ولمهارة التصويبة السلمية تم استخدام اختبار التصويبة 

  .السلمية
تحليل النتائج إحصائيا بواسطة اختبار ت  للتعرف على تأثير البرنامج التدريبي المقترح تم

للمجموعات المترابطة للمقارنة بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية واختبار ت 
للمجموعات المستقلة للمقارنة بين المجموعتين الضابطة، والتجريبية في القياس البعدي أشارت نتائج 

على تحسين ) α≥0.05(لمقترح له تأثير دال إحصائياً عند مستوى الدراسة إلى أن البرنامج التدريبي ا
القوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة ومهارة التصويبة السلمية، وإلى تفوق أفراد المجموعة 

  . التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة
ية والبرامج وأوصت الباحثة باستخدام البرنامج التدريبي المقترح ضمن المساقات الدراس

  .التدريبية التي تهدف الى تطوير مهارة التصويبة السلمية
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Abstract 
The effect of proposed training programme on improving the explosive strength, power 

and lay up in basketball  
 

Yasmen Mohammad Qtieshat 
 

The purpose of this study was to determine the effects  of proposed training 
programme on improving the explosive strength, power and lay up. subjects were randomly 
assigned to two groups: experimental group (EG; n= 14,( male =7, female =7), Age: 21.2 ± 
0.4 years, height: 168 ± 9.7 cm, weight: 58.7 ± 8.2 kg) and control group (CG; n=14, (male 
=7, female=7),  Age: 21.5 ± 0.7 years, height: 167 ± 9.7 cm, weight: 62.5 ± 9.5 kg).Explosive 
strength,  power and lay up was assessed using field tests: vertical, three continuous jumps, 
lay up test. Statistically significant improvements (p≤ 0.05) between pre and post assessment 
for experimental group and for post assessment between  experimental and controller group, 
were evident for all measures of explosive strength, power and lay up.. 

This proposed training programme effective way of improving Explosive strength, 
power  and lay up 
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 :مقدمة الدراسة
إن اإلنجازات ذات المستوى المتطور الذي وصلت إليه الدول المتقدمة سواء كان ذلك في   

هو نتاج االستخدام الفاعل لنتائج  األلعاب الرياضية الفردية، أو الجماعية لم يكن بالصدفة، وإنما
البحوث والدراسات، والبرامج التدريبية المقننة التي لها الدور األساس في تطوير المستوى الرياضي، 

  .وتحقيق أفضل االنجازات في مختلف األلعاب الرياضية 
في فالتدريب هو عملية منظمة تتسم بالديناميكية، والتغير المستمر، ويديرها مدرب متخصص   

عبد . (خلق إطار عمل مالئم يستطيع من خالله الالعب، والفريق تنمية وتطوير قدراتهم المختلفة
  )2004الرحمن  وفكري، 

على المدرب الناجح أن يعي أن تدريب الالعبين، وتكامل جوانبهم البدنية والمهارية  ولذا يجب   
والعمل الجاد، وذلك من خالل تأسيس  والذهنية من األمور الشاقة، ويجب عليه أن يتسلح بسالح العلم

الشبلي، (. قاعدة عريضة من الالعبين على أسس علمية صحيحة وتخطيط جيد للبرامج التدريبية
2011(  

وتعد لعبة كرة السلة من أكثر األلعاب الرياضية شهرةً وانتشاراً في العالم، وذلك قياساً إلى عدد   
الشعبية في أصولها إلى الشعب األمريكي، حيث كان أول المتفرجين، والالعبين، وتعود هذه الرياضة 

  .أمريكي ابتكر هذه اللعبة هو جيمس ناي سميث
  )1994مارديني والربضي،(

واللياقة البدنية في كرة السلة في مفهومها العام تعني كفاءة الجسم في أداء متطلبات اللعبة،   
أم خططية، وتعني في مفهومها التطبيقي وممارستها سواء كانت هذه المتطلبات بدنية، أم مهارية، 

القدرة على أداء أعمال تتطلب توفر مكونات أساسية هي القوة العضلية، والتحمل، والسرعة، 
  )1985، والخياط، حمودات،حديث. (والمرونة، والتوافق، والرشاقة

ها أجهزته بأنها مقدرة يتسم بها الالعب تتمكن خالل: اللياقة البدنية) 2010حماد، (وقد عرف 
الفيسولوجية، وأعضاء جسمه من الوفاء بمتطلبات األداء لرياضة أو أنشطة بدنية معينة، ويضيف بأنها 

، والمرفولوجية التي تعكس كفاءة األداء )الوظيفية(نتاج تفاعل كافة العناصر البدنية، والفسيولوجية 
  . البدني والحركي لالعب

عتبر أحد المكونات األساسية للياقة البدنية التي أن القوة العضلية ت) 2014بولص، (وتؤكد 
تكتسب أهمية خاصة، نظراً لدورها المرتبط باألداء الرياضي، أو بالصحة على وجه العموم، ولم يحظ 
أي مكون آخر من مكونات اللياقة البدنية بدرجة من األهمية بمثل ما حظيت به القوة العضلية، ويشير 

أن تنمية القوة العضلية تعتبر من األمور األساسية في البرامج ) 2013 الخطيب، والمغربي، والسعود،(
  . التدريبية لتحقيق تنمية شاملة لعناصر اللياقة البدنية
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حيث تعتبر القوة العضلية من مظاهر النمو البدني الهامة وتعد أهم صفة بدنية، وقدرة 
، لذلك ينظر إليها )2004الدين،  جالل(فسيولوجية، وعنصراً حركياً بين الصفات البدنية األخرى 
  )1999بسطويسي،. (المدربون كمفتاح التقدم لكل الفعاليات الرياضية على حد سواء

القوة العضلية بأنها المقدرة أو التوتر التي تستطيع عضلة، أو مجموعة ) 2010حماد،(ويعرف   
  .عضلية أن تنتجها ضد مقاومة في أقصى انقباض إرادي واحد لها

ن كثيرا من األنشطة الرياضية ال تتطلب فقط قوة كبيرة لالنقباضات العضلية، بل كثيراً ما حيث أ    
الرمي، أو ارتباط القوة العضلية  -الوثب  -نجد ارتباط القوة العضلية بقدرة السرعة كما في الركض 

ي رياضة أي االرتباط بعامل تكرار األداء لمدة طويلة متتالية، كما هو الحال ف - بقدرة التحمل 
وغيرها، وبذلك  تنتج العضالت ثالثة أنواع من القوة منها، ... التجديف، أو السباحة، أو الدراجات

  ).    2014شغاتي، . (تحمل القوة، القوة المميزة بالسرعة والقوة اإلنفجارية
. ةوتعد القوة االنفجارية شكالً من أشكال القوة التي تؤثر في العديد من الفعاليات الرياضي    

،كما أن للقوة االنفجارية لعضالت األطراف السفلى مؤثر بدني في جميع المهارات )2008علي، (
والحركات التي تؤدي بقوة وسرعة عالية حيث تسهم في تطوير أداء العديد من المهارات الحركية 

ى انقباض وصفاً للقوة االنفجارية بأنها القابلية بإظهار أقص) 2009الطائي، (ويشير ) 2011عكاب، (
أنها ) 2011عكاب،(والقدرة االنفجارية كما يراها . فوري أو لحظي وبطبيعة انفجارية ولمرة واحدة

وصف إلمكانية المجموعات العضلية العاملة، والمشاركة في األداء على تفجير أقصى قوة في أقل 
  .زمن ممكن

زين العضلي، والعصبي القوة المميزة بالسرعة  بأنها مقدرة الجها) 2014شغاتي، (ويعرف     
  . في التغلب على مقاومة، أو مقاومات خارجية بأعلى سرعة انقباض عضلي ممكن

المظهر السريع للقوة العضلية الذي يدمج كالً من السرعة، " فيعرفها بأنها ) 1998حماد، (أما     
  .والقوة في حركته

يها أن يمتلكوا صفة القوة ولعبة كرة السلة واحدة من األلعاب الفرقية التي يجب على العب    
المميزة بالسرعة، وذلك لصلتها الوثيقة بمتطلبات اللعبة، وخاصة في حاالت االنطالق بسرعة، أو 
القفز، أو المناولة السريعة، وغيرها من الحركات، كل ذلك يحتاج أو يتطلب قوة كبيرة في عضالت 

)                                              2011الشيباني، . ( ألداءالساقين، أو الذراعين، باإلضافة إلى السرعة الحركية عند ا
  :أهمية الدراسة

إن المساقات التعليمية التي تهدف إلى تطوير القدرات المهارية الخاصة بلعبة كرة السلة تعمل 
مرتبطـة  على تطوير الجوانب المهارية، والخططية دون التركيز على تطوير عناصر اللياقة البدنية ال

بأداء تلك المهارات، وإن وجدت فإنها تكون برامجاً تدريبية ال تعتمد على تحديـد خصوصـية تلـك    
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العناصر البدنية، كما أن الدراسة الحالية تسعى إلى اإلرتقاء بالعملية التعليمية من خالل تحسين بعض 
  .عناصر اللياقة البدنية

نامج التدريبي المقتـرح لتحسـين القـوة    ومن هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن فعالية البر
  .االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة، ومهارة التصويبة السلمية في كرة السلة

  :مشكلة الدراسة
عمدت الباحثة إلى إجراء هذه الدراسة لمعرفة أثر برنامج تدريبي على تحسين القوة االنفجارية،        

حيث الحظت الباحثة من خالل فترة  بة السلمية في كرة السلة،والقوة المميزة بالسرعة، ومهارة التصوي
دراستها في جامعة مؤتة أن مساقات كرة السلة في جامعة مؤته يتركز على الجانب التعليمي والفني 
لمهارات هذه اللعبة دون التركيز على الجانب البدني، كما أنه أصبح اإلعداد البدني للالعبين من 

برامج مقننة موضوعة على أسس علمية للوصول بالالعبين إلى أعلى مستوى  األمور التي تحتاج إلى
ممكن من اللياقة البدنية، ومن خالل اإلطالع على المراجع والدراسات السابقة التي تعنى بالتدريب 

كمبش (؛ )2010عكور، (؛)2011 عكاب،(؛ )2013المجالي، ((أشارت العديد من الدراسات 
إلى ضرورة استخدام بعض أشكال ))  2011الشيباني،(؛ )2006، القطامي(؛ )2008وآخرون، 

ج التدريبية على تحسين القوة لتطوير بعض عناصر اللياقة البدنية، ولم تبحث في تأثير البرامالتدريب 
  . اإلنفجارية والقوة المميزة بالسرعة ومهارة التصويبة السلمية معاً

  :أهداف الدراسة
  : هدفت هذه الدراسة التعرف إلى

أثر البرنامج التدريبي المقترح على تحسين القوة اإلنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة ومهارة  -1
 .التصويبة السلمية

  -: فرضيات الدراسة
  :في ضوء الدراسة، وأهدافها تم وضع الفرضيات التالية

اد بين القياسين القبلي والبعدي عند أفر) α≤0.05(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى " -1
المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي في مستوى القوة االنفجاريـة، القـوة المميـزة    

 .بالسرعة، مهارة التصويبة السلمية
في القياس البعدي بين أفـراد المجمـوعتين   ) α≤0.05(توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى " .2

السرعة، مهارة التصويبة السلمية، ولصالح الضابطة، والتجريبية في القوة االنفجارية، القوة المميزة ب
  .المجموعة التجريبية

  :  مصطلحات الدراسة 
هو عملية منظمة وتخطط ضمن أسس ومبادئ، وتعمـل علـى تحسـين    : التدريب الرياضي .1

 ).2014شغاتي، . (المستوى الرياضي للنشاط الخاص
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مبادئ وأسس التـدريب   هو مجموعة من التدريبات التي تم إعدادها وفق:  البرنامج التدريبي .2
 ).تعريف إجرائي(أسابيع لتحقيق أهداف الدراسة ) 8(البدني لمدة زمنية محددة 

أقصى قوة يستطيع الجهاز العصبي العضلي إنتاجها في حالة انقباض إرادي، : القوة االنفجارية .3
شـغاتي،  . (وكذلك قوة ديناميكية يمكن أن تنتجها العضلة، أو مجموعه عضلية لمـرة واحـدة  

2014( 
. قدرة الرياضي في التغلب على مقاومات بانقباضات عضلية سريعة: القوة المميزة بالسرعة .4

  )1995خريبط، (
   -:مجاالت الدراسة  

  طالباً) 37(طلبة مساق كرة سلة متقدم، والبالغ عددهم : المجال البشري  - 1
 10/12/2015إلى  27/9/2015 أجريت هذه الدراسة خالل فترة: المجال الزمني -2
  .الكرك/ جامعة مؤتة/ كلية علوم الرياضة : المجال المكاني - 3

  الدراسات السابقة
  :الدراسات العربية: أوالً
 :الدراسات المرتبطة بالقوة االنفجارية .1

على ) SAQ(بدراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر األسلوب التدريبي ) 2013المجالي، (قام          
الكرة في لعبة كرة القدم، واستخدم الباحث المنهج التجريبي  تطوير القوة االنفجارية، ومهارة ركل

) 28(بتصميم المجموعتين التجريبية، والضابطة، والقياس القبلي والبعدي، وتكونت عينة الدراسة من 
  ناشئاً من مراكز سمو األمير علي للواعدين، 
واسطة اختبار ت ، تم تحليل النتائج إحصائيا بSAQوللتعرف على تأثير األسلوب التدريبي 

للمجموعات المترابطة للمقارنة بين القياس القبلي، والقياس البعدي للمجموعة التجريبية، واختبار ت 
للمجموعات المستقلة للمقارنة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي أشارت نتائج 

على تحسين ) α≤0.05(عند مستوى  له تأثير دال إحصائياً SAQالدراسة إلى أن األسلوب التدريبي 
القوه االنفجارية، ومهارة ركل الكرة، وإلى تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة 

  . الضابطة
بدراسة هدفت إلى التعرف إلى القدرة االنفجارية لعضالت الذراعين، ) 2011عكاب، (قام 

ألمامية على بساط الحركات األرضية، وتكونت عينة والرجلين، وعالقتهما في أداء مهارة قفزة اليدين ا
طالبا من  20الدراسة من طالب الصف الرابع قسم التربية الرياضية معهد إعداد المعلمين، وبواقع 

، واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته مشكلة البحث، واستخدم الباحث الوسائل 20مجموع 
) ²كا(، اختبار )بيرسون(نحراف المعياري، معامل االرتباط الوسط الحسابي، اال: اإلحصائية التالية

لداللة معنوية االختبار، وأظهرت نتائج الدراسة أن القدرة االنفجارية للذراعين تكون مؤثراً في جميع 
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الحركات، والمهارات لهذه الفعالية، والتي تؤدي بقوة وسرعة عاليتين، وتعد القدرة االنفجارية لعضالت 
لى مؤثراً بدنياً لهذه الفعالية؛ ألنها تدخل في جميع المهارات، والحركات التي تؤدى بقوة، األطراف السف

  . وسرعتين عاليتين، حيث أسهمت في تطوير حركات الجمناستك، ومنها قفزة اليدين األمامية
بدراسة هدفت إلى التعرف إلى العالقة بين بعض القياسات ) 2010آغا، (كما قامت 

وتكونت عينة الدراسة ، والقوة االنفجارية لألطراف العليا، والسفلى لالعبات كرة السلة االنثروبومترية،
طالبة، وتم ) 20(قسم التربية الرياضية، والبالغ عددهم / كلية التربية/ من طالبات جامعة كركوك

ت استخدام المنهج الوصفي باألسلوب المسحي، وذلك لمالمته وطبيعة البحث، وبعد اجراء المعالجا
: منها اإلحصائية، وعرض النتائج، وتحليلها، ومناقشتها توصلت الباحثة إلى مجموعة من االستنتاجات،

أن هناك عالقة ارتباط عكسية بين العمر، والقوة االنفجارية لألطراف العليا، والسفلى، وهناك عالقة 
  .  ارتباط طردية بين طول الجسم، والقوة االنفجارية لألطراف العليا، والسفلى

دراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر تدريبات الباليومتركس في تطوير ) 2010عكور، (وأجرى 
القدرة االنفجارية لعضالت الرجلين، والذراعين لمهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة، واشتملت عينة 

ن في العبا من منتخب جامعة اليرموك، وقسمت العينة إلى مجموعتين متساويتي) 20(البحث على 
العبين في كل مجموعة، خضعت المجموعة التجريبية إلى تدريبات الباليومتركس ) 10(العدد، بواقع 

لعضالت الرجلين والذراعين، بينما خضعت المجموعة الضابطة للبرنامج اإلعتيادي، واستخدم الباحث 
ثر الواضح في المنهج التجريبي، كما أظهرت نتائج البحث أن تدريبات الباليومتركس كان لها األ

تطوير، وتحسين القدرة االنفجارية لعضالت الرجلين، والذراعين، وأسهمت في تطوير دقة أداء مهارة 
  . الضرب الساحق بين المجموعتين التجريبية، والضابطة، لصالح المجموعة التجريبية

ي بدراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر تمرينات الباليومترك ف) 2008كمبش وآخرون، (وقام 
تطوير القوة االنفجارية، وسرعة الركضة التقريبية، وانجاز الوثب الطويل، واشتملت عينة البحث على 

سنة، وتم استخدام  المنهج  14- 12طالبات ضمن فرق تربية بغداد الرصافة األولى، والثانية بأعمار 
الركضة  التجريبي بتصميم المجموعتين، وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي في تطوير سرعة

التقريبية، وإنجاز فعالية الوثب الطويل للمجموعتين الضابطة والتجريبية،  وظهور تأثير إيجابي في 
الرجلين للمجموعتين الضابطة، والتجريبية، وأظهرت  -الجذع - تطوير القوة اإلنفجارية للذراعين

تأثيره إيجابياً، وذو فعالية في  النتائج أن المنهاج التدريبي لتمرينات الباليومترك الذي تم استخدامه كان
تطوير متغيرات القوة االنفجارية، مما انعكس تأثيره على سرعة الركضة التقريبية، وإنجاز الوثب 

  .الطويل للمجموعة التجريبية
دراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر استخدام تدريب اإلهتزازات ) 2006القطامي، (وأجرت 

على تحسين القوة اإلنفجارية، والتعرف إلى الفروق بين أفراد الإلرادية، والتدريب البليومتري 
التدريب اإلهتزازي (، وأفراد المجموعة الثانية )التدريب البليومتري(المجموعة التجريبية األولى 
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العباً من العبي كرة اليد ) 30(في تحسين القوة اإلنفجارية، وقد تكونت عينة الدراسة من ) الإلرادي
سنة، وأظهرت نتائج الدراسة أن ) 16- 15(رس اإلتحاد الثانوية للبنين للفئة العمرية الناشئين في مدا

استخدام التدريب البليومتري أظهر فروقاً ذات داللة إحصائية على متغيرات الوثب الطويل، والوثب 
الح ، ولص)الديناموميتر(، وقوة عضالت الرجلين باستخدام )السكوات(العامودي، وثني الركبتين نصفاً 

القياس البعدي، بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية على متغيرات الوزن، ونسبة الدهن، 
ومحيط الفخذ، كما دلت النتائج أن استخدام التدريب االهتزازي الإلرادي أظهر فروقاً ذات داللة 

باقي المتغيرات،  إحصائية على متغير الوثب العامودي، بينما لم تظهر فروقٌ ذات داللة إحصائية على
ودلت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين ولصالح مجموعة التمارين 

، وقوة )السكوات(البليومترية في متغيرات الوثب، والطويل، والوثب العامودي وثني الركبتين نصفاً 
ت داللة إحصائية على باقي عضالت الرجلين باستخدام الديناموميتر، بينما لم تظهر فروق ذا

  .المتغيرات
  :الدراسات المرتبطة بالقوة المميزة بالسرعة

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى  تأثير تمرينات خاصة في ) 2013محسن، الناموس، (قام 
تطوير سرعة االستجابة الحركية، والقوة المميزة بالسرعة في أداء مهارة استقبال اإلرسال بالتنس 

 –كلية التربية الرياضية  - نت عينة الدراسة من العبي منتخب الكلية المرحلة الثالثة األرضي، وتكو
العبا، واستخدم الباحثان المنهج التجريبي ومن اإلستنتاجات التي توصل ) 18(جامعة بغداد،  وبواقع 

لحركية،  لها الباحثين أن للتمارين الخاصة المستخدمة تأثيراً ايجابياً في تطوير سرعة االستجابة ا
  والقوة المميزة  بالسرعة لألطراف السفلية، والعليا وفي تطوير مهارة استقبال اإلرسال 

دراسة هدفت إلى بناء برنامج تدريبي يتضمن تدريبات باستخدام ) 2011الشيباني، (وأجرى 
، كوسيلة الحبال المطاطية، وإلى التعرف إلى أثر البرنامج التدريبي المعد باستخدام الحبال المطاطية

مساعدة في تطوير القوة المميزة بالسرعة، والتصويب من القفز لدى العبي كرة السلة الشباب، 
العبا، وتم ) 12(، والبالغ عددهم )الشباب(وتكونت عينة الدراسة من العبي نادي الشامية بكرة السلة 

عة البحث، وقد استنتج لمالئمته وطبي) المجموعتين المتكافئتين(استخدام المنهج التجريبي بأسلوب 
الباحث أن للمنهج التدريبي المقترح باستخدام الحبال المطاطية أثراً كبيراً، ومساعدة فعالة في تنمية، 
وتطوير القوة المميزة بالسرعة للذراعين، والرجلين، وأن تطور القوة المميزة بالسرعة للذراعين، 

ير أداء التصويب من القفز ألفراد عينة والرجلين لدى الالعبين الشباب أدت وبال شك إلى تطو
  . الدراسة

بدراسة هدفت إلى استخدام التدريب المركب لعضالت األطراف ) 2011العبيدي، (كما قامت 
السفلى، وأثره في تطوير القوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة لدى العبات كرة القدم، وتم اختيار 

العبة، حيث تم تقسيمهن ) 18(انية لكرة القدم، والبالغ عددهن عدد من العبات منتخب محافظة السليم
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العبات، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو ) ٦(الى ثالث مجموعات كل مجموعة تتكون من 
تصميم الثالث مجموعات تجريبية ذات االختبار القبلي، والبعدي لمالئمته طبيعة المشكلة، وأظهرت 

عمل على تطوير القوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة، وأن تدريب النتائج أن تدريب األثقال 
الباليومترك عمل على تطوير القوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة، باإلضافة إلى أن التدريب 

عمل على تطوير القوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة لكن التدريب ) باليومترك- أثقال(المركب 
كان أكثر تأثيراً من تدريب األثقال، وتدريب الباليومترك في تطوير القوة االنفجارية، والقوة  المركب

  .المميزة بالسرعة
بدراسة هدفت إلى التعرف إلى تأثير طريقة التدريب البالستي باألثقال ) 2011حسين، (وقام 

لساحق بالكرة الطائرة، في تحسين القوة المميزة بالسرعة، وتركيز االنتباه، ودقة مهارة الضرب ا
متدرباً في نادي ) 25(واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 

البقعة، وبعد معالجة البيانات إحصائيا تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي، 
م اختبارات القوة المميزة بالسرعة، ولم تشر ولصالح القياس البعدي ألفراد المجموعة الضابطة في معظ

النتائج إلى فروق دالة إحصائياً في متغير تركيز االنتباه ودقة مهارة الضرب الساحق، كما أشارت 
البيانات اإلحصائية البعدية إلى وجود فروق دالة إحصائياً لصالح أفراد المجموعة التجريبية، بالمقارنة 

ي متغير القوة المميزة بالسرعة، وتركيز االنتباه، ودقة مهارة الضرب مع أفراد المجموعة الضابطة ف
  . الساحق بالكرة الطائرة

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى تأثير التدريب الفتري مرتفع الشدة في ) 2010نافع، (وقام 
العبا  )20(تطوير القوة المميزة بالسرعة للرجلين، ودقة التهديف بكرة القدم، وتكونت عينة الدراسة 

من فريق الجامعة التكنولوجية، وخضعت المجموعة التجريبية إلى البرنامج التدريبي المعد من قبل 
وحسب مقدرة الالعب القصوى ، المكون من تمرينات القوة، وكذلك تمرينات القفز، والوثب، الباحث

النتائج وجود فرق من خالل االختبارات، وتحديد الحمل التدريبي لكل العب ولكل تمرين، وقد أظهرت 
ولصالح المجموعة ، ثواني، واختبار دقة التهديف) 10(معنوي في اختبار الحجل ألقصى مسافة في

التجريبية، واستنتج الباحث أن سبب هذا الفرق المعنوي لصالح المجموعة التجريبية، وتطور القوة 
وأدى ، لفروق الفردية لالعبينالمميزة  بالسرعة من خالل تنفيذ التمرينات بالشكل الصحيح، ومراعاة ا

  .ثواني، واختبار دقة التهديف)  10(إلى تحسين الحجل ألقصى مسافة في 
دراسة هدفت إلى التعرف إلى منهج مقترح لتطوير القوة المميزة ) 2008الطرفي، (وأجرى 

بعمر  بالسرعة لعضالت األطراف العليا، والسفلى، وأثره في أداء بعض المهارات للمصارعين األشبال
مصارع، قُسموا إلى مجموعتين متكافئتين من حيث ) 16(سنة، وتكونت عينة البحث من ) 15- 12(

الوزن، واعتمد الباحث المنهج التجريبي كونه يتالئم وطبيعة الدراسة المراد بحثها، وأظهرت النتائج 
المجموعة (راسة تطورا ذا داللة إحصائية على مستوى صفة القوة المميزة بالسرعة لدى عينة الد
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، وظهور تطور ذو داللة إحصائية على مستوى األداء الفني للمهارات قيد الدراسة، ولصالح )التجريبية
المجموعة التجريبية في االختبارات البعدية مقارنة بالقبلية، وظهور عالقة إحصائية دالة على مدى 

  .لدراسةترابط أداء صفة القوة المميزة بالسرعة، وأداء المهارات قيد ا
  :الدراسات األجنبية: ثانيا

 Atanasković, Martin, Georgiev(أتاناسكوفيك، مارتن، جورجيف،  موتافدزيك أجرى 
and Mutavdzić, 2015(  ،دراسة هدفت إلى التعرف إلى أثر تدريبات التردد على القوة االنفجارية

 30ة، واشتملت الدراسة على سن 15- 14السرعة، والرشاقة لالعبي كرة السلة في الفئة العمرية 
العب، وقد أظهرت النتائج أن  15العب من الذكور قسموا إلى مجموعتين كل مجموعة تكونت من 

تدريبات التردد لمدة ستة أسابيع، أدت إلى تغيرات ملموسة في مقاييس القوة االنفجارية، وهذا ما ال 
  .يمكن قوله عن السرعة، والمهارة اليدوية

  ,Gallová, Doležajova(دوليزاجوفا، ليدنكي، ماتوليتس، براسيك  وأجرى  كالوفا، 
Lednický,  Matulaitis, Bračič, 2015  ( دراسة بعنوان القوة االنفجارية، والسرعة لألطراف

السفلى لالعبي كرة السلة الشباب، حيث هدفت الدراسة إلى المقارنة بين ما المقاييس الجسدية، 
العبي المنتخب الوطني السولفاكي لكرة السلة، وأيضا مقارنتهم مع العبين ومستوى القدرات الحركية ل

من سلوفينيا، وهم العبون على مستوى دولي جيد في كرة السلة، وأظهرت النتائج  أن منتخب 
أطوال فريق أ كانت أكثر من و سولفاكيا أكثر تجانسا من حيث المقاييس الجسدية من المنتخب اآلخر،

  .يه فإن أطوال الالعبين أثرت على النتائج أطوال فريق ب وعل
دراسة هدفت إلى التعرف إلى تأثير ) Nining and Lalu, 2015(كما أجرى نيننغ، واللو   

واحدة، والتمرين بساقين على زيادة السرعة، والقوة االنفجارية لعضلة الساق، وتكونت  التمرين بساق
لة في مدرسة سينيور العليا، وتكونت الدراسة من ثالث العباً من العبي كرة الس 39عينة االدراسة من 

العب،  المجموعة األولى تمرنت بساق واحدة المجموعة  13مجموعات كل مجموعة تكونت من 
الثانية تمرنت بساقين، والمجموعة الثالثة استخدمت برنامجاً إعتيادياً، حيث أظهرت النتائج تحسناً 

ة لعضالت الساق في المجموعة األولى، والثانية، لكن التمرين واضحاً في السرعة، والقوة االنفجاري
  .بساق واحدة أعطى نتائج أفضل من التمرين بساقين

دراسة ) Taheri, Nikseresht, Khoshnam, 2014(وأجرى طاهري، نكسيريشت، خشنام   
ى خفة الحركة، هدفت إلى التعرف إلى أثر ثمانية أسابيع من التدريب البوليمتري، وتدريب المقاومة عل

والسرعة، والقوة االنفجارية لدى العبي كرة القدم، حيث هدفت إلى اختبار تأثير التمرين البوليمتري، 
وتمرين المقاومة على القوة البدنية، والقوة االنفجارية لدى العبي كرة القدم، وتكونت العينة من ثالثين 

تائج أن كال التمرينين البوليمتري، سنة،  وأظهرت الن 25- 18العبٍ تتراوح أعمارهم ما بين 
والمقاومة يزيدان من القدرة الجسدية، والقوة االنفجارية، ويخفضان من وقت التحمية لالعبي كرة 
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  .القدم، ويظهر التمرين البوليمتري تأثيراً أفضالً على متغيرات الدراسة من تمرين المقاومة
 ,Lehnert,  Hůlka, Malý, Fohler, Zahálka(كما قام لينيرت، هولكا، ومالي، فولر، زاهالكا   

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى تأثير برنامج التدريب البليومتري لمدة ستة أسابيع على القوة ) 2013
االنفجارية والرشاقة لالعبي كرة السلة المحترفين، والتي هدفت إلى معرفة التغيرات التي ستطرأ على 

عد ستة أسابيع من التدريب البليومتري المطبق بالوحدات التدريبة القوة اإلنفجارية لألطراف السفلى ب
العبا من العبي كرة السلة المحترفين، التغيرات في القوة االنفجارية تم  12وتكونت عينة الدراسة من 

قياسها عن طريق فحص القفز الحر، و فحص القفزة ثنائية الخطوة، القوة البدنية تم قياسها باستخدام 
البدني، و اختبار الحاجز السداسي، الالعبون المشاركون شاركوا في ثالث قياسات، ) تي(فحص 

  . وأظهرت النتائج تأثيرا ملموسا للبرنامج التدريبي 
  :منهجية الدراسة

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو التصميم الثنائي باستخدام القياس القبلي والبعدي، 
  .ى ضابطة، وذلك لمالئمته طبيعة وأهداف هذه الدراسةلمجموعتين إحداهما تجريبية واألخر

  :مجتمع الدراسة
في  2للساعة  1من الساعة) 1(تكون مجتمع الدراسة من طلبة مساق كرة سلة متقدم شعبة 

جامعة مؤتة، والمسجلين على الفصل الدراسي األول من العام الجامعي / كلية علوم الرياضة
  .لباًطا) 37(م، والبالغ عددهم2015/2016

   :عينة الدراسة
طالب وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، كما تم توزيع   28تكونت عينة الدراسة من 

 7: 14=ن(، و ضابطة )إناث 7ذكور و 7: 14=ن(تجريبية : العينة طبقيا عشوائيا إلى مجموعتين
  ).اناث 7ذكور و

  : التكافؤ بين أفراد المجموعات
ت البحث في القياس القبلي، و لغايات التحقق  من أن التحسن الذي للتحقق من تكافؤ مجموعا

القوة االنفجارية، القوة المميزة بالسرعة، المستوى المهاري (سيطرأ على متغيرات الدراسة التابعة 
على أفراد عينة ) أ(ملحق تم تطبيق مجموعة من االختبارات ، يعود للمتغير المستقل) للتصويبة السلمية

إضافة إلى التحقق من تكافؤ أفراد المجموعتين في كل ، ن المجموعتين قبل تطبيق البرنامجالدراسة م
  )  .العمر، الوزن، الطول(من متغيرات 

  Independent sample t- testللعينات المستقلة ) ت(ومن أجل ذلك تم استخدام اختبار 
( والجدوالن ، ي القياس القبليللكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين ف

 :يوضحان ذلك ) 1،2
  



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

56  

) 14=ن(للعينات المستقلة لفحص الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية) ت(اختبار : )1(جدول رقم 
  الوزن في التطبيق القبلي الطول، ،رفي العم) 14=ن(والضابطة 

المتوسط  المجموعات المتغيرات 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 درجات
 الحرية

) ت(قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 46881. 21.2857 التجريبية )سنة(العمر
26 -1.202 .240 

 75593. 21.5714 الضابطة
 9.74172 168.1429 التجريبية )سم(الطول

26 .290 .774 
 9.79375 167.0714 الضابطة

 8.23855 58.7857 التجريبية )كغم(الوزن
26 -1.099 .282 

 9.58966 62.5000 الضابطة

  )α≥0.05(دالة احصائيا عند مستوى داللة *
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين الضابطة، والتجريبية ) 1(يتضح من الجدول 

لعمر الزمني مما يعد دليال على تكافؤ أفراد المجموعتين في هذه المتغيرات للطول، والوزن، وا وفقا
  .  البرنامج قبل البدء بتطبيق

للعينات المستقلة لفحص الفروق في أداء أفراد المجموعتين في اختبارات ) ت(اختبار : )2(جدول رقم 
في التطبيق  السرعة، والرشاقة، والقوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة، ومهارة التصويبة السلمية

  القبلي
المتوسط  المجموعات المتغيرات 

  الحسابي
االنحراف 

 عياريالم
درجات 
 الحرية

قيمة 
  المحسوبة)ت(

مستوى 
  الداللة

 15السرعة 
 متر

 39805. 3.4236 التجريبية
26 -1.266 .217 

 36898. 3.6071 الضابطة
اختبار ت 
 للرشاقة

 1.81055 11.1500 التجريبية
26 -1.636 .114 

 2.06314 12.3500 الضابطة
ثالث وثبات 
 متتالية

 92.24088 288.9286 التجريبية
26 .313 .757 

 106.74762 277.1429 الضابطة
الوثب 
 العامودي

 8.27415 27.0000 التجريبية
26 -.598- .555 

 9.38903 29.0000 الضابطة
التصويبة 
 السلمية

 1.23146 3.8571 التجريبية
26 .632 .533 

 1.15787 3.5714 الضابطة
والتجريبية  ،روق دالة إحصائيا بين المجموعتين الضابطةعدم وجود ف) 2(يتضح من الجدول 

ومهارة التصـويبة   ،والقوة المميزة بالسرعة ،والرشاقة القوة االنفجارية ،السرعة اختباراتفي كل من 
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ن في هذه الصفات قبـل البـدء   يمما يعد دليال على تكافؤ أفراد  المجموعت ،في التطبيق القبليالسلمية 
  .  بتطبيق البرنامج

  :متغيرات الدراسة 
  . البرنامج التدريبي المقترح :المتغيرات المستقلة
القوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة، ومهارة التصويبة السلمية في كرة  : المتغيرات التابعة

  .السلة
  : البرنامج التدريبي المقترح

  )د(ملحق . أسابيع) 8(قامت الباحثة ببناء برنامج تدريبي، لمدة 
  :طوات بناء البرنامجخ

 .الرجوع إلى المصادر العلمية التدريبية .1
 .الرجوع إلى الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة .2
 .بناء البرنامج بصورته األولية .3
 ).ج(عرض البرنامج على المحكمين ملحق  .4
 ).  د(البرنامج بصورته النهائية ملحق  .5

  :األدوات، واألجهزة المستخدمة في الدراسة
 ).لقياس الوزن(زان طبي مي .1
 . ساعة إيقاف لحساب الزمن .2
 .متر شريطي .3
 .أقماع  .4
 سم) 33(سم، الثاني) 23(األول: صندوق خشبي متغير االرتفاع .5
 .صافرة  .6
 . كرات سلة .7
 .سلم الرشاقة .8
 .حزام مطاطي .9

 .شريط قياس- 10
  أدوات جمع البيانات

 )أ(ملحق : اإلختبارات -1
 .اختبار الوثب العامودي من الثبات   - أ
  .اختبار الوثب لألمام من الحركة ثالث، وثبات متتالية  - ب
  .متر15اختبار العدو   - ت
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  .للرشاقة Tاختبار    - ث
  .اختبار التصويبة السلمية  -  ج

 .استمارة جمع البيانات -2
  )ب(ملحق. استمارة تسجيل نتائج اإلختبارات -3

  : االختبارات القبلية
راسة، وللمجموعتين التجريبية، والضابطة قامت الباحثة بإجراء االختبارات القبلية على عينة الد

: وفقا لأليام، والزمن المطروح لمساق سلة متقدم في جامعة مؤتة وبواقع ثالثة أيام في االسبوع كالتالي
، حيث تم إجراء االختبارات )8/10/2015، الخميس 6/10/2015، الثالثاء 4/10/2015األحد (

  :حسب التسلسل التالي
  .من الثبات  اختبار الوثب العامودي .1
 .اختبار الوثب لألمام من الحركة ثالث، وثبات متتالية .2
 .متر15اختبار العدو  .3
 .للرشاقة Tاختبار   .4
 .اختبار التصويبة السلمية .5

  : المعامالت العلمية الختبارات الدراسة 
  :صدق االختبار

الدراسات قامت الباحثة باستخدام الصدق الظاهري، من خالل االطالع على المراجع العلمية و 
 ;reilly,2003; brown,1996() 2003حسانين،( ؛)2006الخطاطبة، (؛ )2011حسين،((السابقة،  

florida,1995; boyle,1994; steele,1992( ؛)chamari, 2004; wislof, 2004(  والتي
  .استخدمت هذه االختبارات

  : ثبات االختبار
لمي اإلحصائي من صالحيتها للتطبيق من أجل حساب ثبات االختبارات، وذلك بهدف التأكد الع

ذكور،  5: 10(على عينة الدراسة، قامت الباحثة باختيار عينه عشوائية من مجتمع الدراسة عددهم 
من غير عينة الدراسة طبقت عليهم االختبارات باستخدام أسلوب تطبيق االختبار وإعادة ) إناث 5و

  ) .3(موضح  في الجدول رقم  ساعة،  كما هو) 48(تطبيقه، وذلك بفاصل زمني قدره 
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)  10=ن(معامل ارتباط بيرسون بين التطبيق، واعادة التطبيق على عينة : )3(جدول رقم 
  .الختبارات الدراسة والمتمثلة بـ 

وحدة  االختبار 
 القياس

المتوسط  المجموعات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى  معامل االرتباط
  الداللة

عدو (السرعة
) متر 15  

 000. **977. 45527. 3.4970 التطبيق  ثانية
 42612. 3.5260 اعادة التطبيق

اختبار ت 
 للرشاقة

 001. **887. 2.73352 11.9900 التطبيق  ثانية
 2.52826 11.3900 اعادة التطبيق

ثالث وثبات 
 متتالية

 000. **995. 114.99879 274.5000 التطبيق  سم
 113.01426 270.0000 اعادة التطبيق

الوثب 
 العامودي

 000. **984. 8.39047 30.2000 التطبيق  سم
 7.47514 29.9000 اعادة التطبيق

التصويبة 
 السلمية

 000. **918. 99443. 3.9000 التطبيق  درجة
 1.05935 3.7000 اعادة التطبيق

  )α≥0.05(دالة إحصائيا عند مستوى داللة *
  )α≥0.01(عند مستوى داللة  دالة إحصائيا** 

بـين التطبيـق،   ) α≥0.05(وجود ارتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ) 3(يتضح من الجدول 
وإعادة التطبيق على اختبارات السرعة، و الرشاقة،  والقوة االنفجارية، والقـوة المميـزة بالسـرعة،    

  . الحيتهاوالتصويبة السلمية مما يعد دليال على ثبات هذه االختبارات وص
  :اإلطار العام للبرنامج التدريبي

قامت الباحثة بإعداد برنامج تدريبي، لتنمية القوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة، ومهارة 
التصويبة السلمية، معتمدةً على األسس التدريبية العلمية، ومن خالل االطالع على المصادر العلمية 

الرياضي كالتدرج من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المركب، التدريبية، مراعيةً أسس التدريب 
 .ومراعاة توزيع الحمل التدريبي

أسابيع،  بواقع ثالث وحدات تدريبية في ) 8(حيث استغرقت فترة تنفيذ البرنامج المقترح 
زاء دقيقة مقسمة على ثالثة أج) 60(، مدة كل وحدة تدريبية )األحد، الثالثاء، الخميس ( اإلسبوع 

، )د(ملحق ) دقائق ) 10(دقيقة، الجزء الختامي) 35(دقيقة، الجزء الرئيسي ) 15(الجزء التمهيدي (
وحدة تدريبية، ) 24(وقامت الباحثة بتوضيح محتويات كل وحدة تدريبية، ويشمل البرنامج على 
خالل الفصل الدراسي مضافا إليها اجراءات االختبارات القبلية، والبعدية، وتم تطبيق البرنامج التدريبي 

وانتهاء إلى يوم الخميس  11/10/2015األحد (ابتداء من يوم  2015/2016األول من العام
3/12/2015 .(  
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  : االختبارات البعدية
أجرت الباحثة االختبارات البعدية لعينة الدراسة، وللمجموعتين الضابطة والتجريبية في الفترة 

، حيث اتبعت الباحثة )10/12/2015، وحتى يوم الخميس 6/12/2015األحد (الواقعة ما بين يوم 
نفس االجراءات التي اُتبعت في االختبارات القبلية من حيث المكان، والوقت، والطريقة، واألدوات، 
وحرصت على إيجاد ظروف االختبارات القبلية، ومتطلباتها جميعها عند إجراء االختبارات البعدية، 

  . ي االختبارات القبليةوتم مراعاة التسلسل نفسه ف
  : المعالجة االحصائية 

 .المتوسطات الحسابية  .1
  .االنحراف المعياري  .2
 ). (Paired sample T-Testللعينات المرتبطة) ت(إختبار  .3
 ). (Independent sample t- testللعينات المستقلة ) ت(إختبار  .4
  .معامل ارتباط بيرسون  .5

  : عرض النتائج
  :، والذي نصهلإلجابة  عن الفرض األول .1

بين القياسين القبلي، والبعدي عند أفراد ) α≥0.05(توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى "  
في مستوى القوة االنفجارية، القوة المميزة بالسرعة، مهارة  المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي

 "التصويبة السلمية
القوة االنفجارية، القوة المميزة بالسرعة، الختبار صحة هذا الفرض تم اجراء اختبارات لقياس 

قبل البدء بتطبيق البرنامج، وبعد تطبيقه ولفحص الفروق  بين التطبيقين  مهارة التصويبة السلمية
والجدول ، )   (Paired sample T-Testللعينات المرتبطة) ت(القبلي، والبعدي تم استخدام  اختبار 

  .يوضح ذلك) 4(رقم 
لفحص الفروق في أداء أفراد )  (Paired sample T-Testبار ت لالزواج اخت: )4(جدول رقم 

القوة االنفجارية، القوة المميزة في اختبارات  المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي
  بالسرعة، مهارة التصويبة السلمية

المتوسط   المجموعات  المتغيرات 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى   المحسوبة)ت(يمة ق
  الداللة

القوة ( ثالث وثبات متتالية 
 )المميزة بالسرعة

 000. 9.566- 13 92.24088 288.9286  قبلي
 84.81152 366.0714 بعدي 

 الوثب العامودي 
)القوة اإلنفجارية(   

 000. 13.500- 13 8.27415 27.0000  قبلي
 6.99293 37.8571 بعدي 

لميةالتصويبة الس  000. 8.919- 13 1.23146 3.8571  قبلي 
 1.01635 6.5714 بعدي
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، وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة )4(تظهر البيانات الواردة في الجدول 
)α≥0.05 ( بداللة قيمة)ومستوى الداللة المرافقة لها في مستوى أداء أفراد المجموعة التجريبية )ت ،

  .نفجارية، القوة المميزة بالسرعة، مهارة التصويبة السلميةالقوة االعلى اختبارات 
وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يظهر أن متوسط األداء ، في التطبيقين القبلي، والبعدي 

  .في التطبيق البعدي يفوق التطبيق القبلي، األمر الذي يعزز من فعالية البرنامج التجريبي المقترح
  :، والذي نصهلإلجابة عن الفرض الثاني .2

في القياس البعدي بين أفراد المجموعتين ) α≥0.05(توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى " 
في القوة االنفجارية، القوة المميزة بالسرعة، مهارة التصويبة السلمية، ولصالح  الضابطة، والتجريبية
  ."المجموعة التجريبية

وة االنفجارية، القوة المميزة بالسرعة، مهارة القالختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة بقياس 
للعينات المستقلة لفحص الفروق بين ) ت(في التطبيق البعدي، ثم تم استخدام اختبار  التصويبة السلمية

  ) . 5(المجموعتين وهذا ما يوضحه الجدول 
في اختبارات للعينات المستقلة لفحص الفروق في أداء أفراد المجموعتين ) ت(اختبار : )5(جدول رقم 

  في التطبيق البعدي القوة االنفجارية، القوة المميزة بالسرعة، مهارة التصويبة السلمية
المتوسط   المجموعات  المتغيرات 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

ثالث وثبات 
 متتالية

 2.342 26 84.81152 366.0714  التجريبية
 

.027* 
بطةالضا   275.7143 116.79794 

الوثب 
 العامودي

 2.291 26 6.99293 37.8571  التجريبية
 

.030* 
 9.33503 30.7143 الضابطة 

التصويبة 
 السلمية

 *000. 4.116 26 1.01635 6.5714  التجريبية
 69929. 5.2143 الضابطة

  
 فـي والتجريبية  ،ن الضابطةيإحصائيا بين المجموعت وجود فروق دالة) 5(يتضح من الجدول 

في التطبيق  القوة االنفجارية، القوة المميزة بالسرعة، مهارة التصويبة السلميةاختبار من اختبارات  كل
  .مما يعد دليال على األثر االيجابي للبرنامج التدريبي المقترح البعدي،

  :مناقشة النتائج 
 ،المجموعتين التجريبية تااحصائيا لكل وتحليلها ،والبعدية ،بعد عرض نتائج الدراسة القبلية

غرض لوتفسيرها  ،بمناقشة هذه النتائج ةالباحث تقام ،) 4،5( حسب ما ورد في الجداول   والضابطة
   :والتحقق من صحة فرضياتها ،الدراسة أهداف إلىالتوصل 
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ارية، والقوة إلى فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تطوير القوة االنفج) 5،4(يشير الجدوالن 
مع دراسة كل من  الدراسة هذه نتائج المميزة بالسرعة، ومهارة التصويبة السلمية، حيث اتفقت

 ،)2008الطرفي، (، )2011الشيباني، ( ،)2006القطامي، (، )2010عكور، (، )2013المجالي، (
)Lehnert,  Hůlka, Malý, Fohler, Zahálka, 2013(، )Taheri, Nikseresht, Khoshnam, 

كالقوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة  ، والتي أكدت أهمية تطوير اشكال القوة العضلية)2014
  . بشكل متزامن مع تطوير المهارات الحركية لأللعاب الرياضية

 المراجع إلى تصميمه في استندت والتي المقترح، التدريبي البرنامج فاعلية الباحثة وتعزو
 الصعب، إلى السهل من كالتدرج الرياضية، التدريب أسس مراعاة تم حيث يبالتدر مجال في العلمية
 تعمل على التدرج قاعدة حيث أن التدريبي، الحمل توزيع مراعاة مع المركب، إلى البسيط ومن

 والحجم، للشدة التصاعدي التدريبية، واإلرتفاع الوحدة عناصر بين المنتظم التنسيق والربط
 والتي لها، والمخطط المقننة، التدريبية البرامج أن إلى) 2001حماد،( ،)1999 البسطويسي،(ويشير
 األهداف وتحقق القوة، تطوير على تعمل الراحة، وفترات والشدة، الفردية، والفروق التدرج، تراعي
  .التدريبي البرنامج من المرجوة

دفت إلى إعداد، وقد تضمن البرنامج التدريبي المقترح في الجزء التمهيدي، تمارين إحماء ه
وتهيئة أفراد العينة للجزء الرئيس، وتضمن البرنامج التدريبي فترة إحماء طويلة نسبيا؛ ألن تدريبات 

بأن فترة اإلحماء تكون ) 2015إبراهيم والياسري، (القوة تحتاج إلى زمن كاف من اإلحماء، كما أشار 
السرعة القصوى، والقوة العضلية، طويلة عندما تكون تدريبات الجزء الرئيس منصبة على تطوير 

ويضيف بأن اإلحماء يهدف إلى إعداد الالعب أو الالعبين من جميع النواحي ألداء الجزء الرئيس من 
الوحدة التدريبية وبصورة جيدة، باإلضافة إلى تجاوز حدوث اإلصابات من خالل التهيئة المنتظمة، 

  .الحمل القادم على الوجه األكمل والمتدرجة لألجهزة وأعضاء الجسم بغية تحمل أعباء
 مجموعة احتوت حيث تدريباته بتنوع الحالية، الدراسة في المقترح التدريبي البرنامج ويمتاز

 المميزة للقوة تدريبات على أخرى احتوت ومجموعة فقط، االنفجارية للقوة تدريبات على التدريبات من
 المميزة والقوة االنفجارية، القوة تدريبات نبي دمجت التدريبات من إضافه إلى مجموعة  بالسرعة،
 المكونات أهم من بالسرعة المميزة القوة صفة أن) 1982 ورضوان، عالوي( يعتبر إذ بالسرعة،

 عملية وإن السرعة، وصفة العضلية، القوة صفة من مركب فهي، الرياضيين إعداد عملية في البدنية
 جديدة وخاصة مميزة، صفة الجسم تكسب  ألنها عالياً؛ اءأد الرياضي يمنح الصفتيين، هاتين بين الدمج
  .األداء في

 من تأثيراً أكثر يكون مختلفة قوة أنواع تنمية على يعمل تدريبة طرق في يتنوع الذي والتدريب
 من نوعين ليطور المركب؛ التدريب استخدم الذي) 2011العبيدي،( دراسة مع اتفق ما وهذا غيره، 
  .بالسرعة المميزة والقوة النفجارية،ا القوة وهما القوى،
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 المدة ألن فقط؛ السفلية األطراف على التركيز تم المقترح، البرنامج تصميم عند أنه كما
 كما العضلية، القوة تمرينات من نوع وهذا الجسم، عضالت جميع بتنمية ال تسمح للبرنامج المحددة
 تقوم التي العضالت تقوية تستهدف لتيوا الخاصة، التقوية تمرينات وهو ،)2014 شغاتي،( أشار

 الذي العمل بنفس العضلية أو المجموعات الواحدة، العضلة فيها تقوم التي أو التمرينات الرئيس، بالعمل
 الناموس، محسن،( دراسة مع تتفق وهنا الفرد، فيه يتخصص الذي الرياضي النشاط أثناء فيه تقوم

  .بالسرعة  المميزة القوة تطوير في اًأظهرت أثر  الخاصة التمرينات بأن ،)2013
 ومساعده كبير، أثر المطاطية، لها الحبال باستخدام التدريبات بأن) 2011الشيباني،(ويشير 

 تدريبات يتضمن تدريبي برنامج قام ببناء بالسرعة، حيث  المميزة القوة تنمية وتطوير في فعاله
 كرة العبي المهمة لدى والمهارية البدنية، لقدراتا إحدى الى تطوير بذلك ساعياً المطاطية، بالحبال
 السلة كرة العبي بالقفز لدى والتهديف ،)والقدمين للذراعين،(بالسرعة  المميزة القوة وهي السلة،

 استخدمت الحالية الدراسة أن إال المباراة، خالل والمهاري البدني، تطوير أدائهم وبالتالي الشباب،
 التمرينات، بعض خالل من معاً، االنفجارية والقوة بالسرعة، المميزة لقوةا لتطوير المطاطية؛ الحبال
  ).د(ملحق التدريبي البرنامج في موضح هو كما

 تطوير الى أدى بالسرعة المميزة القوة تطوير ، إلى أن)2011الشيباني،( دراسة أشارت كما
 نوع إلى تحتاج لعبة كرة السلة أن على يدل مما وهذا الدراسة، عينة ألفراد القفز من التصويب أداء
 كرة في السلمية التصويبة كمهارة لتنمية المهارات الفنية المختلفة االنفجارية القوة غير القوة من آخر
  .السلة

 األطراف لعضالت االنفجارية للقوة بأن ،)2011 عكاب،( دراسة مع الحالية الدراسة واتفقت
 بقوة، تؤدى التي والحركات المهارات جميع في تدخل ألنها المهارات؛ أداء في بدني مؤثر السفلى
في متغير  )α≤0.05( مستوى عند إحصائيا دالة فروقاً) 5،4(عاليتين، إذ يتضح من الجدول وسرعة
العامودي، ولصالح المجموعة التجريبية، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن البرنامج التدريبي المقترح  الوثب

ات البليومتري، كتدريبات الوثب من الثبات، والوثب المتعدد، وتدريبات يتضمن أنواعاً مختلفة من تدريب
 األساليب أهم أن) 2008ياسر،( صناديق، وتدريبات الوثب العميق؛ لتطوير القوة االنفجارية، ويرى

 األرض، إلى مكان فوق من الالعب يثب أن مثال، الرجلين لعضالت االنفجارية القوة لتطوير الحديثة
  .آخر مرتفع مكان إلى اشرةمب الوثب ثم

 شغاتي،( االنفجارية  القوة لتطوير الطرق أفضل من يعتبر البليومتري التدريب لذا فإن 
2014(.  

 وبعض الوثبات أنواع جميع على يشمل ألنه الشامل؛ التدريب برنامج هو البليومتري والتدريب
 أن حيث - اإلنفجارية القوة ميةوتن تطوير، بغرض البليومتري أجهزة فيها يستخدم التي التمرينات
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 لتحقيق مثلى طريقة توجد وال العضلة، وتقصير تطويل، سرعة على تعتمد القوة تطوير على القدرة
)                                                      2008 ومحمود، محمود( العضالت إطالة إلى تؤدي التي التمرينات من مجموعة استخدام سوى ذلك

 زمن، بأقصر القوة من كمية أكبر توليد هو البليومترك، تمارين من الهدف بأن) 2012فرج،( ويؤكد
 من لمجموعة ونظام أسلوب،((: بأنه التدريب مجال في البليومترك تعريف يمكن أيضاً هنا ومن

 قوة، لىأع تزاوج خالل من عالية حركية طاقة الكسابها العضلة؛ مطاطية على أساساً يعتمد التمرينات
  )1999 البسطويسي،)).(االنفجارية القوة تنمية إلى تهدف ممكنة وسرعة

 ضمن الفنية بالمهارات اقترنت بل البدني فقط، الجانب على تركز لم الحالية الدراسة كما أن
 لمهارة المهاري لألداء مشابهة بتدريبات المقترح االتدريبي البرنامج إعداد تم حيث الدراسة، أهداف
 دراسة مع اتفق ما وهذا العاملة، للعضالت الحركي والمسار السرعة، حيث من السلمية بةالتصوي

 تدريب بأن) 2015والياسري، إبراهيم(إليه  أشار وما ،)2008 وآخرون، كمبش( ،)2010عكور،(
 لطبيعة المشابهة الحركية األنماط في المجموعات هذه استخدامات على يؤثر قد العضلية، المجموعات

 األخذ بعين يجب أنه إال ما، حد إلى المشابهة األنماط على تأثيره للتدريب أن بمعنى التمرين، أداء
 الديناميكي والتركيب تتشابه، التي التمرينات أنواع واختيار التدريب، برامج تصميم أهمية االعتبار،

 ايجابية وبصورة يرهله تأث يكون قد بدوره أجله، وهذا من البدني اإلعداد المطلوب، المهاري لألداء
جدول . التجريبية للمجموعة السلمية التصويبة مهارة البعدي في االختبار في التطور ظهور على
  ).5، 4(رقم

  :االستنتاجات 
  -:التالية النتيجة إلى الباحثة توصلت فقد ومناقشتها النتائج عرض خالل ومن الدراسة، أهداف ضوء في
ارية، والقوة المميزة بالسرعة، متطلب أساسي لتطوير مهـارة  تزامن تطوير عنصري القوة االنفج. 1

  . التصويبة السلمية
  :التوصيات

  : توصي الباحثة بما يلي
استخدام البرنامج التدريبي المقترح ضمن المساقات الدراسية، والبرنامج التدريبي الذي يهدف  .1

 .إلى تطوير مهارة التصويبة السلمية

دريبات القوة االنفجارية، والقوة المميزة بالسرعة كـل علـى   إجراء دراسة علمية تقارن بين ت .2
 . حدة، وعالقة، ونسبة مساهمة كل عنصر وحده في تطوير مهارة التصويبة السلمية
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  المراجع
  :المراجع العربية 

 لألطراف االنفجارية بالقوة االنثروبومترية القياسات بعض عالقة .)2010( اهللا عبد عامر وئام آغا،
  .المجلد الثالث، العدد الثالث ،الرياضية التربية علوم مجلة السلة، كرة لالعبات والسفلى العليا

 للنشر الوراق ،1ط ،الرياضي التدريب في حديثة اتجاهات .)2015( محمد والياسري، مروان إبراهيم،
  .األردن عمان، والتوزيع،
  .القاهرة العربي، فكرال دار الرياضي، التدريب ونظريات اسس .)1999( بسطويسي، أحمد

  .، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردنالثقافة الرياضية) 2014(بولص، ساهرة حنا 
المركز العربي ، 2طفسيولوجيا التربية البدنية واألنشطة الرياضية، ) 2004(جالل الدين، علي 

  .للنشر، جامعة الزقازيق
 المميزة القوة تحسين في باألثقال البالستي لتدريبا طريقة تأثير .)2011( جابر السالم عبد حسين،

 العلوم دراسات، الطائرة، بالكرة الساحق الضرب مهارة ودقة االنتباه وتركيز بالسرعة
  .األردنية، األردن ، المجلد الثامن والثالثون،العدد السادس، الجامعةالتربوية

 المكتبة السلة، كرة ومبادئ أسس) 1985( ضياء،  والخياط مازن، وحديث بشير فائز حمودات،
  .بغداد الوطنية،

 العربي، الفكر دار ،وقيادة وتطبيق تخطيط :الحديث الرياضي التدريب ،)1998( ابراهيم مفتي حماد،
    القاهرة

 الفكر دار ،2ط ،وقيادة وتطبيق تخطيط: الحديث الرياضي التدريب ،)2001( إبراهيم مفتي حماد،
 القاهرة العربي،

  القاهرة الحديث، الكتاب دار الرياضي، التدريب في الشامل المرجع ،)2010( إبراهيم مفتي حماد،
 للتحضير نور مكتب ،الرياضي والتدريب الفسيولوجيا علم في تطبيقات .)1995( ريسان خريبط،

  بغداد الطباعي،
اومة أثر البرامج القائمة على على المق). 2013(الخطيب، مازن والمغربي، عربي والسعود، حسن 

 اليدوية وباألوزان في تطوير القوة العضلية والمستوى المهاري لدى العبي كرة القدم الناشئين،
 . ، المجلد السابع والعشرون، العدد الثامن)العلوم اإلنسانية(مجلة النجاح لألبحاث 

، لنشرل الكتاب مركز ،للناشئين القدم لكرة األساسية المهارات في اآللية. )2011( خليفة، الشبلي
  مصر، القاهرة

، 1، طالعليا للمستويات الناشئين تدريب نظم -  علم التدريب الرياضي) 2014(شغاتي، عامر فاخر 
  .مكتبة المجتمع العربي، عمان، األردن
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 المميزة القوة تطوير في مساعدة وسيلة باستخدام تدريبي منهج اثر) 2011( الشيباني، ضياء ثامر مطر
 التربية لعلوم القادسية مجلة الشباب، السلة كرة لدى العبي لقفزا من التصويب و بالسرعة

  .المجلد الحادي عشر، العدد الثالث، العراقالرياضية، 
 االكاديميه بغداد، جامعة الرياضية، التربيه كلية ،والقدره القوه) 2009(حسن احمد أسامه الطائي،

  .www.iraqacd.org  عبر متوفر الكتروني، موقع العراقيه، الرياضية
 األطراف لعضالت بالسرعة المميزة القوة لتطوير مقترح منهج) 2008( عبد سلمان علي الطرفي،

 مجلة سنة،) 15- 12(بعمر األشبال للمصارعين المهارات بعض أداء في وأثره والسفلى العليا
  .نالمجلد السابع، العدد الثام ،المعاصرة الرياضة

 القاهرة، العربي، الفكر دار ،الرياضي التدريب منظومة ،)2004( سلوى فكري، و نبيلة الرحمن، عبد
   .مصر

 في وأثره السفلى األطراف لعضالت المركب التدريب استخدام) 2011( مهدي سلمان أميم العبيدي،
 الرياضية جلةالم القدم، كرة العبات لدى بالسرعة المميزة والقوة االنفجارية القوة تطوير

  . بغداد المجلد العاشر، العدد الخامس عشر، جامعة ،المعاصرة
 بساط على االماميه اليدين قفزة مهارة بأداء وعالقتها االنفجاريه القدره ،)2011( احمد ناظم عكاب،

  . الرابع العدد الرابع، المجلد الرياضية، التربيه علوم مجلة ،الجمناستك في االرضيه الحركات
 الرجلين لعضالت االنفجارية القدرة تطوير في الباليومتركس تدريبات أثر) 2010( أمين أحمد عكور،

 السابع المجلد ،التربوية العلوم دراسات الطائرة، بالكرة الساحق الضرب لمهارة والذراعين
  .اليرموك، األردن والثالثون، العدد الثاني، جامعة

 الفكر دار ،1ط ،الحركي األداء اختبارات). 1982( الدين نصر رضوان، و حسن محمد عالوي،
  مصر القاهرة، العربي،

، أثر تدريبات األثقال بإستخدام عدد وحدات تدريبية مختلفة في بعض أوجه )2008(علي، ياسر منير 
مجلة جامعة تكريت للعلوم القوة العضلية والقياسات الجسمية لدى العبي بناء األجسام، 

  .، العراقاإلنسانية
  .األردن دجلة، دار ،الحديث الرياضي والتدريب والقدرة القوة ،)2012( جمال فرج،

 والتدريب الإلرادية اإلهتزازت استخدام أثر مقارنة ،)2006( السالم عبد محمد هيا القطامي،
المجلد الثالث والثالثون،  ،التربوية العلوم دراسات االنفجارية، القوة تحسين على البليومتري

  .الجامعة األردنية، األردن العدد الثاني،
 في الباليومترك تمرينات أثر ،)2008( غالب بشار وشهاب، فاخر عامر حميد وشغاتي، أسماء كمبش،

 بأعمار العبات على الطويل الوثب وانجاز التقريبية الركضة وسرعة االنفجارية القوة تطوير
  .الثالث والثالثون، بغداد العدد ،الفتح مجلة سنة،) 14- 12(

http://www.iraqacd.org
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  .إربد الكتاني، مكتبة ،1ط ،السلة كرة في الحديث ،)1994( وليد والربضي، هاني رديني،ما
 ومهارة االنفجارية القوة تطوير على SAQ التدريبي األسلوب استخدام اثر، )2013(المجالي، ثامر 

، رسالة ماجستير غير القدم لكرة للواعدين علي األمير سمو مراكز ناشئي عند الكرة ركل
  .كلية علوم الرياضة، جامعة مؤته، األردن منشورة،

 تطوير في خاصة تمرينات تأثير)  2013( مكـي علـي والنامـوس، جاسـم طـالب محسـن،
 بالتنس اإلرسال استقبال مهارة أداء في بالسرعة المميزة والقوة الحركية االستجابة سرعة

  .بغداد األول، جامعةالمجلد السادس، العدد  ،الرياضية التربية علوم مجلة األرضي،
 بالسرعة المميزة القوة تطوير في الشدة مرتفع الفتري التدريب تأثير  )2010(  وليد مؤيد نافع،

 متوفر ،التكنولوجية الجامعة الرياضية، التربية مديرية القدم، بكرة التهديف ودقة للرجلين
  http://www.uotechnology.edu.iq/sportandart/rsersh/moead2.pdfعبر 
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  الملخص
  أثر الميول الرياضية على تعلم بعض المهارات االساسيه في كرة الطائرة لدى طلبه المرحلة الثانوية

  في مديرية تربية لواء ذيبان 
  **هديل عوض الطراونه. م**             *محمد بني هاني" زين العابدين"الدكتور*

  
المهارات  االساسيه للعبة كرة  التعرف إلى ميول الطلبة نحو تعلم  بعضهدفت هذه الدراسة 

طالب من المرحله الثانويه من مديرية  76واشتملت على عينة قوامهاالطائره في مديرية تربية لواء ذيبان 
الميول الرياضية على أن درجة تربية لواء ذيبان، تم استخدام المنهج الوصفي، وأسفرت نتائج الدراسة عن 

في مديرية تربية لواء  ذيبان  قد جاءت  ب المرحله الثانويه تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى طال
درجة في ) α≥0.05(عند مستوى الداللةبدرجة مرتفعة، وأيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية 

الميول الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى طالب المرحله الثانويه في مديرية تربية لواء 
وضع لجنة من قبل  مديرية تربية  عمر والتخصص االكاديمي، وأوصت الدراسةتعزى لمتغير ال ذيبان 

لواء ذيبان لمراقبة أداء الطلبة في حصص التربيه الرياضيه الكتشاف من لديهم ميول نحو هذه اللعبه 
  .والعمل على تنمية هذه المهارة لديهم

  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .جامعة مؤتة/ استاذ مشارك كلية علوم الرياضة *

 .الجامعة االردنية/ وراة تربية رياضيةطالبة دكت **
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  :مقدمة الدراسة وأهميتها
فان الحصول على هذا الهدف  ،افع قوي للحصول على هدف ماحينما يكون لدى اإلنسان د

والفشل في الحصول ،الذي يشبع دافعه يعتبر ثوابا أو مكافأة تسبب له الشعور باللذة أو السرور والرضا
واإلنسان  ،على هذا الهدف يعتبر نوعا من العقاب الذي يسبب له الشعور باأللم أو الضيق  أو الكدر

ولذلك فان اإلنسان مياال بطبيعته ،ما يسبب له اللذة ويتجنب ما يسبب له األلم  الىيميل بطبيعته  00
إلى تعلم االستجابات أو األفعال التي تؤدي إلى الحصول على النجاح وتجنب االستجابات التي تؤدي 

وبذلك فان الميول والرغبات لدى اإلنسان تتأثر بشكل أو آخر بحدوث  )52 ،1982،نجاتي(الفشل الى 
  .)1998عالوي،(عة من التفاؤل واالبتعاد عن حالة التشاؤم إذ يشير نز

يعتبر الميل من أهم الدوافع التي تدفع بالفرد نحو أهداف معينة، وقد يعبر الفرد عادة عن ميله أو 
كما قد يعبر الفرد عن ميله باالهتمام الذي . أحب هذا أو ال أحب: عدم ميله إلى ناحية معينة بقوله مثالً

ه للنواحي التي يميل إليها وممارسته العملية لما سيثيـر ميلـه، كما ويرى العديد من العلماء بأن الميل يعطي
  ).20، ص 1978عالوي، . (هو االستعداد أو اتجاه الفرد لكي يركز انتباهه ألشياء معينة تستثير وجدانه

تحقيق الميل ربما يتطلب شرطاً ولكننا يجب التحذير من أن الميل ربما ال يعني دائماً الممارسة ألن 
آخر وهو القدرة، ويمكن أن يحب الفرد لعبةكرة  الطائره ولكن ليس من الضروري أن تكون لديه القدرة 
الحركية المطلوبة لالعب كرة الطائره، كما أنه ومن ناحية أخرى قد يتوفر الميل والقدرة وال تتاح للفرد 

  .ظروف الممارسة
العالية في قطاع البطولة يرتبط بصفة أساسية بكفاءة التوجيه لنوع  ان الوصول إلى المستويات

النشاط المناسب الستعداد الفرد وميوله واتقان عمليات التعليم والتدريب، ومن هذا المنطلق فإن اإلنسان هو 
العنصر األساسي في عملية اإلنجاز الرياضي فإن السعي لالستفادة من جميع المؤثرات المباشرة وغير 

المؤثرة على السلوك اإلنساني وعلى درجة شدته يمثل واجباً على العاملين في مجاالت التربية . مباشرةال
الرياضية، ولذلك أصبح االهتمام بالجانب النفسي في إعداد الرياضي وتقدمه في مختلف مراحل التدريب 

  ).28، ص 1977أبو عبية، محمد، . (إجـراء ال بـد منـه
استعداد لدى الفرد يدعوه إلى االنتباه إلى أنشطة رياضية معينة تثير " ويعتبر الميل الرياضي

عالوي، (وجدانه كما أنها من الدوافع الهامة التي تدفع الفرد نحو ممارسة النشاط الرياضي واإلقبال عليه 
  ).28، ص 1971محمد، 

يول الظاهرة حيث أن عند ذكر الميل كدافع فإنه يجب علينا أن نهتم بالميول الموجودة فعالً أي الم
وجود الميل لدى الطالب حتى ولو كان بسيطاً يدل على أن هذا الطالب قادر على التعبير عن هذا الميل في 

  .فانه اليوجد انجاز دون ميل، أسلوب من أساليب النشاط
فمن هنا يرى البعض أن أنواع الميول ومدى تعددها واتساعها يتوقف على العوامل البيئية ويرون 

اً لذلك أن الميول قد تختلف في األفراد من بيئة لبيئة، وهذا كله ألن عناصر الميول وأوجه مزاولتها تبع
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أن معرفة اثر الميول الرياضيه على تعلم بعض المهارات تستمد عادة من البيئة التي يعيش بها اإلنسان، 
استعداداتهم لممارسة اللعبه  االساسيه في كرة الطائره لدى طلبة المرحله الثانويه  يمكن أن يكشف عن 

حول اثر الميول ، في المستقبل، حيث إن هذه الدراسه تعتبر اول دراسه اجريت في لواء ذيبان
ومن هنا يأتي دور مديرية التربيه في .الرياضيه على تعلم بعض المهارات االساسيه في كرة الطائره

وتنميتها للوصول بها الى ، ودعمها، هذه اللعبهلواء ذيبان في الكشف عن الطلبه ذوي الميول لتعلم مهارات 
  .اعلى المستويات
  :مشكلة الدراسة

تظهر مشكلة الدراسة بعدم وجود اهتمام بالميول الرياضية، فنالحظ عدم اهتمام مديرية التربيه في 
في  حيث يعتبر الميل  أحد الجوانب الهامة، وعدم تحفيزهم، لواء ذيبان في تعزيز ميول واتجاهات الطلبه

شخصية الفرد، وأن معرفة طبيعة الشخصية اإلنسانية ضرورة من ضروريات التوزيع األمثل ألفراد 
  .المجتمع وفقا لقدراتهم العقلية وميولهم ودوافعهم وسماتهم الشخصية

 )2002جودت، جابر، وآخرون، ( :كما يلي. وتبرز أهمية دراسة الميول كما أوردها
يبرز ذلك في أهمية الميول في تحديد وتوجيه حياة األفراد التعليمية، حيث : التوجيه التربوي والمهني - 1

 .وحياتهم المهمنية كذلك
 .حيث تستعمل الميول الختيار الموظفين الذين يلتحقون بمهنة معينة: االختيار والتصنيف - 2
حيث يستخدم الباحثون الميول الكتشاف التغيرات واالستقرار في : البحث التربوي واالجتماعي - 3

 .جتمعالم
 .تعتبر أداة اتصال مباشرة بين المرشد النفسي والطالب - 4
 .تعتبر وسيلة مفيدة تساعد على المناقشة بين الطالب ووالديه - 5
 .تستعمل كدليل لمساعدة الشخص على التكيف وتطوير خططه المهنية - 6
 .عمل بعض اإلحصاءات الالزمة بناء على مقاييس الميول - 7
  .دراسة سلوك المجتمعات - 8

د المجال التعليمي الذي يسلكه الفرد نوع الدراسة التي يدرسها ونوع الحياة الوظيفية ومن هنا يحد
والرياضة التي يعمل بها ويتوقف نجاح أو فشل عمليات التوجيه على قدرات الطالب العقلية والبدنية 

نجاحاً والحركية وفي هذه الحالة يمكن للطالب في ضوء الظروف المتاحة أن يحقق نجاحاً تعليمياً ثم 
وبالتالي يصل إلى قدر طيب من الرضا النفسي والتكيف والتوافق الرياضي وهذا ما يهدف إليه . رياضياً

المجتمع من أجل تحقيق الكفاية اإلنتاجية، ومن خالل عمل الباحثه مدرساه للتربية الرياضية الحظت أن 
نوع النشاط المناسب الستعداد الفرد الوصول إلى المستويات العليا يرتبط بصفة أساسية بكفاءة التوجيه ل

  .وميوله واستخدام أحدث الطرق العلمية في التعليم والتدريب
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  :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة للتعرف الى ما يلي

التعرف الى ميول طلبة  المرحله الثانويه نحو تعلم بعض  مهارات لعبة كرة الطائره في مديرية  - 1
  .تربية لواء ذيبان

مقدار أو درجة الميول لتعلم بعض مهارات كرة الطائره  تبعاً لمتغير العمر  الفروق في - 2
 والتخصص االكاديمي

  :أسئلة الدراسة
  :وبالنظر إلى مشكلة الدراسة فقد تفرع عنها األسئلة التالية

ما درجة الميول الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى طالب  المرحله الثانويه في  - 1
 .ية لواء ذيبان؟مديرة ترب

درجة الميول الرياضية في  )α≥0.05(هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة - 2
، العمر(تعزى لمتغيرات  على تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى طالب مديرية تربية لواء ذيبان

  ؟)والتخصص األكاديمي
  :حدود الدراسة
  .ذيبان مديرية تربية لواء: الحدود المكانية
  2012/2013الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : الحدود الزمانية
  .طالب المرحله الثانويه في مديرية تربية لواء ذيبان: الحدود البشرية

  :مصطلحات الدراسة
إنها استعداد لدى الفرد يدعوه إلى االنتباه لألنشطة رياضية معينة تستثير وجدانه  :الميول الرياضية

  ).55، ص 1978، محمد، عالوي(
فهو عملية تنتج من نشاط الفرد وتهدف لهدف معين له أهمية عند ذلك الفرد وينتج عنها تغيرات في  :التعلم
  ).60، ص 1976محمود، إبراهيم، . (سلوكه
هي جوهر األداء الذي يتميز بإنجاز مقدار كبير من العمل والمهارة مكتسبة من خالل تحسين  :المهارة

  ).80، ص 1978خاطر وآخرون، . (مجموعات العضلية المختلفةوتهذيب ال
  :الدراسات السابقة

بدراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات طالبات جامعة الملك فيصل ) 2003(قام بوصالح 
الجانب : في المملكة العربية السعودية نحو أهمية ممارسة النشاط البدني من خالل أبعاد أربعة هي

عينة الدراسة  علىوتم تصميم مقياس لهذا وتم توزيعه . ، والترويحي، والنفسيالبدني، واالجتماعي
وأشارت النتائج إلى وجود اتجاهات . طالبةً في جامعة الملك فيصل في مدينة اإلحساء) 150(البالغة 
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إيجابية لدي الطالبات نحو أهمية ممارسة النشاط البدني، كما أظهرت النتائج وجود فروق في اتجاهات 
  .طالبات نحو ممارسة النشاط البدني تعزى إلى المستوى الدراسي والتخصص األكاديميال

 8: 6الميل الرياضي نحو ألعاب القوى لدى تالميذ سن "بدراسة بعنوان ) 1985(قامت عفاف 
هدفت الدراسة إلى التعرف على ميول التالميذ نحو ألعاب .سنوات وأثره على سرعة تعلم ألعاب القوى

اختارت الباحثة عينة البحث بالطريقة . تعرف على أثر الميل في سرعة تعلم ألعاب القوىالقوى وال
ولقد توصلت دراستها . تلميذ تم تطبيق مقياس الميول عليهم 400العشوائية بذلك أصبح حجم عينة البحث 

إلى ميله إلى أن الشخص الذي يميل إلى ناحية معينة تكون معلوماته في هذه الناحية غزيرة مما يشير 
واهتمامه غير أننا نقول أن الميل أو االهتمام ال يعني دائماً الممارسة ألن تحقيق الميل يتطلب شرطاً آخر 
هو القدرة، فقد يحب الفرد لعبة كرة سلة ولكن ليس من الضروري أن تكون لديه القدرات الحركية 

. رة وال تتاح للفرد ظروف الممارسةالمطلوبة لالعب كرة سلة، ومن ناحية أخرى قد يتوافر الميل والقد
ومن هذا نستطيع أن نقول أن التالميذ الذين أتيحت لهم فرصة ممارسة ألعاب القوى وهم يميلون إليها 

  .تفوقوا عن التالميذ الذين ال يميلون إلى هذا النشاط
بدراسة هدفت التعرف إلى التغيير في اتجاهات طلبة الجامعة ) Mack, 2004(فقد قام 

وقد استخدم الباحث . نحو ممارسة النشاط والتدريب البدني" العافية الشخصية"جلين في مساق المس
كأداة لجمع البيانات، حيث طبق المقياس   (ATEPA)مقياس االتجاهات نحو النشاط والتدريب البدني

. لمساقطالبةً وطالباً في اليوم األول واليوم األخير من أيام ا) 1625(على عينة من الطلبة بلغت 
وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تغير اتجاهات جميع أفراد عينة الدراسة نحو 

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في تغيير اتجاهات الطلبة نحو . النشاط والتدريب البدني
  لصالح الطالبات النشاط والتدريب البدني تعزى لمتغير الجنس والخبرة في النشاط البدني

 8: 6الميل الرياضي نحو السباحة لدى األطفال من سن "بدراسة بعنوان ): 1985(قام الهواري 
وقد استخدم . تلميذ من منطقة اإلسكندرية 216.شملت على عينة قوامها". وأثره على سرعة تعلم السباحة

لدراسة أن التالميذ التي كانت الباحث المنهج التجريبي والوصفي لمالئمة مشكلة البحث ولقد توصلت ا
ميولهم نحو السباحة تقدموا بسرعة في التعلم وكانت متوسط درجاتهم أكبر بكثير من متوسط درجات 

  .التالميذ كانوا يميلون إلى أنشطة أخرى
مقارنة للميول المهنية لدى طلبة وطالبات كلتي "دراسة بعنوان ): 1984(قام القنواتي وآخرون 

وقد  1984طالباً في العام الجامعي  110قد اشتملت عينة البحث على .جامعة الزقازيق –ة التربية الرياضي
استخدم الباحث اختيار الميول ألحمد زكي لمالئمة مشكلة بحثه، ولقد توصلت دراسته على وجود فروق 

داري لصالح داله بين الطلبة والطالبات في الميل الخلوي والميل الميكانيكي والميل اإلقناعي والميل اإل
وتتفق نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروق بين البنين والبنات في الميل الخلوي والحسابي . مجموعة الطلبة

  .والعلمي واإلقناعي والمكتابي لصالح مجموعة البنين
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العالقة بين االتجاه نحو رياضة السباحة ومستوى أداء الطالبات "بدراسة بعنوان ) 1984(قام طلب 
طالبة من طالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية  250رياضة، شملت على عينة قوامهافي هذه ال

للبنات بالقاهرة، وقد اسخدمت الباحثة مقياس االتجاهات نحو ممارسة السباحة من إعداد الباحثة، ولقد 
  .ةتوصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين اتجاهات الطالبات اإليجابية نحو ممارسة السباح

التعرف إلى أثر تدريس مقرر مبادئ التربية الرياضية على ) 2001(وتناولت دراسة الطويل 
طالباً وطالبةً ) 126(تكونت عينة الدراسة من . تغيير اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو التربية الرياضية

قياس تم بناؤها ولجمع البيانات قام الباحث باستخدام أداة ). من الذكور 62من اإلناث، و  64منهم (
وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تغير . خصيصا لتحقيق أهداف الدراسة

كما . اتجاهات جميع أفراد عينة الدراسة نحو التربية الرياضية على المجالين النفسي واالجتماعي
يشتركوا في أنشطة  أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في تغيير اتجاهات الطلبة الذين لم

  .رياضية سابقاً، وطلبة الكليات اإلنسانية نحو التربية الرياضية على المجالين النفسي، واالجتماعي فقط
أثر نوع التعليم في المرحلة الثانوية على ميول "فقام بدراسة بعنوان )  1981(اما رمضان 

دفت هذه الدراسة إلى التعرف على ميول الطالبات نحو مسابقات الميدان والمضمار بمحافظة اإلسكندرية ه
طالبة وقد استخدمت  470طالبات التعليم الثانوي نحو مسابقات الميدان والمضمار وبلغت عينة البحث على 

ولقد أشارت نتائج الدراسة إلى احتالل الطالبات . الباحثة مقياس الميل نحو مسابقات الميدان والمضمار
  .ولى والثانية طالب التجارية ثم الثانوي العامالثاننوية الصناعية المرتبة األ

) سنة 12- 11سن (عن أثر الميول الرياضية لألطفال ) 1978(وفي دراسة أخرى قام بها نصر 
وقد شملت عينة البحث على مجموعة من تالميذ المدارس . على تعلم بعض مسابقات الميدان والمضمار

ول من البحث أما في الجزء الثاني من هذا البحث فقد وقد استخدم الباحث المنهج المسحي في الجزء األ
  :استخدم الباحث المنهج التجريبي ولقد أسفرت نتائج البحث إلى ما يلي

  .للميل أثر إيجابي على تعلم مسابقات الميدان والمضمار ولكن بدرجتان متفاوتة - 
درجة الميلوالعكس  حيث يزداد التعلم كلما زادت(هناك عالقة طردية بين المتعلم ودرجة الميل  - 

 ).صحيح
 .كلما زادت صعوبة األداء كلما ظهر أثر الميل على المتعلم - 
 .العالقة بين الميول إلى ألعاب القوى والقدرة على أدائها عالقة ضعيفة - 
للميل المرتفع والمتوسط أثر إيجابي على تعلم الوثب العالي ودفع الجلة بينما لم يظهر أثره على تعلم  - 

 .الجري
يهدف . دراسة الميول الرياضية لطلبة المرحلة الثانوية بمحافظة القاهرة) 1972(رفعت وتناول 

تحديد ميول التالميذ تجاه درس التربية الرياضية مع تحديد درجة هذا الميل وقد اختيرت عينة البحث 
ت وكانت أهم نتائج تلميذاً وقد استخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانا 696بالطريقة العشوائية وقوامها 
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بحث االختبار في درس التربية الرياضية للرتبة األولى في ميل التالميذ بهذه المرحلة بين جميع المواد التي 
وكما أوضحت نفس الدراسة درجة الميل تجاه وحدات الدرس المختلفة حيث . يشملها البرنامج المدرسي

  .كانت أهمها الجزء الخاص باأللعاب
أثر تدريس مساق التربية الصحية ) Twellman, Biggs, and Lantz, 2000(ة وقد تناولت دراس

من ) 103(تكونت عينة الدراسة من . على تغيير اتجاهات طلبة الجامعة نحو ممارسة النشاط البدني
ولجمع البيانات قام الباحث باستخدام أداة قياس تم بناؤها خصيصا لتحقيق أهداف . الطالب والطالبات

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تغير اتجاهات طلبة الجامعة نحو . الدراسة
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في تغيير . ممارسة النشاط والتدريب البدني

  .اتجاهات الطلبة نحو النشاط البدني تعزى لمتغير الجنس والسنة الدراسية
  :الدراسات السابقة ماذا استفاد الباحثان من

  .استخدام المنهج المالئم - 1
 .فهم وصياغة أهمية ومشكلة الدراسة بشكل أوسع وأدق وأوضح - 2
 .بناء اإلطار النظري للدراسة - 3
  .صياغة أسئلة وأهداف الدراسة - 4

  :منهج الدراسة
  .استخدمت الباحثه المنهج الوصفي وخطواته وإجراءاته العلمية نظراً لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة

  :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب مديرية تربية لواء ذيبان  المرحله الثانويه الذكور والبالغ 

  .2012/2013والمسجلين في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) 270(عددهم 
  :عينة الدراسة

  .طالباً) 70(أفراد الدراسهتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية حيث بلغ عدد 
  :متغيرات الدراسة

  .الميول الرياضية: المتغير المستقل: أوالً
  القابلية لتعلم بعض مهارات كرة الطائره  تبعاً لمتغير المستوى التخصص االكاديمي - أ: المتغير التابع: ثانياًً
  .القابلية لتعلم بعض مهارات كرة الطائره تبعاً لمتغير العمر - ب

  :لدراسةأداة ا
تم استخدام االستبيان لغاية جمع بيانات الدراسة حيث تم الرجوع واالطالع على عدد من الدراسات 

  .1984، ودراسة عديلة، 1985واألبحاث السابقة كدراسة الهواري، 
حيث تم استخدام عدد من فقرات هذه األدوات التي استخدمت في هذه الدراسات وتم تحويرها 

  .وطبيعة هذه الدراسة وتعديلها بما يتناسب
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  :سلم االستجابة عن االستبانة
  استخدمت الباحثه سلم ليكارت الخماسي لإلجابة على فقرات االستبانة، حيث كان

أشعر بسعادة   أشعر بسعادة كبيرة جداً
  كبيرة

اشعر بسعادة 
  متوسطة

أشعر 
  بضيق

أشعر بضيق 
  شديد

5  4  3  2  1  
  )دراسةإجراءات تطبيق ال(إجراءات جمع البيانات 

  .تم الحصول على إذن من مديرية تربية لواء ذيبان لتوزيع االستبانة على الطلبة - 1
استبانات لعدم استكمالهم ) 6(واستبعد منهم ) 76(استبانة على الطالب وتم استرجاع  76تم توزيع - 2

 .للشروط
  معيار الحكم على المتوسطات الحسابية

  بدرجة منخفضة 2.33- 1.00من 
  متوسطة بدرجة  3.67- 2.34من
  بدرجة مرتفعة  5.00- 3.68من

  :الوسائل االحصائية المستخدمة
  :تم استخدام الوسائل اإلحصائية التالية الختبار واإلجابة على أسئلة الدراسة

  ).one way Anova(المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، تحليل التباين األحادي (
  عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

هذا الفصل من الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثه من خالل اإلجابة عن  يتناول
  :أسئلة الدراسة وكانت النتائج كما يلي

ما درجة الميول الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى طالب المرحلة : السؤال األول
  الثانوية في مديرية تربية لواء ذيبان؟

لدراسة تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطلبة لإلجابة عن سؤال ا
  :يبين ذلك) 1(والجدول، على فقرات االستبانة وعلى االستبانة ككل
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األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطلبة على على فقرات االستبانة وعلى : )1(جدول
  االستبانة ككل

لوسط ا  الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة  الترتيب

 مرتفعة  12 0.76 4.08  لزميلك كيف تشعر عندما تمرر الكره من اسفل .1
 مرتفعة  3 0.71 4.35  كيف تشعر عندما تعمل على تمرير الكره من الوثب .2
 مرتفعة  9 0.74 4.13  تمرر الكره من اعلىكيف تشعر عندما  .3
 مرتفعة  10 0.88 4.13  ه من الدحرجهتمرر الكركيف تشعر عندما  .4
 مرتفعة  14 0.67 3.95  كيف تشعر عندما تمرر الكره بيد واحده .5
 مرتفعة  13 0.73 4.07  كيف تشعر عندما ترسل الكره من اعلى .6
 مرتفعة  2 0.74 4.40  كيف تشعر عندما ترسل الكره من اسفل .7
 فعةمرت  19 0.55 3.71  كيف تشعر عندما ترسل الكره من الجانب .8

9. 
بعد استقبالها  كيف تشعر عندما تعمل على اعداد الكره

  من ارسال منافس
 مرتفعة  7 0.76 4.21

10. 
كيف تشعر عندما تعمل على اعداد الكره بعد استقبالها 

  من ضربه ساحقه
 مرتفعة  1 0.74 4.41

11. 
كيف تشعر عندما تعمل على اعداد الكره بعد استقبالها 

  من تمريره
 مرتفعة  8 0.67 4.13

12. 
تدافع باستقبالك للكره المضروبه كيف تشعر عندما 

  ضربه ساحقه من منافس
 مرتفعة  11 0.73 4.10

13. 
تدافع باستقبالك للكره المرتده من  كيف تشعر عندما

  حائط صد
 مرتفعة  4 0.75 4.35

 مرتفعة  17 0.67 3.86  كيف تشعر عندما تشكل حائط صد مع زمالئك .14
 مرتفعة  18 0.66 3.80  ساحقه المواجههكيف تشعر عندما تؤدي الضربه ال .15
 مرتفعة  15 0.66 3.93  تؤدي الضربه الساحقه بالرسغ كيف تشعر عندما .16
 مرتفعة  6 0.68 4.26  كيف تشعر عندما تؤدي الضربه الساحقه الخاطفه .17
  مرتفعة  5 0.77 4.33  كيف تشعر عندما تؤدي الضربه الساحقه بالخداع .18
  متوسطة  20 1.14 2.53  المنافسكيف تشعر تحرز نقاط بالفريق  .19
  مرتفعة  16 0.59 3.86  كيف تشعر عندم تلعب مع زمالئك  20

  مرتفعة 16333. 4.11  الكلي
الميول الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى أن درجة ) 1(يتضح من الجدول

) 10(وهي الفقرة رقم  ،عةقد جاءت بدرجة مرتف ، طالب المرحله الثانويه في  مديرية تربية لواء ذيبان
، في حين )0.74(وانحراف معياري) 4.41(في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي بلغ
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وانحراف ) 2.53(في المرتبة االخيرة وبدرجة متوسطة وبوسط حسابي بلغ) 1(حلت الفقرة رقم
  ).0.59(معياري

من االلعاب  الشعبية لدى العديد من ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن لعبة كرة الطائره هي  
دول العالم وبالتالي فأنه من الطبيعي أن يكون لدى الطلبة ميول نحو تعلم مهاراتها وذلك لكونها ال 

وأيضا لكونها تعد من أكثر الرياضات متعه و ذات إثارة ومن بين  األلعاب التي ،تحتاج إلى تكلفه كبيره
  .لديها اتساع جماهيري

  
درجة الميول في  )α≥0.05(هل هنالك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة: يالسؤال الثات

 الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائرة لدى طالب المرحلة الثانوية في  مديرية تربية لواء ذيبان
  .تعزى لمتغيري العمر

الميول  درجةبار الفروق للعينات المستقلة الخت) ت(الختبار فرضية الدراسة تم استخدام اختبار 
، تبعا للعمر الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى طالب مديرية تربية لواء ذيبان 

  :يبين ذلك) 2(والجدول
درجة الميول الرياضية على تعلم بعض للعينات المستقلة الختبار الفروق ) ت(نتائج اختبار : )2(جدول

  تبعا للعمر له الثانويه في مديرية تربية لواء ذيبان مهارات كرة الطائره لدى طالب المرح
الوسط   العمر  التابع

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة   العدد
  الحرية

الخطأ 
  المعياري

مستوى   )ت(قيمة
  الداللة

 0.00 5.19 0.035 58 32 11455. 4.1953  سنة17اقل من   الميول
     28 15731. 4.0125  سنة فأكثر17

) α≥0.05(عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية ) 2(ل الجدوليتبين من خال
 درجة الميول الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى طالب مديرية تريبة لواء ذيبانفي 

كما ، )0.00(، ومستوى داللتها5.19)= ت(المرحله الثانويه  تعزى لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة
  .سنة17وق تعود لصالح ذوي األعمار اقل من يتبين بأن الفر

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن الطلبة ذو العمر األقل سيكون لديهم دافعيه وميل أكثر لتعلم 
مهارات كرة الطائرة، حيث أن هذه الدافعية نتجت  بسبب أن هذه اللعبة من األلعاب األكثر ممارسه 

يكون لديهم رغبة أكثر في تعلم مهاراتها وإتقانها،وأيضا بسبب لدى جميع أفراد المجتمع ولذلك فإنه س
حماسهم لتطوير قدراتهم في مهارات كرة الطائرة وكذلك أن الطلبة في المرحلة العمرية األكبر يقع 

عليهم عبئ الدراسة المتحانات الثانوية العامة مما يقلل اتجاهاتهم وميولهم نحو ممارسة وتعلم األلعاب 
  . الرياضية
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درجة الميول الرياضية على تعلم في ) α≥0.05(عند مستوى الداللةهل هنالك فروق : السؤال الثالث
تعزى لمتغير بعض مهارات كرة الطائرة لدى طالب المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء ذيبان 

  التخصص األكاديمي؟
الميول الرياضية على ي تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب ف

، تبعا للتخصص االكاديمي تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى طالب مديرية تربية لواء ذيبان
  :يبين ذلك) 3(والجدول
الميول الرياضية على تعلم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب في : )3(جدول

مديرية تربية لواء ذيبان تبعا للتخصص  الثانويه في المرحله بعض مهارات كرة الطائره لدى طالب
  االكاديمي

  العدد  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  التخصص االكاديمي
 15 0.13 4.18  علمي
 14 0.17 4.14  ادبي
 15 0.18 3.99  اداره
 16 0.12 4.13  صحي
 60 0.16 4.11  كلي

الميول الرياضية على الحسابية في في  وجود فروق ظاهرية بين األوساط) 3(يتبين من الجدول
تبعا للتخصص تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى طالب المرحله الثانوي في مديرية تربية لواء ذيبان 

 ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادياالكاديمي، والختبار فرضية الدراسة تم استخدام 
لم بعض مهارات كرة الطائره لدى طالب  المرحله الميول الرياضية على تعلمعرفة داللة الفروق في 

  :يبين ذلك) 4(والجدول ،الثانويه في مديرية تربية لواء ذيبان
لمعرفة داللة الفروق داللة الفروق  ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادينتائج : )4(جدول
تبعا  تربية لواء ذيبان الميول الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائره  لدى طالب مديرية في 

  .لمتغير التخصص االكاديمي
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
  درجة الحرية

df 
 متوسط

  المربعات
مستوى  F قيمة

 الداللة
 000. 4428 1011.360 1 1011.360  بين المجموعات

 008. 4.304 098. 3 295.  التخصص االكاديمي
   023. 56 1.279  الخطأ
    60 1015.100  الكلي
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في  )α≥0.05(عند مستوى الداللةوجود فروق ذات داللة إحصائية ) 4(يتبين من الجدول
الميول الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائرة لدى طالب  المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء 

  ).0.008(، ومستوى داللتها4.304)= ف(تعزى لمتغير التخصص األكاديمي، حيث بلغت قيمة ذيبان
الميول الرياضية على تعلم بعض مهارات في نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية للفروق : )5(جدول

  تبعا للتخصص االكاديمي مديرية تربية لواء ذيبانالمرحله  الثانويه في  كرة الطائره لدى طالب 
  مستوى الداللة  الخطأ المعياري  متوسط الفروق B)(التخصص  )A(التخصص

 913. 05616. 0407.  ادبي  علمي
 015. 05519. *1867.  اداره
 822. 05432. 0519.  صحي

 092. 05616. 1460.  اداره  ادبي
 998. 05531. 0112.  صحي

 117. 05432. -1348.-  صحي  اداره
الميول الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائره لدى أن الفروق في ) 5(يتبين من الجدول

وطلبة االداره، ولصالح طلبة ، بين طلبة العلمي ثانوية في مديرية تربية لواء ذيبان طالب  المرحلة ال
أي أن طلبة العلمي أكثر ميوال من طلبة االداره، في حين ال يوجد فروق بين بقية  ،العلمي

  .التخصصات
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن الطلبة التخصص العلمي ونتيجة الى ضغوط متطلبات 

سة يجدوا من ممارسة األنشطة الرياضية وكرة الطائرة مجاال خصبا للتنفيس عن هذه الضغوط الدرا
  .والخروج منها بشكل ايجابي

  :النتائج
جاءت درجة الميول الرياضية على تعلم بعض مهارات كرة الطائرة لدى طلبة المرحلة الثانوية في  -1

  .مديرية تربية لواء ذيبان بدرجة مرتفعة
ق ذات داللة إحصائية في درجة الميول الرياضية على تعلم بعض المهارات االساسية وجود فرو -2

في كرة الطائرة لدى طالب المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء ذيبان وفقاً لمتغير العمر 
  ).سنة 17أقل من (وجاءت هذه الفروق لصالح ذوي األعمار األقل 

جة الميول الرياضية على تعلم بعض المهارات االساسية وجود فروق ذات داللة إحصائية في در -3
في كرة الطائرة لدى طالب المرحلة الثانوية في مديرية تربية لواء ذيبان وفقاً لمتغير التخصص 
األكاديمي وجاءت الفروق بين طلبة التخصص العلمي واإلدارة وكانت لصالح طلبة التخصص 

  .صصاتالعلمي بينما لم تظهر فروق بين باقي التخ
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  :التوصيات
العمل على تنمية مهارات الطلبة في كرة الطائره بشكل أفضل وبطرق علمية صحيحة لتنمية  -1

  .هذه المهارات
وضع برامج تدريبية من قبل مديرية تربية لواء ذيبان قسم النشاط الرياضي للطلبة الذين تظهر  -2

 .عندهم ميول لكرة الطائره
يرية تربية لواء ذيبان على ممارسة المهارات الرياضية تحفييز طالب المرحله الثانويه في مد -3

 .بشكل دوري ومتواصل
وضع لجنة من قبل مديرية تربية لواء ذيبان قسم النشاط الرياضي  لمراقبة أداء الطلبة في  -4

حصص الرياضه الكتشاف من لديهم ميول نحو تعلم مهارات كرة الطائره  والعمل على تنمية 
 .هذه المهارة لديهم

  اجعالمر
  .1976إبراهيم وجيه محمود، التعلم، اسسه ونظريات وتتطبيقاته، مكتبة اإلنجلو المصرية،  .1
  .م1978أحمد خاطر وآخرون، دراسات في التعلم الحركي، دار المعارف، مصر،  .2
سنوات  8: 6آمنة أحمد محمد عفاف، الميل الرياضي نحو ألعاب القوى لدى تالميذ من سن  .3

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية،  –اب القوى وأثره على سرعة تعلم ألع
  .1985القاهرة، 

مكتبة الثقافة : عمان. الطبعة األولى. المدخل إلى علم النفس). 2002(جابر، جودت وآخرون  .4
 .للنشر والتوزيع، والدار العلمية الدولية

ى طلبة وطالبات كليتي التربية حامد محمدة القنواتي وآخرون، دراسة مقارنة للميول المهنية لد .5
الرياضية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، مصر، 

1984.  
دار الكندي : األردن. الطبعة األولى. علم النفس العام). 1999(الداهري، صالح والكبيسي، وهيب  .6

  .للنشر والتوزيع
على تعلم بعض ) سنة 12-11(ل الرياضية لألطفال سامي إبراهيم زبير نصر، دراسة أثر الميو .7

مسابقات الميدان والمضمار، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، مصر، 
1978.  

، الفروق بين الرجال والنساء في الميول المهنية، رسالة ماجستير غير Strongسترونج  .8
  .1943منشورة، 

طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة القاهرة، رسالة ماجستير عثمان حسين رفعت، الميول الرياضية ل .9
  .1972غير منشورة، مصر، 
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عديله أحمد طالب، العالقة بين االتجاه نحو رياضة السباحة ومستوى أداء الطالبات في هذه  .10
  .1984الرياة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، مصر، 

وأثره في سرعة  8: 6ضي نحو السباحة لدى األطفال من سن عزت أحمد الهواري، الميل الريا .11
  .1985تعلم السباحة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، القاهرة، 

محمد أحمد دسوقي، دراسة للتعرف على الفروق بين البنين والبنات في المرحلة الثانوية في  .12
  .الميول المهنية

  .1977ي علم النفس الرياضي، دار المعارف، مصر، محمد حسن أبو عبية، المنهج ف .13
هانم محمد رمضان، هأثر نوع التعليم في المرحلة الثانوية عللى ميول الطالبات نحو مسابقات  - 14

الميدان والمضمار بمحافظة اإلسكندرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية في 
  .1981اإلسكندرية، مصر، 

تأثير تدريس مساق مبادئ التربية الرياضية على تغيير االتجاهات ). 2001(، حسن الطويل  - 15
  .109 - 87، )4( 16مؤتة للبحوث والدراسات، . لدى طلبة جامعة مؤتة نحو التربية الرياضية

اتجاهات المرأة نحو أهمية ممارسة النشاط البدني لطالبات جامعة الملك ). 2003(بوصالح، كاظم  16
  .120- 103، )1( 4. مجلة العلوم التربوية والنفسية. مملكة العربية السعوديةفيصل في ال

-Mack, M. C. (2004). Changes in short-term attitudes toward physical activity and 
exercise of university personal wellness students. College Student Journal, 38 (4), 364-
387. 
- Twellman, A. K., Biggs, C. C., & Lantz, C. D. (2000). The effects of required health 

education on attitudes toward exercise. Iowa Association of Health Physical Education 
Recreation and Dance Journal. 33(2), 23-25. 
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  الملخص
ائي والشامل على مستوى أداء وتكرار بعض المهارات في الريشة أثر استخدام أسلوبي التدريس الثن

  الطائرة
  عبدالسالم النداف . د.أ                                 خالد سليم الهواري

2016  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام أسلوبي التدريس الثنـائي والشـامل علـى    

) 24(تكونت عينة الدراسة من . ت األساسية في الريشة الطائرةمستوى األداء والتكرار لبعض المهارا
والمسجلين في مساق ريشـة الطـائرة وكـرة    . طالب من طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة

تم توزيعهم إلى مجمـوعتين   2013/2014على الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي) 1(الطاولة 
التجريبية األولى األسلوب الشامل والمجموعة التجريبيـة الثانيـة    متكافئتين حيث استخدمت المجموعة

استخدمت األسلوب الثنائي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمتة لطبيعة 
-T)واختبـار  ، االنحـراف المعيـاري  ، الدراسة، وتم استخدام األساليب اإلحصائية المتوسط الحسابي

Test)تباط بيرسون لتحليل البيانات، معامل ار. 

وقد أظهرت نتائج الدراسة إن هنالك فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والقيـاس البعـدي   
ولصالح القياس البعدي ولجميع المهارات المستخدمة في الدراسة ولألسلوبين، كما وأظهـرت نتـائج   

بين األسـلوبين ولصـالح األسـلوب     الدراسة إن هنالك فروق دالة إحصائيا في المتوسطات الحسابية
الشامل في مهارتي اإلرسال الطويل العالي والقصير المنخفض، أما بالنسبة للتكرار، فقد أظهرت نتائج 
الدراسة إن هنالك فروق دالة إحصائيا بين األسلوبين الشامل واألسلوب الثنائي في الثالث مهارات قيد 

رت نتائج الدراسة إن هنالك عالقـة ارتباطيـة ايجابيـة    كما وأظه. الدراسة ولصالح األسلوب الشامل
لمهارتي اإلرسال الطويل العالي والقصير المنخفض عند تطبيق األسلوب الشامل بين التكرار واألداء، 
إما فيما يتعلق بمهارة الضربة الساحقة فال توجد أية عالقـة ارتباطيـه بـين التكـرار واألداء عنـد      

  .األسلوبين
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Abstract 
The effect of the reciprocal and inclusion teaching styles on the performance level and 

practice trials of some skills in badminton 
Prof. ABD ALSALAM AL-NADAF 

Khaled Saleem AL-Hawary 
 

2016 
 This study aimed at investigating the effect of the reciprocal and inclusion teaching 
styles on the performance level and practice trials of the long serve, short serve, and stroke hit  
in badminton. Moreover, it aimed at investigating the relationship between the performance 
level and practice trials of the studied skills when using  the two teaching styles. 24 male 
students, who were divided randomly into two groups, participated in this study. The 
researcher used an experimental technique to achieve the purposes of this study. Mean, 
standard  deviation, independent sample t  test, paired sample t test were used to collect the 
data in this study. 
 The results of this study indicated that the two teaching styles were significant in 
improving the performance level of subjects in the two groups. Furthermore , there were 
significant differences between the two styles on the performing level and practice trials of 
the long high and the short low serves, students in the inclusion style were superior to students 
in the reciprocal  style. Regarding the stroke hit, students in the inclusion style had 
significantly higher practice trials than students in the reciprocal style. However, significant 
differences on performing the stroke-hit  were not detected 
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  :مقدمة الدراسة
يعد التعليم في الوقت الحاضر من أهم المجاالت التي لها تأثير ايجابي في المجتمعات الحديثة، 
وذلك من أجل الوصول إلى أعلى المستويات في مختلف النـواحي العلميـة والثقافيـة واالقتصـادية     

هذا العالم سريع التطور،  واالجتماعية، وكذلك حتى تستطيع هذه المجتمعات مواجهة التقدم الذي يشهده
وهذا وقد شهدت العقود األخيرة كثيرا من التقدم في المجال التعليمي والتدريسي، ومن هذه المجـاالت  

، حيث قام الباحثون والخبراء )2006البر يفكاني، (التي شملها التطور والتغير طرق التدريس وأساليبه 
ليب التدريسـية والتعليميـة لتنميـة القـدرات     في مجال طرق التدريس بالبحث عن أهم وأفضل األسا

 .اإلدراكية والنفس حركية والوجدانية عند المتعلمين
وما كان لهذا التطور الذي حصل في مجال العلوم المختلفة أن يحدث لوال التطور الحاصل في 

دت أساليب وطرق التدريس، ونظريات التعلم الحديثة التي بنيت على أسس وقواعد وخبرات علميـة، أ 
إلى النهوض والتطور والوصول إلى أعلى المستويات في مختلف ميادين العلوم ومجاالتهـا، ومنهـا   
ميدان التربية الرياضية كأحد الميادين العلمية التي شهدت تطورا ملحوظا نتيجة للتطور الحاصل فـي  

علـوم التـي   ، كما ويعد ميدان التربية الرياضية من ال)2011الكاتب والزهري،(مجال طرق التدريس
 & Mosston)تتميز بانفرادها باالهتمام بالمتعلم في كافة النواحي اإلدراكية الوجدانية والنفس حركية 

Ashworth, 1990)    
بأن التدريس في التربية الرياضية هو عبارة  (Mosston & Ashworth, 1990)هذا وذكر 

ج، وتساعد الطالب على التطور والنمو عن مجموعة عالقات تفاعلية تنشأ بين المعلم والطالب والمنها
من مختلف النواحي البدنية والنفسية والعقلية وذلك كله من خالل األنشطة الرياضـية، كمـا وأشـار    

(Mosston & Ashworth,2002 )   إن لكل أسلوب تدريسي تأثيرا ودورا في نمو الطالب وتطـوره
تختلف عن األساليب األخرى، حيث تهدف هـذه   من الناحية البدنية واالجتماعية واالنفعالية والمعرفية

األساليب بتنوعها إلى إمداد المدرس بخيارات متعددة تستخدم حسب الموقف التدريسي، هـذا ويعتمـد   
اختيار المدرس ألي أسلوب تدريسي على طبيعة أهداف الدرس ومحتوى الدرس، واإلمكانات، وقدرات 

 & Mosston)ب، وكذلك قدراته البدنيـة والمهاريـة  المدرس، وعمر الطالب، والمستوى العقلي للطال
Ashworth, 2002)  .  

كما وتتفاعل أساليب التدريس مع عناصر العملية التدريسية من جميع جوانبها ومتطلباتها وذلك 
إلنتاج مستوى تعلم مرتفع، يعتمد بالدرجة األولى على اختيار أساليب التدريس المناسبة، حيث تعمـل  

لتدريس المناسبة على تطوير األداء المهاري والبدني، وكذلك االنفعالي بصورة سليمة استخدام أساليب ا
  ).  2007شلتوت وخفلجة، (ودقيقة 

ومن أساليب التدريس التي تستخدم في مجال التربية الرياضية في تعليم المهارات الحركيـة،  
، ( Mosston & Ashworth,2002)األسلوب الشامل واألسلوب الثنائي كأساليب تدريسية مباشـرة  



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

85  

فاألسلوب الثنائي يعمل على توفير عالقات مختلفة بين المدرس والطالب، حيث ويتم تحويـل بعـض   
القرارات الخاصة بمرحلة التطبيق والتقييم للطالب، هذه القرارات تجعل الطالب يعمل بعيدا عن ضغط 

أزواج، مما يعمل على تنميـة   المدرس من خالل تبادل األدوار بين الطالب اللذين يعملون على شكل
العالقات االجتماعية بينهم، كما ويتطلب هذا األسلوب الصبر والمصداقية عند أداء المهـام المطلوبـة   

  .منه
إما األسلوب الشامل فيقوم الطالب باختيار مستوى األداء الذي يناسب قدراته، وفي حالة النجاح 

توى األعلى، وفي حالة الفشـل يعـود الطالـب إلـى     في اجتياز مستوى األداء ينتقل الطالب إلى المس
المستوى األدنى، ويوفر هذا األسلوب اشتراك جميع الطلبة في العملية التعليمية كل بحسـب قدراتـه،   

مخلـوف،  (وكذلك التركيز على عملية التعلم المهاري، مع األخذ بعين االعتبار قدرات الطالب البدنية 
2011  .(  

أن التطور الحاصل في المجال الرياضي وتحقيـق المسـتويات    )2001الخلف، (هذا ويرى 
العالية، في مختلف المجاالت الرياضية، سواء كان في األلعاب الفردية أم الجماعية، لم يتأتى ويتحقـق  
إال بالتخطيط والدراسات العلمية المبنية على أساس علمي سليم، وخصوصا في مجال اختيار أسـاليب  

  .التدريس المناسبة
ا تعد لعبة الريشة الطائرة من األلعاب الرياضية التي تطورت بالسنوات األخيـرة نتيجـة   وكم

بأنها تتطلب قدرات كبيرة على المستوى البدني ) 2001الخولي، (لتطور أساليب التدريس، حيث أشار 
والحركي، فانتشرت الريشة الطائرة على نطاق واسع في المدارس والجامعات والنـوادي الرياضـية   

  .راكز الشبابوم
تعد الريشة الطائرة من األلعاب الرياضية المناسبة للجميع، بغض النظر عن السن والجنس،   

هذا وال تعتمد الريشة الطائرة في ممارستها على الجوانب البدنية والحركية فقط، وإنما أيضا الجانـب  
لى استخدام األسلوب المناسب، كما وتعتمد لعبة الريشة الطائرة في إتقانها ع). 1994الخولي، (العقلي 

  ).2011علي وشريف، (الذي يتفق مع طبيعة المتعلم ونوع المهارة 
ويرى الباحث أن لعبة الريشة الطائرة من األلعاب التي تتطلب الكثير من القدرات المهاريـة،  

جـل  وان تحديد أساليب التدريس المناسبة لمهاراتها آمرا مهم وضروري وذلك من أجل التعلم ومـن أ 
الثنائي (تطوير مستوى األداء، ومن هنا ظهرت أهمية البحث في معرفة أثر استخدام أسلوبي التدريس 

على مستوى أداء وتكرار  مهارات اإلرسال الطويل والمنخفض والضـربة السـاحقة فـي    ) والشامل
  .الريشة الطائرة

  :مشكلة الدراسة 
متطلباتها البدنية والعقلية كما إن اخـتالف  تعتبر لعبة الريشة الطائرة من األلعاب التي تتميز ب

مهاراتها وأداء حركاتها يزيد من صعوبة تعلمها، حيث الحظ الباحث أن الغالبية العظمى من أعضـاء  
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في تعليمهم لمهارات الريشة الطائرة، وكمـا الحـظ   ) االعتيادي(الهيئة التدريسية يستخدمون األسلوب 
ضاء الهيئة التدريسية في كلية علوم الرياضة فـي جامعـة   الباحث ذلك من خالل  مزاملته لبعض أع

مؤتة أن أغلبية المدرسين يستخدمون األسلوب االعتيادي فـي تعلـيمهم للمهـارات الرياضـية، وأن     
المدرسين يعتمدون على أسلوب الشرح اللفظي، وأداء نموذج عملي من قبل المعلم، دون أية مشـاركة  

  .فاعلة للطلبة في الموقف التعليمي
) الثنـائي والشـامل  (ومن هنا ظهرت مشكلة الدراسة في معرفة أثر استخدام أسلوبي التدريس 

على تطور األداء وعدد التكرارات في مهارة اإلرسال الطويل العالي، واإلرسال القصير المـنخفض،  
  .والضربة الساحقة

  :الدراسة أهمية
دام أساليب التدريس فـي مجـال   هنالك الكثير من الدراسات التي اهتمت في مقارنة أثر استخ

التربية الرياضية، إال أن إجراء دراسات جديدة أمرا مهم وضروري نتيجة للتطورات والمتغيرات التي 
طرأت على أساليب التدريس في التربية الرياضية، وكذلك التغيـرات المتداخلـة والمتنوعـة علـى     

والتغيرات بحاجة إلى متابعـة مسـتمرة   المهارات الخاصة في األلعاب الرياضية، وأن هذه التطورات 
  للحصول على نتائج سليمة، على أسس علمية سليمة، لذا وتتلخص أهمية الدراسة باآلتي 

  .الطلبة ماستخدام مجموعة من أساليب التدريس التي تعمل على استثارة اهتما - 1
 .تحديد مدى مالئمة األساليب المستخدمة للمهارات المتضمنة في الدراسة - 2

بين أثر األداء على التكرار بالنسبة لألساليب المستخدمة في هذه الدراسة عنـد تـدريس    المقارنة - 3
مهارات اإلرسال القصير المنخفض والطويل العالي والضربة الساحقة ومسـتوى اإلنجـاز عنـد    

 .األسلوبين الشامل والثنائي

 .بي التدريسبيان العالقة االرتباطية بين تكرار األداء ومستوى االنجاز بالنسبة ألسلو - 4

  :أهداف الدراسة 
أثر استخدام أسلوب التدريس الثنائي والشامل على مستوى األداء والتكرار على بعض المهـارات   -1

  .في الريشة الطائرة
المقارنة بين أثر استخدام أسلوب التدريس الثنائي والشامل من حيـث األداء والتكـرار لـبعض     -2

  .مهارات الريشة الطائرة
ة االرتباطية بين األداء والتكرار لبعض مهارات الريشة الطائرة عند استخدام أسـلوبي  نوع العالق-3

  .التدريس الثنائي والشامل
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  :الدراسة فرضيات 
بين القياسين القبلـي والقيـاس   ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة - 1

لطائرة، عند استخدام األسـلوب الثنـائي   البعدي على أداء بعض المهارات األساسية في الريشة ا
 .واألسلوب الشامل

فـي مسـتوى أداء بعـض    ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  - 2
 .المهارات األساسية في الريشة الطائرة، بين أسلوبي التدريس الشامل والثنائي

د مرات أداء بعض المهـارة  في عد) α≥0.05(ال توجد فروق داللة إحصائية عند مستوى داللة  - 3
 .األساسية في الريشة الطائرة، بين أسلوبي التدريس الشامل والثنائي

توجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين عدد مـرات أداء ضـربات بعـض المهـارات      - 4
األساسية في الريشة الطائرة، ومستوى أداء هذه المهارات عند استخدام أسلوبي التدريس الشامل 

 .ثنائيوال

  :المصطلحات المستخدمة في الدراسة
هو القيام  بإجراءات محددة بناء على قرارات مخطط لها مسبقا وتهدف إلى أن يحقق :أسلوب التدريس

  .( Mosston & Ashworth, 2002) الطالب هدفا أو مجموعة أهداف أنجازية محددة
في  بعضهم البعض للطالب لمساعدة صهو األسلوب الذي يقوم على مبدأ إتاحة الفر: األسلوب الثنائي

عملية تعلم المهارات من خالل نموذج المهمات الذي أعده المدرس، فيقوم المدرس بتوزيع الطالب إلى 
أزواج، حيث يقوم الطالب المقيم بمساعدة الطالب المطبق على تعلم المهارات دون التعرض إلى ضغط 

 & Mosston) وتقييم الطالب لبعضـهم الـبعض    المدرس، وكذلك يعمل على تقديم التغذية الراجعة
Ashworth, 2002 )  

هو األسلوب الذي يوفر  مستويات عدة لنفس األداء، حيث يقوم بإشـراك جميـع    :األسلوب الشـامل  
الطلبة في األداء، ويقوم هذا األسلوب باالهتمام بالفروق الفردية، وذلك من خالل اشتراك جميع الطلبة 

  (Mosston & Ashworth,2002).دراته في األداء كال حسب ق
يشكل المفتاح األول لبداية اللعب، كضربة تستخدم لوضع الريشة في اللعبة لتبادل الضربات،  :اإلرسال 

حيث ترسل الريشة إلى منطقة الخصم والذي من الصعب عليه إرجاعها أو إحراز نقطة مباشرة منـه،  
فيهـا الالعـب بكامـل تحكمـه وسـيطرته علـى       ويعد اإلرسال من المهارات المغلقة التي يكـون  

  .)1994الخولي، (األداء
ويكون بالوجه األمامي للمضرب أو الخلفي منه، ويستخدم فـي اللعـب    :اإلرسال القصير المنخفض 

الفردي والزوجي بهدف إجبار الخصم لرد الريشة لألعلى، ويقوم المرسل باتخاذ وضـعية اإلرسـال   
ي وقريب من الخط الوسطي، ويركز الالعب على حافة الشبكة العليا، بوقوفه خلف خط اإلرسال األمام

 .(Peter, 1995)حتى يكون اإلرسال أخفض وأقصر ارتفاعا قدر اإلمكان
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وينفذ غالبا بوجه المضرب األمامي، ويستخدم كثيرا في اللعب الفردي إلجبار : اإلرسال الطويل العالي 
تفع إلى أعلى مستوى ممكن للحدود الخلفيـة لملعـب   الخصم للرجوع للخلف، حيث ترسل الريشة لتر

  ).1994الخولي، (الخصم، وذلك إلضعاف هجوم الخصم 
، وهـي المهـارة   األسفلويقصد بها توجيه الريشة بضربها بقوة وبشكل حاد نحو : الضربة الساحقة 

المضـرب  ثم يتجه  الرأس من أعلى حيث تضرب الريشة ،الهجومية الرئيسة في لعبة الريشة الطائرة
  ).1994الخولي، ( من الثبات أو، لألعلىباالرتقاء والوثب  إماوتؤدى  ،بعد لألسفل

  :محددات الدراسة
ريشـة  اقتصرت الدراسة على طلبة كلية علوم الرياضة المسجلين في مسـاق ال  :المجال البشري .1

  .2014\2013، من الفصل الدراسي األول للعام )1( الطائرة
  .، جامعة مؤتةفي كلية علوم الرياضة الصالة الرياضية،  في الدراسة اءإجرتم   :المجال المكاني .2
-12-10 /2013-10-20 تطبيق البرنامج التعليمي في الفتـرة الواقعـة   تم :الزمانيالمجال  .3

2013.  
  :الدراسات السابقة
بدراسة هدفت إلى التعرف على اثر استخدام أسـلوبي التـدريس    )2013القرالة، (قامت 

على تعلم مهارة اإلرسال من أسفل في الكرة الطائرة، تكونت عينة الدراسـة مـن   ) شاملالثنائي وال(
طالب من طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة، واستخدمت الباحثـة المـنهج التجريبـي    ) 30(

لمالئمته لطبيعة الدراسة، أظهرت نتائج الدراسة أن أسلوبي التدريس الثنائي والشامل أثر ايجـابي ذو  
، وكذلك أظهـرت  )اإلرسال من أسفل المواجه األمامي(لة إحصائية على تعلم مهارة الكرة الطائرة دال

نتائج الدراسة ضرورة استخدام أسلوبي التدريس الشامل والثنائي في تعلم المهارات الخاصة في الكرة 
  .الطائرة

وبي التـدريس  بدراسة هدفت إلى معرفة تأثير اسـتخدام أسـل   )2013الخلف والذيابات، (قام 
االمري والثنائي في تعليم بعض المهارات األساسية  بكرة الطاولة للمبتدئين ومعرفة األسلوب األكثـر  

-طالبا من طلبة كلية التربية الرياضية) 36(فاعلية في تعليم هذه المهارات، تكونت عينة الدراسة من 
طبيعة الدراسة، أظهرت نتائج الدراسـة  جامعة اليرموك، واستخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالئمته ل

أن لكال األسلوبين تأثيرا إيجابيا في تعليم المبتدئين بعض المهارات األساسية للعبة، مع أفضلية واضحة 
بداللة إحصائية لألسلوب الثنائي في تعليم المهارات وخاصة في الضربتين الرافعة األمامية والرافعـة  

استخدام األسلوب الثنائي في تعليم المبتدئين مهارات لعبـة كـرة   الخلفية، وأوصى الباحثان بضرورة 
  .الطاولة

 ثر اسـتخدام أسـلوبي التـدريس   أالتعرف على  إلى هدفت دراسةب )2011،هالربابع( قام
استخدم الباحـث  ، على بعض القدرات العقلية والمهارية في كرة الطائرة) م األداء الذاتييوتقي الشامل(
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طالب من طالب كلية علـوم  ) 30(ئمتة طبيعة الدراسة، تكونت عينة الدراسة منالمنهج التجريبي لمال
اثر ايجابي في تعلم بعـض   الشامل وتقييم األداء الذاتي أسلوبي  التدريس أنأظهرت النتائج ، الرياضة

الضربة الساحقة بشكل  ،ماملأل أعلىالتمرير من  أعلى،اإلرسال من ( لكرة الطائرة األساسيةالمهارات 
، أكدت الدراسـة  الشاملألسلوب لمقارنة نتائج القياسين القبلي والبعدي كانت األفضلية وعند ، )طريق
بعـدي  لمستوى تركيز االنتباه عند مقارنة نتائج القياسين القبلي وا في إيجابيثر أأسلوبي التدريس  أن

فـروق ذات داللـة    وكانت األفضلية ألسلوب تقييم األداء الذاتي، أظهرت نتائج الدراسة عدم وجـود 
  .وتقييم األداء الذاتي على مستوى الذكاء العام الشاملإحصائية الستخدام أسلوبي التدريس 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن تأثير التـدريس بأسـلوبي    )2009مطرود وعلي، (كما قام 
قارنـة  الشامل والثنائي في التحصيل المهاري والوجداني لبعض المهارات األساسية بالمصـارعة والم 

طالبا من طالب السنة الدراسية ) 42(بينهم، استخدم الباحثان المنهج التجريبي، تكونت عينة البحث من
جامعة الموصل، وتم توزيع العينة إلى ثالث مجموعات متكافئة كل / الثالثة في كلية التربية الرياضية 

ـ ) 14(مجموعة تكونت من  ائي، والمجموعـة الثانيـة   طالبا، األولى تعلمت وفق طريقة األسلوب الثن
تعلمت وفق طريقة األسلوب الشامل، والمجموعة الثالثة تعلمت وفق طريقة األسلوب التقليدي، وأهم ما 
توصل إليه الباحثان من نتائج، أن األسلوب الثنائي أكثر فاعلية من أسلوبي الشـامل والتقليـدي فـي    

  .التحصيل المهاري
تعرف إلى تأثير استخدام بعض أساليب التدريس في بدراسة هدفت  لل )2008الجندي، (قام 

طالبة من طالبات الفرقة الثالثة ) 42(مستوى أداء بعض الوثبات في البالية، وتكونت عينة الدراسة من 
بكلية التربية الرياضية بالزقازيق، استخدم الباحث المنهج التجريبي، أظهرت نتائج هذه الدراسة فاعلية 

وتأثيرهـا  ) األمري، التطبيق بتوجيه اإلقران، التطبيق الـذاتي، الشـامل  (دمة أساليب التدريس المستخ
اإليجابي في مستوى بعض الوثبات، كذلك أظهرت نتائج هذه الدراسة التأثير اإليجابي بـين أسـلوبي   
التطبيق بتوجيه اإلقران وأسلوب التطبيق الذاتي واألسلوب الشامل في التدريس عـن بـاقي أسـاليب    

  .ستخدمة في مستوى أداء بعض الثباتالتدريس الم
بدراسة هدفت إلى التعرف إلى اثر برنامج تعليمـي مقتـرح باسـتخدام     )2008الحايك، (قام 

طالب، ) 25(، وتكونت عينة الدراسة من )األسلوب الثنائي واألسلوب الشامل(أساليب التدريس الحديثة 
تائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللـة  حيث استخدام الباحث المنهج التجريبي والوصفي، وأظهرت ن

إحصائية لصالح أفراد المجموعة التجريبية على مقياس الرضا الحركي في اختبارات مهارة االنـزالق  
أظهرت نتائج الدراسـة أن  . على البطن، والزحف على البطن، وضربات الرجلين، والوقوف في الماء

التجريبية على مقياس القلق من السباحة ولصـالح  هناك فروقا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة 
 .أفراد المجموعة التجريبية
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بدراسة هدفت للتعرف إلى تأثير التدريس باألسلوب التدريبي واألسلوب  )2006محسن، (قام 
الثنائي على بعض مهارات كرة السلة والمفاضلة بين األسلوبين في تدريس هذه المهارات بمدرسة قتيبة 

العراق، واستخدم الباحث عدة اختبارات لمهارات كرة السلة، وتكونت عينة البحث مـن  اإلعدادية في 
طالب لكل شعبة من طالب الصف الرابع اإلعدادي، واستخدم الباحث المنهج التجريبـي،  )40(شعبتين 

أظهرت النتائج أنه يوجد تأثير إيجابي لألسلوبين التدريبي والثنائي في تعلـم مهـارات كـرة السـلة،     
رت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسات القبلية والبعدية لألسلوبين التدريبي والثنـائي  أظه

لصالح القياسات البعدية، وتظهر النتائج الخاصة بالفروق بين القياسات البعدية لألسـلوبين التـدريبي   
 .والثنائي إلى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح األسلوب التدريبي

هدفت إلى التعرف إلى اثـر اسـتخدام ثالثـة أسـاليب      )2004النداف، (جراها وفي دراسة أ
على مستوى األداء في مهارتي ) األمري، التطبيقي، تقييم األداء الذاتي(تدريسية في التربية الرياضية 

اإلرسال الطويل واإلرسال القصير المنخفض في الريشة الطائرة لطالب كلية علوم التربية الرياضـية  
طالبـا، أظهـرت   ) 42(ة مؤتة، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من بجامع

النتائج أن األساليب الثالث قد أدت وبصورة دالة إلى تطور مستوى اإلنجاز عند أفـراد المجموعـات   
فض، الطويل العالي واإلرسال القصـير المـنخ   لالثالث في أداء المهارتين في الريشة الطائرة اإلرسا

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين األسلوب التطبيقي وأسلوب تقيـيم  
  .األداء الذاتي في أداء مهارة اإلرسال القصير المنخفض ولمصلحة األسلوب التطبيقي

االمري، (بدراسة هدفت للتعرف إلى استخدام ثالثة أساليب تدريس  )2003الشمايلة، (وقامت 
في تعلم مهارتي الدحرجة األمامية من الطيران والقفز فتحا عن حصان القفز فـي  ) بيقي، الشاملالتط

الجمباز لطالبات الصف الخامس األساسي من مدرسة جامعة مؤتة النموذجية فـي محافظـة الكـرك،    
طالبة، تم توزيعهم بشكل عشوائي إلى ثالث مجموعات، واستخدمت ) 36(وتكونت عينة الدراسة من 

باحثة المنهج التجريبي، أظهرت نتائج هذه الدراسة إن األساليب التدريسية أثرت وبشكل ايجابي فـي  ال
تعلم المهارتين، أظهرت النتائج هناك فروق دالة إحصائيا بين األساليب الثالثة على األداء المهاري عند 

 . مقارنة نتائج القياس القبلي والبعدي

راسة هدفت إلى التعرف على تأثير التعلم التبادلي الثالثي فقد قام بإجراء د )2003شـبل،  (أما 
طالبه، استخدم ) 36(واإلرسال من أعلى، وتكونت عينة البحث من هعلى تعلم مهارتي اإلرسال المواج

الباحث المنهج التجريبي، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين واحدة تجريبية واألخرى ضابطة، واهم مـا  
التبادلي الثالثي كان له تأثير أكثر إيجابية مـن األسـلوب    بأن األسلو: تائجتوصل إليه الباحث من ن

  .التقليدي في تحسين مستوى التحصيل المعرفي وتعلم مهارتي اإلرسال
بهدف التعرف على اثر استخدام ثالثة أساليب تـدريس   )2003الكيالني، (وفي دراسة أجراها 

ياضة السباحة، لطلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة لبعض المهارات األساسية في لعبة كرة اليد ور
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طالـب تـم تـوزيعهم    ) 46(الهاشمية، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة البحث مـن  
، وكانت نتائج هذه الدراسـة  )األمري، الثنائي، الذاتي(عشوائيا، استخدم الباحث ثالثة أساليب تدريسية 

حسنت وطورت في تعلم مهارات لعبة كرة اليد والسباحة، وكذلك عند إجـراء  بأن األساليب الثالثة قد 
عملية المقارنة بين األساليب الثالثة وجد أن األسلوب األمري هو أفضلهما، ومن ثم األسلوب التبادلي، 

  .ومن ثم األسلوب الذاتي
بدراسة هدفت للتعرف إلى أثر اسـتخدام أسـاليب    (Salvarman et al., 2006)أجرى 

طالـب  ) 75(التدريس على أهداف الطلبة واتجاهاتهم في التربية الرياضية، وتكونت عينة الدراسة من 
وطالبة من أربع مدارس في مدينة اليكدروبوليس اليونانية، واستخدم الباحث المتوسطات واالنحرافات 

اتجاها نحو  اي أظهروباألسلوب األمر ا، وأظهرت النتائج أن الطلبة اللذين تعلمو)ت(المعيارية واختبار
قلقين من ارتكـاب األخطـاء،    اأفصل من اآلخرين، وكانو ارغبتهم ليكونو امفهوم األنا كذلك اظهرو

بشكل إيجـابي   اوكذلك أظهرت نتائج هذه الدراسة بأن الطلبة في األساليب التدريسية األخرى تجاوبو
، إشارات النتائج بأن األساليب التدريسية أقل قلقا من ارتكاب األخطاء اوانخفض اتجاه األنا لديهم وكانو

التي يشترك فيها الطلبة بصنع القرار يظهر فيها استجابات ايجابية نحو المهمات التي يقومـون بهـا،   
  . وكذلك أظهرت النتائج بأن الطالبات أكثر دافعية من الطالب

سـاليب  دراسة هدفت للتعرف على تأثير ثالثـة مـن أ   (Schilling & Mary, 2000)أجرى 
على األداء في التصويبة الكرباجية من االرتكاز فـي كـرة اليـد،    ) االمري، الثنائي، الشامل(التدريس

طالـب تـم تقسـيمهم إلـى     ) 120(واستخدم الباحث المنهج ألتجريبيي، وتكونت عينة الدراسة مـن  
ظهـرت  طالب، وأ) 40(طالب، ومجموعة ضابطة قوامها ) 40(مجموعتين تجريبيتين قوام كل منها 

أدت إلـى تحسـين مهـارة    ) األمري، الثنائي، الشامل(نتائج هذه الدراسة أن كل األساليب التدريسية 
  . التصويبة الكرباجية من االرتكاز في كرة اليد

دراسة هدفت للتعرف إلى اختبار اتجاهات الطلبة نحـو ثالثـة    (Cai & Sean ,1997)أجرى 
وألعاب المضرب، في كلية التربيـة   هفي لعبتي الكاراتي) األمري، الثنائي، التضميني(أساليب تدريس 

طالبة، ) 42(طالبا و) 79(طالب وطالبة منهم ) 121(الرياضية في جامعة اكرون، اشتملت العينة على 
وألعاب المضـرب،   هتلقى المشاركون ثالثة دروس في األسبوع لمدة ثمانية أسابيع في لعبتي الكاراتي

اسة أن هناك أولوية في اتجاهات الطلبة لألسلوب االمري، لكن ذلك لـم  حيث أظهرت نتائج هذه الدر
يقلل من قيمة األسلوب التضميني واألسلوب الثنائي، وعند مقارنة اتجاهات الطلبة ألساليب التدريس في 

وألعاب المضرب، أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية فـي اتجاهـات    هلعبتي الكاراتي
، وكانت الفروق دالة إحصائيا فـي اتجاهـات   هاألسلوب األمري لصالح مجموعة الكاراتيالطلبة على 

الطلبة على األسلوب التضميني لصالح المجموعة ألعاب المضرب، وعدم وجـود فـروق دالـة فـي     
  .اتجاهات الطلبة على األسلوب الثنائي بين المجموعتين
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أألمـري،  (ام ثالثـة أسـاليب   دراسة هدفت إلى معرفة أثر اسـتخد  (Boyce, 1992)أجرى 
طالبا  135اشتملت عينة الدراسة على . على تعلم إحدى مهارات التصويب بالبندقية) التطبيقي، الثنائي

جامعيا تم تقسيمهم بطريقة عشوائية إلى ثالث مجموعات ممثلة لألساليب التدريسية الثالثة، أدت كـل  
المحاوالت، أظهرت نتائج هذه الدراسـة أن  مجموعة مهارة التصويب بالبندقية على ست مراحل من 

وأما فيما يتعلق . األساليب الثالثة أثرت وبصورة دالة في ارتفاع مستوى األداء عند كافة المجموعات
بالمقارنة بين األساليب الثالثة، فقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن األسلوب أألمري واألسلوب التطبيقي 

  .لوب الثنائي في تحسين مستوى االنجازكانا وبصورة دالة أفضل من األس
بدراسة هدفت للكشف عن أثر استخدام كل من األسـلوب التطبيقـي    (Becke , 1990)قام 

واألسلوب الشامل في التدريس على مستوى األداء والتحصيل المعرفي لبعض مهارات كرة القدم عنـد  
ممـن حقـق   % 25بي، حيث تم استثناء طلبة إحدى كليات التربية الرياضية،تم استخدام المنهج التجري

الباقون من مستوى المتوسط تم وضعهم فـي مجموعـات متجانسـة،    % 50أعلى وأدنى نتيجة، إما 
أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي لكال األسلوبين، هذا ولـم تظهـر   

األسلوب الشامل نتائج أعلـى   االذين درسوفروق معنوية في االختبار المعرفي الكتابي فقد حقق الطلبة 
  .باألسلوب التطبيقي امن الطلبة الذين درسو

بدراسة هدفت إلى تحديد اثر وقت التطبيق وعدد مرات األداء على  (Silverman, 1985)قام 
، 31-17طالبا أعمـارهم بـين   57في السباحة، تكونت عينة الدراسة من  يتعلم مهارة الطفو اإلنقاذ

باحث المنهج التجريبي، أظهرت نتائج هذه الدراسة إن وقت التطبيـق وعـدد مـرات األداء    استخدم ال
للمهارة لهما تأثير ايجابي على تعلم مهارة الطفو اإلنقاذي في السباحة، كذلك ظهرت نتائج هذه الدراسة 

ـ   اذي فـي  إن عدد مرات األداء للمهارة له أهمية كبيرة من وقت التطبيق في تعلم مهارة الطفـو اإلنق
  .السباحة

بدراسة هدفت إلى معرفة أثـر األسـلوب    (Goldberger & Chamberlain, 1982)وقام 
على تطور مستوى األداء إلحدى مهارات الدقة فـي الهـوكي وكـذلك    ) التطبيقي والثنائي والشامل(

ـ   ن مستوى تطور المهارات االجتماعية عند طلبة الصف الخامس االبتدائي، تكونت عينة الدراسـة م
طالبة قسموا إلى ثالث مجموعات متساوية تمثل كل مجموعة أسـلوب تدريسـيا،   ) 48(طالبا و) 48(

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هناك تأثير إيجابي ودال الستخدام هذه األساليب على تطـور مسـتوى   
لثالثـة لـم   األداء عند الطلبة في المجموعات الثالث، ولكن عند المفاضلة بين اثر استخدام األساليب ا

  .تظهر نتائج التحليل اإلحصائي أن هنالك فرق دال بين األساليب الثالث المستخدمة
  :تم االستفادة من الدراسات السابقة

  .المساعدة في توفير القاعدة العلمية للدراسة-1
  .االسترشاد بالخطوات التنظيمية واإلجراءات الخاصة بالدراسة الحالية-2
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  .يق البرنامج التعليميالمساعدة في تصميم وتطب-3
  .المساعدة على كيفية عرض النتائج ومناقشتها-4

  :منهج الدراسة
قام الباحث باستخدام المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة إجراءات هذه الدراسة للتعرف على اثر 

  .على بعض المهارات المستخدمة في الريشة الطائرة) الشامل والثنائي( استخدام أسلوبي التدريس
  :تمع الدراسةمج

  ).1(طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة المسجلين في مادة الريشة الطائرة  
  :عينة الدراسة

طالب من مجتمع الدراسة طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة،حيث تكونت  24تم اختيار
بية األولى التجري مجموعةالمجموعتين متكافئتين  إلىتوزيعهم  وتم، طالب) 12(كل مجموعة من 

  .استخدمت األسلوب الشامل والمجموعة التجريبية الثانية استخدمت األسلوب الثنائي
  :أداة الدراسة

تم استخدام البرنامج التعليمي الذي صممه الباحث، وذلك بعد مراجعة األدب النظري 
ودراسة  ،)2001الخلف، (ودراسة ) 2013القرالة، (ودراسة ) 2011الربابعة، (والدراسات السابقة 

  ).ك(،  كما هو موضح في ملحق رقم )2004النداف، (
  :والتجهيزات المستخدمة األدوات

 .صالة مغلقة .1
 .ريشة طائرة – شبكة-مضارب .2
 .فراد العينةأستمارة جمع بيانات الشخصية ا .3
 .، ساعة توقيتصافرة .4
 .نموذج المهمات .5
 .برنامج الطالب .6

  :صدق االختبار وثباته
  .المنخفضاختبار اإلرسال القصير -1
  %).66:(صدق. أ

  %).89( - %) 51:(الثبات. ب
  .اختبار اإلرسال العالي الطويل- 2
  %).50(الصدق . أ

  ).2004النداف، %)  (81(الثبات . ب
  اختبار الضربة الساحقة - 3
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  ).0.78(الصدق . أ
  ).2001الخلف،()   0.38(الثبات . ب

  :متغيرات الدراسة
  :تتضمن الدراسة المتغيرات التالية

 :المتغير المستقل ويشمل: الأو .1
  .األسلوب الشامل .1
  .األسلوب الثنائي .2

 :المتغير التابع ويشمل: ثانياً .2
  .اإلرسال القصير .1
  .اإلرسال الطويل العالي. 2
  الضربة الساحقة. 3

  :الدراسة االستطالعية
طالب من كلية علوم ) 8(تم إجراء تجربة استطالعية من قبل الباحث على عينة مكونة من

،على عينة عشوائية من داخل مجتمع الدراسة وغير مشتركة في التجربة الرئيسية، وشملت الرياضة
  :األسلوب الشامل واألسلوب الثنائي مع كافة المهارات المستخدمة في الدراسة،وكان الهدف من ذلك

  .معرفة الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الباحث عند إجراء التجربة الرئيسية .1
  .مة المكان واألدوات المستخدمةالتأكد من مالئ .2
  .التأكد من قدرة الباحث على تطبيق األساليب المستخدمة في البحث .3
  .معرفة األخطاء التي تواجه الباحث أثناء التجربة وتجاوزها عند التجربة الرئيسية .4
  .معرفة مدى مناسبة الوقت عد إجراء الوحدة التدريسية .5
  .توفير األدوات وتجهيزها من قبل الباحث .6
 .تحديد النواحي التنظيمية واإلدارية لسير التجربة بطريقة سليمة .7

  تطبيق البرنامج التعليمي
استمرت فترة تطبيق البرنامج التعليمي المقترح لمدة ستة أسابيع في الفتـرة الواقعـة مـابين    

خمـس  بواقع ثالثة لقاءات أسبوعياً، مدة الوحدة التعليمية الواحـدة  ) 10/12/2013– 20/10/2013(
د للنواحي ) 25(د للنواحي التعليمية، ) 7(د لإلحماء، ) 7(دقيقة، موزعين على الشكل األتي، وأربعون 
وحـدة  ) 18(د للجزء الختامي، وبذلك يكون عدد الوحدات التعليمية  لكـل مجموعـة   ) 6(التطبيقية، 

  . تعليمية لكامل فترة البرنامج التعليمي المقترح لكل أسلوب
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  :االختبار القبلي
، وتـم  )10/10/2013-6األحد بتـاريخ،  (قام الباحث بإجراء االختبار القبلي للمجموعتين يوم

  .التأكد من األمور الخاصة باالختبار، كالمكان والزمان وطريقة تنفيذ االختبار
للمجموعتين على اختبارات اإلرسال الطويل العالي واإلرسال القصير ) ت(اختبار : )1(الجدول 

 ة الساحقةالمنخفض والضرب

مستوى 
 الداللة

 االنحراف قيمة ت
 المعياري

 المتوسط
 األسلوب الحسابي

  المهارة
 )التكرار(

  العالي طويلال اإلرسال  الثنائي 1.56 0.304 1.34 0.192
 الشامل  1.72 2500

 قصيرال اإلرسال  الثنائي 1.42 0.250. 1.68 0.106.
 الشامل 1.63 0.304 المنخفض

 ةساحقالضربة ال  الثنائي 1.35 0.127 0.372 0.747
 الشامل 1.32 0.266

 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين األسلوبين وللثالث مهـارات علـى   ) 1(يظهر الجدول رقم
  .االختبار القبلي، مما يعني تشابه مستوى األداء المهاري عند المجموعتين

  :االختبار البعدي
، )2013-12-10الثالثاء بتـاريخ،  (للمجموعتين يوم  قام الباحث بإجراء االختبار البعدي

، وتم التأكد من تطـابق األمـور   )2013-12-15، األحد بتاريخ،)2013-12-12الخميس بتاريخ،(
  .الخاصة باالختبار كالمكان والزمان وطريقة تنفيذ االختبار

  :خطوات إجراء الدراسة
ماح للباحث بإجراء الدراسة واستخدام جامعة مؤتة من اجل الس -التنسيق مع كلية علوم الرياضة .1

 .اإلمكانيات المتوفرة في الكلية

جامعة مؤتة للحصول على عينة الدراسة ممـن تنطبـق    -التنسيق مع إدارة كلية علوم الرياضة .2
 .عليهم الشروط

  .تحديد مواعيد القياسات القبلية لجميع أفراد العينة .3
يفيه أداء المهارة وتطبيق األسلوب بشكل صحيح، قبل أداء االختبار تم الشرح ألفراد العينة عن ك .4

  .وتم اإلجابة على استفسارات أفراد العينة الخاصة بعملية األداء للمهارة
  .إجراء اإلحماء العام والخاص من قبل المدرس مباشرة قبل البدء بالنشاط التعليمي .5
بـات التعليمـات   تم تطبيق جميع األساليب بنفس الظروف ومن نفس المدرس، وذلك للتأكد من ث .6

  .وكذلك النواحي التنظيمية، وكان هناك اختالف بطريقة تطبيق كل أسلوب
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 . تم إجراء االختبار البعدي بعد االنتهاء من وقت تطبيق البرنامج التعليمي .7
  الوسائل اإلحصائية المستخدمة

 .المتوسط الحسابي .1

  االنحراف المعياري .2
 ). ت(اختبار  .3

  .للمجموعتين المستقلتين  - أ
  .ن المختلفين لنفس المجموعةللقياسي  - ب

 .معامل االرتباط بيرسون .4

  عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات
  :عرض النتائج

بـين القياسـين   ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة :الفرضية األولى 
سـتخدام  القبلي والقياس البعدي على أداء بعض المهارات األساسية في الريشـة الطـائرة، عنـد ا   

 .األسلوب الثنائي واألسلوب الشامل

واألسلوب بين القياسين القبلي والبعدي  لمهارات الدراسة لألسلوب الثنائي ) ت(أختبار : )2(جدول 
  الشامل 

ــط   المجموعة المتوس
  الحسابي

ــراف  االنحـ
  المعياري

  قيمة ت
 

ــتوى  مسـ
  الداللة

  الثنائي
  
  
  
  
  

 اإلرسال الطويل
  العالي

  9.60 0.304  1.56 القياس القبلي
 

  
  0.333 2.92  عديبالقياس ال 0.000

اإلرسال القصير 
 المنخفض

   11.81 0.250 1.42  القياس القبلي
  0.259 2.39  عديبالقياس ال 0.000

   11.97 0.172 1.35  القياس القبلي  الضربة الساحقة
  0.235 2.24  عديبالقياس ال 0.000

 اإلرسال الطويل  الشامل
  اليالع

   18.45  2500.  1.72 القياس القبلي
 0.492  3.56  عديبالقياس ال 0.000

اإلرسال القصير 
 المنخفض

    12.01  0.347 1.63  القياس القبلي
  0.574 3.44  عديبالقياس ال 0.000

   14.25  0.260 1.32  القياس القبلي الضربة الساحقة
  3500. 2.44  عديبالقياس ال 0.000
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ومستوى الداللة، لـدرجات   المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري،) 2(الجدول رقم  يوضح
القبلي والبعدي لألسلوبين الثنائي و الشامل حيث يوضح الجـدول أن  عينة الدراسة في االختبار  أفراد

قياس هنالك فروق دالة إحصائيا في المتوسطات الحسابية بين القياس القبلي والقياس البعدي ولصالح ال
  .  في الدراسة ولألسلوبين ةالبعدي ولجميع المهارات المستخدم

في مستوى أداء ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة" : الفرض یة الثانی ة  
 .بعض المهارات األساسية في الريشة الطائرة، بين أسلوبي التدريس الثنائي والشامل

  سلوبين لالختبارات البعدية لمستوى األداء لمهارات الدراسة بين األ) ت(اختبار : )3(جدول 
المتوسط   األسلوب  المهارة

  الحسابي
االنحــراف 

  المعياري
مســتوى   )ت(قيمة

  الداللة
  0010.  3.72  0.333  2.92  الثنائي  العالي طويلاإلرسال ال

  0.492  3.56  الشامل
  0000.  5.80  0.259  2.39  الثنائي  المنخفض قصيراإلرسال ال

  0.574  3.44  الشامل
  1120.  1.65  0.235  2.24  الثنائي  ةساحقالضربة ال

  0.350  2.44  الشامل
  

 ، لدرجات أفـراد )ت(وقيمة المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري،) 3(يوضح الجدول رقم 
فروق دالة  عينة الدراسة في االختبار البعدي لألسلوبين الثنائي والشامل حيث يوضح الجدول أن هنالك

إحصائيا في المتوسطات الحسابية بين األسلوبين ولصالح األسلوب الشامل في مهارتي اإلرسال الطويل 
العالي والقصير المنخفض، أما في مهارة الضربة الساحقة، فلم يكن هنالك فروق دالة إحصـائيا بـين   

  .األسلوبين
في عدد مـرات أداء  ) α≥0.05(داللة  ال توجد فروق داللة إحصائية عند مستوى: "الفرضية الثالثة

  .بعض المهارة في الريشة الطائرة، بين أسلوبي التدريس الثنائي والشامل
  للتكرار بين األسلوب الثنائي واألسلوب الشامل لمهارات الدراسة) ت(اختبار : )4(جدول 

مستوى 
 الداللة

 االنحراف قيمة ت
 المعياري

 المتوسط
 األسلوب الحسابي

  المهارة
 )كرارالت(

 طويلال اإلرسال الثنائي 21.17 389. 13.798 000.
 الشامل 23.67 492. العالي

 قصيرال اإلرسال الثنائي 23.08 289. 26.407 000.
 الشامل 27.58 515. المنخفض

 ةساحقالضربة ال الثنائي 16.75 452. 8.204 000.
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مستوى 
 الداللة

 االنحراف قيمة ت
 المعياري

 المتوسط
 األسلوب الحسابي

  المهارة
 )كرارالت(

 طويلال اإلرسال الثنائي 21.17 389. 13.798 000.
 الشامل 23.67 492. العالي

 قصيرال اإلرسال الثنائي 23.08 289. 26.407 000.
 الشامل 27.58 515. المنخفض

 ةساحقالضربة ال الثنائي 16.75 452. 8.204 000.
 الشامل 18.33 492.

فـرق المتوسـطات،    الحسـابي، واالنحـراف المعيـاري،   المتوسط ) 4(يوضح الجدول رقم 
عينة الدراسة في االختبار البعدي لألسلوبين الثنائي والشامل، حيث يوضـح   ، لدرجات أفراد)ت(وقيمة

الجدول أن هنالك فروق دالة إحصائيا بين األسلوب الثنائي واألسلوب الشامل فـي عـدد التكـرارات    
  .األسلوب الشامل وللمهارات الثالث في الدراسة ولصالح

توجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين عدد مرات أداء ضربات بعـض  : " الفرضية الرابعة 
المهارات األساسية في الريشة الطائرة، ومستوى أداء هذه المهارات عند استخدام أسلوبي التدريس 

 .الثنائي والشامل

  لألسلوب الثنائي واألسلوب الشامل لمهارات الدراسة معامل االرتباط بين التكرار واإلداء: )5(جدول 
  العالقة االرتباطية  المتوسط  المهارة  األسلوب

  األداء      التكرار    

  
  الثنائي  

  3500.  2.92 21.17  اإلرسال الطويل العالي

 5390. 2.39  23.08  اإلرسال القصير المنخفض

 1780. 2.24  16.75  الضربة الساحقة

  
  الشامل

  0*647.  3.56  23.67  إلرسال الطويل العاليا

  0*683. 3.44  27.58  اإلرسال القصير المنخفض

  0.483 2.44 18.33  الضربة الساحقة
  )α≤0.05(يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

ل والمتعلق بالعالقة االرتباطية بين التكرار واألداء لمهارات اإلرسـا  )5(يوضح الجدول رقم 
الطويل العالي والقصير المنخفض والضربة الساحقة ولألسلوب الثنائي واألسلوب الشامل، حيث يوضح 
الجدول أن هنالك عالقة ارتباطيه ايجابية بين التكرار واألداء لمهـارتي اإلرسـال الطويـل العـالي     

قة عند تطبيـق  والقصير المنخفض عند تطبيق األسلوب الشامل، أما فيما يتعلق بمهارة الضربة الساح
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األسلوب الشامل فال توجد أية عالقة ارتباطيه لمهارة الضربة الساحقة، وعند تطبيق األسلوب الثنائي لم 
  .  تكن هنالك عالقة ارتباطية دالة إحصائيا لمهارات الدراسة

  :مناقشة النتائج
القياسـين   بـين ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة : الفرضية األولى

القبلي والقياس البعدي على أداء بعض المهارات األساسية في الريشـة الطـائرة، عنـد اسـتخدام     
 .األسلوب الثنائي واألسلوب الشامل

، إن هنالك فروق دالة إحصائيا )2(أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالتساؤل األول جدول رقم 
اس البعدي ولجميع المهارات المستخدمة فـي الدراسـة   بين القياس القبلي والقياس البعدي ولصالح القي

  .لألسلوبين
ويعزو الباحث هذه الفروق للبرنامج التعليمي الذي طبق علـى العينتـين المسـتخدمتين فـي     
الدراسة، حيث إن البرنامج التعليمي قد حسن وطور أداء الطلبة في تعلمهم للمهارات المستخدمة فـي  

دمين في الدراسة كانا فاعلين في تطوير المهارات التي تـم تدريسـها   الدراسة، وأن األسلوبين المستخ
؛ الخلف والذيابات، 2013القرالة، (أثناء تطبيق البرنامج، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من 

ــة، 2013 ــك، 2011؛ الربابع ــن، 2008؛ الحاي ــمايلة، 2006؛ محس ــداف،2003؛ الش  ؛ الن
2004Goldberger & Chamberlain, 1982,    والتي استخدمت برامج تعليمية لتطوير المهـارات

  .الرياضية المختلفة
في مستوى أداء ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة" : الفرض یة الثانی ة  

 .بعض المهارات األساسية في الريشة الطائرة، بين أسلوبي التدريس الشامل والثنائي

، أن هنالك فروق دالة إحصائيا )3(ة المتعلقة بالتساؤل الثاني جدول رقم أظهرت نتائج الدراس
في المتوسطات الحسابية بين األسلوبين ولصالح األسلوب الشامل في مهارتي اإلرسال الطويل العـالي  
والقصير المنخفض، أما في مهارة الضربة الساحقة فلم يكن هنالك فروق دالة إحصائيا بين األسلوبين، 

ل على تفوق أداء أفراد العينة التي استخدمت األسلوب الشامل على أفراد العينة التي اسـتخدمت  مما يد
  .األسلوب الثنائي

يعزو الباحث هذه النتيجة إلى البرنامج التعليمي الذي أثر بصورة إيجابية على مستوى أفـراد  
عزو الباحث هذه الفـروق  العينة لمهارتي اإلرسال الطويل العالي والقصير المنخفض للمجموعتين، وي

إلى أن األسلوب الشامل يعمل على مراعاة الفروق الفردية بين الطالب، حيث يـوفر هـذا األسـلوب    
خيارات متعددة ذات مستويات مختلفة عند األداء، واحتواء جميع الطلبة في األداء، والتركيـز علـى   

المجال أمام الطلبة للقيام بمحـاوالت   األداء الصحيح للمهارة بعد اعتبار الجهد المبذول، وكذلك إفساح
أكثر ألداء المهارة، وكذلك اتخاذ قرارات من قبل الطلبة تختص فـي نجـاحهم أو فشـلهم، كمـا أن     
األسلوب الشامل يعتمد على متابعة مباشرة من قبل المدرس طوال فترة التطبيـق، فيقـوم بتصـحيح    
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ا السبب في عدم وجود فروق فـي الضـربة   األخطاء وإعطاء الطلبة تغذية راجعة فردية مباشرة، أم
الساحقة، فقد يعود ذلك إلى أنها مهارة صعبة تتطلب مهارات عالية المستوى، وكذلك تتطلب الدقة في 
أدائها، والسرعة في ضربها، وال تحتمل إال النجاح أو الفشل عند األداء، وليس كمـا فـي اإلرسـال    

اء مصنف لعدة لمستويات مختلفة، وتتفق هذه النتيجة الطويل العالي والقصير المنخفض، حيث إن األد
  ).2011، الربابعة، 2004النداف،  ;2008الجندي، (مع نتائج دراسات كل من 

في عدد مـرات أداء  ) α≥0.05(ال توجد فروق داللة إحصائية عند مستوى داللة : "الفرضية الثالثة
 .تدريس الشامل والثنائيبعض المهارة األساسية في الريشة الطائرة، بين أسلوبي ال

، أن هنالك فروق دالة إحصائيا )4(أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالتساؤل الثالث جدول رقم 
بين األسلوب الشامل واألسلوب الثنائي في عدد التكرارات وللمهارات الثالث المستخدمة في الدراسـة  

  .ولصالح األسلوب الشامل
ت وخصائص كل أسلوب عن األخر، حيث أن األسـلوب  يعزو الباحث هذه النتيجة إلى مميزا

الشامل راعى الطريقة التي يجب أن يتعلم فيها الطالب عند أدائه للمهارات المستخدمة فـي الدراسـة،   
وكذلك دور المدرس المباشر في اإلشراف المباشر أثناء فترة تعليمهم وتقديم تغذية مباشـرة، وكـذلك   

ومراعاته للفروق الفردية بين الطلبة، وذلك من خـالل إشـراكهم    تقييم أداء الطلبة وتصحيح األخطاء
جميعا في عملية التعليم وتوفير مستويات عدة تناسب قدراتهم، من خالل اختيار الطالب للمستوى الذي 
يرغب باألداء منه، وهذا ما يتميز به األسلوب الشامل عن األسلوب الثنائي، حيث إن األسلوب الثنائي 

الب على نموذج المهمات الذي أعده المدرس سابقا وتم توزيعه على الطلبة أثنـاء فتـرة   يعتمد فيه الط
يختص بكيفية أداء المهارة، فهـو يعتمـد علـى     ئالتعليم، حيث إن نموذج المهمات موضح فيه كل ش

اختيار الطلبة لبعضهم البعض والعمل على شكل أزواج، مالحظ ومطبق، حيث يقوم الطالب المالحـظ  
أداء زميله األخر، فيقوم على تقييمه وتصحيح أخطائه وعند االنتهاء من الوقـت المخصـص    بمراقبة

للطالب يأتي دور زميله األخر، حيث إن هذا األسلوب يوفر لكل طالب مدرس، ومن ثم زيـادة إدراك  
لتطبيق النواحي الفنية للمهارة، وكذلك القدرة على استيعابها، إال أن الوقت المخصص لألسلوب الثنائي ل

يكون مقسوم على اثنين، بعكس األسلوب الشامل الذي يعطي وقتا أكبر للتدريب خالل مرحلة التطبيق، 
 ,Silverman)وهذا بدوره أثر في عدد تكرارات األداء، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسـة  

1985).  
عدد مرات أداء ضربات بعـض   توجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين: " الفرضية الرابعة

المهارات األساسية في الريشة الطائرة، ومستوى أداء هذه المهارات عند استخدام أسلوبي التدريس 
  .الشامل والثنائي

، إن هنالك عالقـة ارتباطيـة   )5(أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالتساؤل الرابع جدول رقم 
ل الطويل العالي والقصير المنخفض عند تطبيق األسـلوب  إيجابية بين التكرار واألداء لمهارتي اإلرسا
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الشامل، أما فيما يتعلق بمهارة الضربة الساحقة عند تطبيق األسلوب الشـامل ال توجـد أيـة عالقـة     
ارتباطية لمهارة الضربة الساحقة، وعند تطبيق األسلوب الثنائي فلم تكن هنالك عالقة ارتباطية دالـة  

  .إحصائيا
النتيجة إلى أن الوقت المخصص في البرنامج التعليمي الخاص باألسـلوب   ويعزو الباحث هذه

الشامل أكثر من الوقت المخصص في البرنامج التعليمي لألسلوب الثنائي، بسبب قسمة الوقـت علـى   
اثنين، مع األخذ بعين االعتبار الميزة الخاصة باألسلوب الثنائي وهي أن االهتمام بالجانب اإلدراكـي  

  .األسلوب الشاملهي أفضل من 
ويرى الباحث اعتمادا على هذه النتيجة انه كلما زاد وقت التطبيق زاد عدد التكرار في عـدد  
مرات اإلرسال لكل من اإلرسال الطويل العالي واإلرسال القصير المنخفض، ومن ثم تحسن مسـتوى  

عدد لتي أظهرت أن وا) (Silverman, 1985األداء بشكل أفضل، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
أما بالنسبة للضـربة السـاحقة فيعـزو    . مرات األداء لها األثر اإليجابي في تعلم المهارات الرياضية

الباحث إلى أن هذه المهارة عالية الصعوبة وتحتاج إلى متطلبات مهارية وبدنية عالية إلتقانها، وكذلك 
ليس العامل الوحيد المحـدد النجـاز هـذه    تتميز بخاصية النجاح أو الفشل، ومن ثم فأن عدد التكرار 

المهارة بصورة متميزة، لذلك لم تظهر أية عالقة ارتباطية بين عدد مرات التكرار ومستوى االنجـاز  
  .في الضربة الساحقة

  : االستنتاجات
على تطور مسـتوى مهـارات   ) الشامل والثنائي(وجود اثر ايجابي عند استخدام أسلوبي التدريس -1

  .رة قيد الدراسة بشكل فعالالريشة الطائ
اإلرسـال الطويـل   (األسلوب الشامل أفضل من األسلوب الثنائي في تعلم مهارات الريشة الطائرة -2

  .العالي، اإلرسال القصير المنخفض، وذلك لمراعاته الفروق الفردية والتكرار
ب الشامل واألسـلوب  تعد نتائج هذه الدراسة تأكيدا لبعض الدراسات السابقة التي استخدمت األسلو-3

  .الثنائي
هناك تأثير ايجابي لعدد مرات التكرار عند األداء، وهذا يؤدي إلى التطور فـي مسـتوى االنجـاز    -4

  .وخصوصا عند تعلم مهارات اإلرسال الطويل العالي والقصير المنخفض
  :التوصيات

لـم األداء المهـاري فـي    ينصح باستخدام األسلوب الشامل والثنائي لما لهما من اثر ايجابي في تع -1
  .الريشة الطائرة

إجراء المزيد من الدراسات على مهارات الريشة الطائرة نظرا ألهمية هذه اللعبة فـي الجامعـات    -2
  .والمدارس وذلك بسبب قلة الدراسات والبحث فيها
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إجراء المزيد من الدراسات التي تختص بأساليب التدريس على مهارة الضـربة السـاحقة نظـرا     -3
  .صعوبة تعلمها وتنوع طرق أدائها وقياسهال

على فئات عمريـة مختلفـة باسـتخدام وسـائل     ) الشامل والثنائي(دراسة تأثير البرنامج المقترح  -4
  .تكنولوجية مساعدة

إجراء دراسات لمقارنة اثر استخدام أساليب التدريس وخصوصاً الشامل والثنـائي علـى عينـات     -5
  .فترات زمنية أطولوبيئات وإمكانات مختلفة على 

تساعد نتائج هذه الدراسة المدرسين والمدربين على استخدام أساليب التدريس المستخدمة بالدراسة -6
  .بشكل أكثر فعالية

  :المراجع باللغة العربية. أ
اثر استخدام األسلوب التدريبي المصحوب بجدولة الممارسة ). 2006(، مؤيد كمال الدينيالبر يفكان

عشوائية في استثمار وقت التعليم األكاديمي وتعلم بعض المهارات األساسـية  المتسلسلة وال
  .أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل، العراق. بكرة القدم

الدمج بين أسلوبين من أساليب التدريس وتأثيره علـى مسـتوى أداء   ).2008(الجندي، أماني يسرى
، جامعة اإلسـكندرية،  مجلة نظريات وتطبيقات في التربية الرياضية. يةبعض الثبات في البال

  .65العدد
( اثر استخدام برنامج تعليمي مقترح باستخدام أساليب التدريس الحديثـة ). 2008(الحايك، صادق 

لدى طلبة كلية التربيـة  ) على الرضا الحركي) األسلوب التبادلي وأسلوب متعدد المستويات
  .، المؤتمر العلمي الذي عقد بجامعة حلواناألردنية الرياضة بالجامعة
تأثير برنامج تدريبي بريش مختلفة السرعات في تطوير مهارات ).2001.(الخلف، معين محمد طه

  .أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، العراق. لعبة الريشة الطائرة
ام أسـلوبي التـدريس االمـري    تأثير اسـتخد ). 2013(الخلف، معين محمد؛ وذيابات، محمد خلف 

، دراسات العلوم التربوية ،والتبادلي في تعليم بعض المهارات األساسية بكرة الطاولة للمبتدئين
  .، جامعة اليرموك، األردن3، ملحق40المجلد

، دار المهارات والخطط قواعد اللعب-التاريخ الدولي-الريشة الطائرة). 2001(الخولي، أمين أنور 
  .،  جامعة حلوان، القاهرة3ط الفكر العربي،
، كلية التربية الرياضية المهارات والخطط قواعد اللعب-لتاريخ الدوليا). 1994(الخولي، أمين أنور

  .للبنين، جامعة حلوان، دار الفكر العربي، مدينة النصر، القاهرة
األداء الذاتي  أسلوبي التدريس متعدد المستويات وتقييم ماثر استخدا، )2011(الربابعة، جمال علي 

أطروحة دكتوراه غيـر منشـورة،    على بعض القدرات العقلية والمهارية في الكرة الطائرة،
  .الجامعة األردنية، عمان
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تأثير أسلوب التبادلي الثالثي على تعلم مهارتي اإلرسـال فـي الكـرة    ). 2003(شبل، فائزة محمد 
  .، جامعة المنوفية، مصر23دد، الع2، المجلدمجلة العلوم البدنية والرياضية. الطائرة

 2طرق التدريس في التربية الرياضية ج). 2007(شلتوت، نوال إبراهيم؛ وخفلجة، ميرفت علي، 
  .مكتبة وطبعة اإلشعاع الفنية: ، اإلسكندرية1، طالتدريس للتعليم والتعلم

فـي  ) والشاملاالمري والتطبيقي (اثر استخدام ثالثة أساليب تدريسية، )2003(الشمايلة، سمر امين،
تعلم مهارتي الدحرجة األمامية من الطيران والقفز فتحا عن حصان القفز في الجمباز للصف 

  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن. الخامس األساسي
اثر أسلوبي تدريس اإلقران التبادلي والثالثي في ). 2011(علي، وليد عداهللا؛ وشريف، عمار العيدان

، 18، المجلدمجلة الرافدين للعلوم الرياضية. كساب فن أداء بعض المهارات األساسية بالتنسإ
  .، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصل، العراق158-143، ص59العدد

علـى  ) متعدد المسـتويات -الثنائي(اثر استخدام أسلوبي التدريس ). 2013(القرالة، سلسبيله حيدر 
رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة مؤتـة،    . في كرة الطائرة بعض المهارات األساسية

  .الكرك، األردن
، استراتيجيات ونماذج فاعلة في طرائق التدريس). 2011(الكاتب، عفاف عبداهللا؛ والزهري، نجالء،

  .كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، مطبعة الشموس
م ثالثة أساليب تدريس علـى تعلـم بعـض    اثر استخدا). 2003(إبراهيم"محمد خير"الكيالني،غازي

رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة . المهارات األساسية في لعبة كرة اليد ورياضة السباحة
  .   عمان العربية، عمان، األردن

تأثير تدريس بأسلوبي التـدريبي والتبـادلي فـي درس التربيـة     ،)2006(محسن،عبد الجبار سعيد
،المؤتمر العلمي الدولي الخامس،علوم الرياضة في عـالم  لطالبالرياضية لمهارات كرة السلة 

  .متغير،المجلد الثاني،الجامعة األردنية،عمان، األردن
تأثير برنامج تعليمي بتوظيف أساليب تدريسية رياضية حديثـة علـى   ). 2011(مخلوف، مصطفى 

. سابع األساسيتعلم مهارات حياتية منتقاة ومهارات منهجية في كرة السلة لتالميذ الصف ال
  .رسالة دكتوراة غير منشورة، الجامعة األردنية، االردن، عمان

تأثير التدريس بأسلوبي المتعدد المستويات والتبادلي ). 2009(مطرود، حازم احمد وعلي، وليد وعداهللا
مجلـة  المهاري والوجداني لبعض المهـارات األساسـية بالمصـارعة،     لالثالثي في التحصي

، كلية التربية الرياضـية، جامعـة الموصـل،    50، العدد14، المجلدالرياضية الرافدين للعلوم
  .العراق
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أثر استخدام ثالثة أساليب تدريسية على مستوى وتكـرار أداء مهـارتي   ). 2004(النداف،عبد السالم
مجلة مؤتـة للبحـوث والدراسـات،    . اإلرسال الطويل واإلرسال القصير في الريشة الطائرة

  .104-88، ص ص1، العدد31المجلد ،العلوم التربوية
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  الملخص
بناء مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى طالبات كلية علوم الرياضة في " 

  "جامعة مؤته
  

  جامعة مؤتة/ استاذ مساعد/ عصام ناجح أبوشهاب. د
  ماجستير تربية رياضية/مروى جميل القرالة

  
ة البدنية المرتبطة بالصحة لدى إلى بناء مستويات معيارية لعناصر اللياق الدراسة هذه هدفت  

 ،)األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة(طالبات كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة تبعاً للسنوات الدراسية 
العينة  اختيار تملمالئمته لطبيعة وأهداف الدراسة، و الوصفي المسحي المنهج ةالباحث تواستخدم
على السنوات الدراسية األربع  موزعةطالبة ) 238( على اشتملتو العشوائية الطبقية بالطريقة

وتم تطبيق بطارية االتحاد األمريكي للصحة والتربية البدنية والترويح  ،)األولى،الثانية،الثالثة،الرابعة(
قياس سمك ثنايا الجلد خلف العضد و أسفل لوح الظهر،اختبار الجلوس (، وتضمنت 1980والرقص 

 استخدام تم حيث، )م1600ن الجلوس الطويل، اختبار جري ومشي من الرقود، اختبار ثني الجذع م
والدرجة ) ذ(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، تحليل التباين االحادي، الدرجة المعيارية 

المئينية، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في كل من قياسات اللياقة البدنية 
ايا الجلد خلف العضد، سمك ثنايا خلف لوح الكتف، مجموع متوسط سمك الدهن سمك ثن(المتمثلة ب

وجود فروق ذات وفقاً لمتغير السنة الدراسية، كما أظهرت النتائج ) خلف العضد وأسفل لوح الكتف
الجلوس من الرقود، ثني الجذع من (داللة احصائية في كل من اختبارات اللياقة البدنية المتمثلة 

لصالح السنة الثالثة ثم السنة الثانية ومن ثم السنة الرابعة ) م1600يل، جري ومشي الجلوس الطو
معايير اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لطالبات كلية  اعتمادوأخيراً السنة األولى، وأوصت الباحثة 

 .تنبؤعلوم الرياضة في جامعة مؤتة، واستخدامها في قياس عمليات التشخيص والتوجيه واإلرشاد وال
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Abstract 
  

Construction of Norms Levels of Health-Related Fitness among Female Students of the 
Faculty of Sports Sciences  
at the University of Mutah 

 
Dr. Esam Abu-Shihab/Assist. Prof/Mutah University 

Marwah Jameel Al-Qraleh/M.A Physical Education 
 
 

  This study aimed to the Construction of Norms levels of health-related fitness among 
female students of the Faculty of Sports Sciences at the University of  Mutah according to the 
academic year, The researcher used the descriptive approach appropriate survey the nature 
and objectives of the study, The sample was selected using random stratified  sampling 
and consisted of (238) females. the American Alliance For Health, Physical Education, 
Recreation and Dance (AAPHERD, 1980) battery was applied which including the 
measurement of skin folds for the triceps and the sub scapula muscles and includes sit up, sit 
and reach exercises, walking and running 1600 m. 
 Data were analyzed by carrying out the following statistical procedures,: means and 
standard deviations and range, One way a nova , scheffe, and percentile ranks. 
 The results of this study showed There were no statistically significant differences in 
all of the fitness of tests (measurement of skin folds for the triceps and the sub scapula 
muscles, and the total average of skin folds for the triceps and the sub scapula muscles) 
according to the variable of academic year, The results also showed a statistically significant 
differences in all of the fitness tests of (sit up, sit and reach exercises, walking and running 
1600 m) for the 3rd year and then the 2nd year and then the 4th year and finally the 1st year. 
 the Researcher recommended the adoption of Construction of Norms levels of health-related 
fitness among female students of the Faculty of Sports Sciences at the University of Mutah, and 
their use in diagnosis and measurement guidance and predict processes 
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  :الدراسة مقدمة
يشهد العالم تطوراً كبيراً في كافة مجاالت الحياة المختلفة والمتنوعة، ومنها المجال الرياضـي  

ت الرياضية والتي أدت إلى تحقيق اإلنجازات الكبيرة لمختلف الفعاليـات  الذي بدوره ارتقى بالمستويا
الصدفة وإنما تحققت بفضـل قـدرة البـاحثين     ةالرياضية، وهذه االنجازات لم تأت من فراغ أو وليد

فـي هـذه   الرياضي والمختصين في المجالين األكاديمي والتطبيقي على توظيف العلوم لخدمة االنجاز 
  .في عالم اللياقة البدنية الفعاليات وخاصة

هذا التغيير في نمط الحياة وما يتبعه من انخفاض في مسـتوى  أن ) Al-Hazzaa, 2002(ويشير
الشـرايين والسـمنة    بـأمراض  اإلصابةزيادة  وكذلكزيادة الضغوط النفسية أدى إلى  النشاط البدني

، والقلق دم والجلطات القلبيةالمفرطة وما يقترن بها من أمراض العصر مثل السكري وارتفاع ضغط ال
إلى الدالئل العملية للعالقة  أشارتحيث  ),ACSM 1988( الرياضي لطبلكلية األمريكية الؤكد ذلك تو

لـذلك  ، الوثيقة والمطردة بين انخفاض مستوى النشاط البدني من جهة وبين كثير من أمراض العصر
ل ممارسة األنشطة البدنية في سـن مبكـرة   ازداد االهتمام مؤخراً بالوقاية من هذه األمراض من خال

مناهجهـا األساسـية التنميـة     تهدف التيوالجامعة المدرسة المتمثلة بوخاصة في المؤسسات التربوية 
هماً من اللياقة العامة و تشمل اللياقة مجزءاً كالبدنية من خالل االرتقاء بمستوى اللياقة البدنية، إذ تعتبر 

  . واالجتماعية والعقليةالصحية والنفسية 
اللياقة البدنيـة المرتبطـة بالصـحة     ىالتعرف على مستوأن  (Ortega et all, 2008)ويعتبر 

فقياس عناصر اللياقة البدنيـة المرتبطـة   ، والنشاط البدني أحد المؤشرات المهمة للصحة لدى األفراد
لتي قد تواجه أفراد شخيصية حول المخاطر واالعتالالت الصحية اتبالصحة يساهم في توفير معلومات 

المجتمع باإلضافة إلى إن رصد ومتابعة مستويات النشاط البدني بشكل دوري يسـاهم فـي اكتشـاف    
ظاهرة الخمول البدني مبكرا مما يساعد على وضع برامج توعوية وتثقيفية موجهـة لرفـع مسـتوى    

   .النشاط البدني والكفاءة الصحية لدى الطالب
ية بشقيها الميداني والمعملي من الطرق والوسـائل الهامـة لقيـاس    وتعد اختبارات اللياقة البدن

 Svenssonاللياقة البدنية، والتي شهدت الكثير من التقدم المتسارع نتيجة التقدم العلمي، ويؤكد  عناصر

and Drust, 2005)(  أن االختبارات الميدانية تعتبر أكثر صحة وموضوعية من االختبارات المعملية
إن استخدام االختبارات والمقاييس التـي  ) 2001حسانين، (شير وي، ها وسهولة استخدامهامع قلة تكلفت

تبنى وتقنن على مجموعات أجنبية ليست هي األدوات المثلى لقياس قدرات األفراد في بالدنا حيث أنها 
صممت وبنيت وقننت على مجتمعات لها مواصفاتها وظروفها التي تختلـف كمـا أن مسـتوياتها أو    

ييرها قد ال تناسب أيضا مع مستويات أبنائنا، فاالختبارات التي تم بنائها وتقنينها على عينات تشمل معا
مجتمع المستفيدين تعد اصلح من غيرها التي تم بنائها وتقنينها على عينات تشمل مجتمعا آخر مهمـا  

   .بلغت درجة التشابه بين المجتمعين
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في تقييم  يهاإحدى الوسائل الموضوعية التي يعتمد علالمعايير تعد أن ) 2010البطيخي، (تؤكد و
من خـالل   يهاأن نقارن ونفسر ونعلل الدرجات التي نحصل عل هاأداء األفراد حيث نستطيع من خالل

تطبيق االختبارات والمقاييس والتي تعد إحدى الوسائل العلمية الضرورية السـتمرار التقـدم العلمـي    
  .ال الرياضيا المجهبمختلف الميادين ومن ضمن

تطبيـق هـذه   من عملية الحصول على الدرجات الخام تعتبر جزء أن ) 2010العجمي، (تشيرو
عن تلـك الـدرجات    ال تكون ذات مغزى اذا لم توجد لها مستويات معيارية تعبروالتي  االختبارات،

عيارية تعمل فالدرجات الم خاصة ان وحدات القياس المستخدمة لهذه االختبارات مختلفة بوحدة قياسها،
  .على توحيد وحدات القياس المختلفة ضمن وحدات متشابهة

أن الرتب المئينية تعد ذات أهمية كبيرة في مجـال القيـاس واختبـار    ) 2012 العاليا،( ويؤكد
عناصر اللياقة البدنية،وذلك النها تعطي درجات تحدد مستوى عناصر اللياقة البدنية لدى المختبـرين  

ى يحدد مستوى اللياقة البدنية بشكل عام، أي أنها تعطي درجة وتوضح الفـروق  تعطينا قيم ذات منحن
  . بين األفراد أو بين الدرجات التي تم أخذها عن طريق االختبارات

تعتبر أحد أهم المؤسسات التي تسـعى الـى    الرياضيةكليات التربية أن ) 2011 باكير،(ويشير 
لها من أثر ايجابي في سـرعة الـتعلم واتقـان المهـارات      اكساب الطلبة اللياقة البدنية بشكل عام لما

حالوة، وبركـات،  (، ويضيف الدراسية ماالساسية لمختلف االلعاب والتمارين الرياضية خالل مسيرته
في إعداد  كبيراً كليات التربية الرياضية تعد من المؤسسات التربوية المهمة التي تلعب دوراًأن ) 2011

وهذا يتطلب من طلبة هذه الكليات امـتالك صـفات بدنيـة     ،رياضة كافةالمتخصصين في مجاالت ال
عبئا على الكلية التي  ونصفات بدنية معينة سيشكل مال تتوفر فيه نالذي الطلبةألن  تؤهلهم للدراسة فيها،

  . فيها ونيدرس
  :الدراسة مشكلة
كبيـر  أن هناك تدني  االحظ ان في مجال اللياقة الدنية المرتبطة بالصحةمن خالل خبرة الباحث  

بشكل عام وفي مستوى اللياقة البدنية المرتبطـة بالصـحة وخاصـة فـي     في مستوى اللياقة البدنية 
ويشير الباحثان أن وجود مـادة  ، المحاضرات العملية التي تحتاج إلى مستوى معين من اللياقة البدنية

غير كافية لتنمية عناصر اللياقة البدنية،  واحدة في بداية السنة الدراسية األولى وهي مادة اللياقة البدنية
وأن معظم المواد العملية األخرى تخدم اللعبة نفسها وليس عناصرها البدنية، كما يؤكـد الباحثـان أن   

المرتبطـة  أدوات تقييم وتقويم موضوعة لقياس عناصر اللياقة البدنيـة  المواد العملية تفتقد الى وجود 
على أسـاليب   مواد العمليرياضة بجامعة مؤتة، إذ يعتمد المدرسين لدى طالبات كلية علوم ال بالصحة

وطرق تقييم عناصر اللياقة البدنية بناء على االنطباعات أو الخبرة الشخصية أو المالحظة الذاتية بعيداً 
، ولكي نرتقي بهذه العناصر ونتعرف على مستوياتها لكي نضـعها بـين   عن المعايير واألسس العلمية

وحتـى   لالستفادة منها في عمليات التقييم واالنتقاء والتشخيص والتوجيـه والتنبـؤ  الكلية  أيدي أساتذة
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للتعرف على مواطن القوة والضعف والتركيز عليها في مناهج التربية الرياضية للمواد العملية خاصة، 
بناء  ي يكونلكيتم بناؤها على الطالبات، حديثة إلى طرق هذا المجال لوضع معايير  انمما دفع بالباحث

ووضـع   المستويات المعيارية أداة مساعدة للمدرب و المدرس في تقيم األداء لالعبـات والطالبـات،  
للطالبات، ومقارنتها مع أقرانها والعمـل علـى    الصحيالبرامج التدريبية المناسبة لالرتقاء بالمستوى 

ة البدنية المرتبطة بالصحة لـدى  استمرار، لذلك كان البد من تحديد جداول معيارية للياقبتطوير ذاتها 
طالبات كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة حتى يتسنى للطالبة والمـدرس علـى حـد سـواء معرفـة      

وعـدم تـرك    ومقارنتها مع أقرانها والعمل على تطوير ذاتها في استمرار،  مستوياتهم بشكل صحيح،
  . الدراسة مشكلة ظهرت هنا ومنالمجال مفتوحاً للتقديرات واالجتهادات والخبرة الشخصية، 

  :الدراسة أهمية
معيارية لعناصـر اللياقـة البدنيـة    المستويات ال بناء تناولت التي القليلة الدراسات من أنها .1

بمختلـف السـنوات    المرتبطة بالصحة لدى طالبات كلية علوم الرياضـة بجامعـة مؤتـه   
 .والتخصص في محافظات الجنوب بشكل عام ومحافظة الكرك بشكل خاص

قبل مدرسين المواد العملية في الكلية والتركيز قبل مدرسين المواد العملية في الكلية والتركيز   منمن  اامنهمنه  يستفاديستفاد  مرجعاًمرجعاً  الدراسةالدراسة  هذههذه  تكونتكون  بأنبأن  انانالباحثالباحث  أملأمليي  ..22
اللياقـة البدنيـة المرتبطـة    اللياقـة البدنيـة المرتبطـة      مجالمجال  فيفيأيضاً أيضاً   المختصينالمختصين  على العناصر التي فيها ضعف، واالستفادة من قبلعلى العناصر التي فيها ضعف، واالستفادة من قبل

  ..بالصحةبالصحة
  :الدراسة فاهدأ

  :إلىالتعرف  الدراسة هذه هدفت
 .اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى طالبات كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتةمستوى  .1

بناء مستويات معيارية للياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى طالبات كلية علوم الرياضة  .2
  ).األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة(بجامعة مؤتة للسنوات الدراسية 

  :الدراسة تساؤالت
  :التالية التساؤالت على جابةلإل الدراسة هذه سعت

 ؟لدى طالبات كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتةما هو مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة  .1

ما المستويات المعيارية لمفردات بطارية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى طالبـات كليـة    .2
 ).نية، الثالثة، الرابعةاألولى، الثا(علوم الرياضة بجامعة مؤتة للسنوات الدراسية 

  :الدراسة محددات
  .الهاشمية األردنية المملكة -الكرك محافظة: الجغرافي المحدد 1
 . مؤتة بجامعة الرياضة علوم كلية ، والصالة الرياضية،الوليد بن خالد ملعب: المكاني المحدد. 2

  20/12/2015 ـ4/10 فترة خالل الدراسة هذه أجريت: الزمني المحدد. 3
  .طالبة) 327( نعدده والبالغ الرياضة علوم كليةطالبات : البشري المحدد. 4
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ها االتحاد األمريكي للصحة بطارية اختبار اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة التي أعد: الفني المحدد. 5
  ).أ( رمز ملحق (AAHPERD, 1980)والتربية البدنية والترويح والرقص 

  :السابقة الدراسات
  :العربية الدراسات :أوالً

هدفت إلى تحديد درجات معيارية لعناصر لياقة بدنية بدراسة  )2015، الشعالن(قام و      
والمتمثلة في اختبارات ، مرتبطة بالصحة لطالب عمادة السنة التحضيرية في جامعة الملك فيصل

ثني ، على الصدر الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين واليدين، قوة القبضة، م1200الجري و مشي (
واستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب  ،)صندوق المرونة(الجذع لإلمام من وضع الجلوس الطويل

طالباً من طالب عمادة السنة التحضيرية ممن ) 450(وتكونت عينة الدراسة من ، الدراسات المسحية
وقد ،  م2014-  2013راسي سجلوا مقرر الصحة واللياقة في الفصل الدراسي األول والثاني للعام الد

ممتاز، جيد جدا، جيد، (وضع مستويات معيارية تمثلت بـ تمت معالجة البيانات احصائيا حيث تم 
في عملية وضعها المعيارية التي تم  المستويات وأوصي الباحث استخدام، )متوسط، مقبول،و ضعيف

  .في جامعة الملك فيصلالطلبة في مقرر الصحة واللياقة في عمادة السنة التحضيرية  ويمتق
بدارسة هدفت التعرف إلى مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ) 2011أبو صالح، (قام   

لطلبة المرحلة الثانوية في محافظة طولكرم وبناء مستويات معيارية، وتحديد أثر متغيري مكان السكن 
صحة، واستخدم الباحث المنهج والصف والتفاعل بينهما على مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بال

، واختيروا بالطريقة )11،12(طالب من الصفوف ) 1200(الوصفي المسحي، وكانت عينة الدارسة 
العشوائية الطبقية، وطبق الباحث البطارية األمريكية للياقة البدنية المرتبطة بالصحة واشتملت على 

، وأظهرت النتائج )فسي، وسمك طيات الجلدالمرونة، والتحمل العضلي، والجلد الدوري التن(اختبارات 
إلى انخفاض مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة مقارنة بالمستويات العالمية لدى الطالب عينة 
الدارسة، وقام الباحث بوضع مستويات معيارية لهذه الصفوف وللعينة ككل، وأوصى الباحث بضرورة 

ى مستوى اللياقة البدنية لدى طلبة محافظة طولكرم، االستفادة من مثل هذه المعايير للتعرف إل
  .واالستفادة منها في بناء المناهج الدراسية، واختيار العبي األلعاب الرياضية المختلفة

مستوى اللياقة المرتبطة بالصحة إلى لتعرف ا دراسة هدفت) 2002 ،شتيوي(كما اجرى    
الفلسطينية، وبناء مستويات معيارية، وتحديد اثر  لطلبة المرحلة األساسية العليا لدى السلطة الوطنية

وتكونت  ،متغيري الصف ومكان السكن والتفاعل بينهما على مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
طالباً تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية وقد استخدم الباحث البطارية ) 1350(عينة الدراسة من 

واظهرت نتائج الدراسة ان هناك انخفاضاً في مستوى اللياقة  ،ة المرتبطة بالصحةاالميركية للياقة البدني
البدنية المرتبطة بالصحة لدى طالب جميع الصفوف مقارنة بالمعايير العالمية وكذلك تم وضع 

  . مستويات معيارية لكل صف من الصفوف وللعينة ككل
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اللياقة  معيارية لبعض عناصرهدفت الى بناء مستويات دراسة ) 2001 الهدابي،(أجرت و  
واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي  البدنية لطالبات جامعة قابوس وفقا للسنوات الدراسية األربعة،

وأختيرت العينة بالطريقة العشوائية الطبقية ، لمالئمته لطبيعة البحث وأهدافه) األسلوب المسحي(
وتم تطبيق ، األكاديمية بالجامعة طالبة موزعات على مختلف التخصصات) 407(واشتملت على 

سمك (وتتضمن اختبارات  ،1980بطارية االتحاد األمريكي للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص 
الجلوس من  وعضلة تحت لوح الظهر، الثنايا الجلدية لمنطقتي العضلة ذات الثالث رؤوس العضدية،

، وأظهرت )دقيقة 12وجري ومشي  ،Sit & reachثني الجذع من الجلوس الطويل  ،Sit- upالرقود 
تميزت طالبات السنة الثالثة بانخفاض نسبة الدهون مقارنة مع طالبات السنوات الدراسية النتائج 
تفوقت طالبات السنة الثالثة في اختبار قوة عضالت البطن في حين انخفض مستوى أداء ، كما األربعة

للسنوات الدراسية ) رتب مئينية(ضع درجات معيارية تم و، طالبات السنة األولى على نفس العنصر
وقد أوصت الباحثة اعتماد معايير ، األربعة ولكل عنصر من عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة

اللياقة البدنية وتحديد  اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة الناتجة عن هذه الدراسة كأساس لتقويم عناصر
  .ية لطالبات جامعة السلطان قابوس والتعليم الجامعي بشتى أنواعهمستويات اللياقة البدن

 :األجنبية الدراسات :ثانياً
دراسة بعنوان مستوى االرتباط بين  )Peterson, Degenhardt , & Smith , 2003( وقام  

ة لطالب السنة االولى في كلي المرتبطة بالصحة مستوى التمارين االعتيادية ومستوى اللياقة البدنية
) ذكور 320(طالباً وطالبة تم قبولهم في كلية الطب منهم ) 441(على عينة عمدية تكونت من  ،الطب

، )القوة(، حيث قام الباحثون بقياس عناصر اللياقة البدنية باستخدام اختبارات قبضة اليد )اناث121(و
ضظط الدم،  ،)VO2 max(كسجين و، الحد االقصى الستهالك اال)Sit and Reach(قياس المرونة 

القفز العامودي، نبضات القلب، كمية الدهون، وقد هدفت الدراسة الى دراسة مدى تأثير المستوى 
السابق لعناصر اللياقة البدنية تلك وارتباطها مع المستوى الحالي لنفس هؤالء الطلبة عند دخولهم كلية 

اعلى  تكان لمرتبطة بالصحة حيثاالطب للسنة األولى، وقد وجد الباحثون ان مستوى اللياقة البدنية 
من مستوى المعايير الموجودة سابقاً لنفس الفئات، وقد توصل الباحثون الى نتيجة ان طالب السنة 
االولى في كلية الطب يتمتعون بمستوى لياقة بدنية ممتازة حيث كان هناك ارتباط ايجابي مع الحالة 

  .الصحية للفترة السابقة لدخولهم الجامعة
بدراسة هدفت الى التعرف على مستوى اللياقة  (Chan, et al ,2003) ان وآخرونتش قامو  
الوصفي، واشتملت  المنهج الباحث استخدم وقد وعالقتهم بالنشاط الرياضي، المرتبطة بالصحة البدنية

سنة وقد تم استخدام خالل الدراسة بطارية اختبار  13طالب بمتوسط عمر ) 201(عينة الدراسة على 
ومن أهم  والكفاءة البدنية، العضلي والتحمل العضلية القوة  المرونة في اللياقة البدنية ممثلةلقياس 

النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عالقة ارتباط بين مستوى اللياقة البدنية والكفاءة البدنية 
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المرتبطة  لبدنيةوقد أوصت الى ضرورة االهتمام بتطوير مستوى اللياقة ا وممارسة النشاط ارياضي،
    .المختلفة الرياضية االنشطة ممارسة في الكبير لدى الطالب لما لها الدور بالصحة
 دراسة بعنوان المقارنة بين طالب البرازيل الذكور واالناث،(Barban , 2001)  أجرى  

الدراسة الى وقد هدفت  المرتبطة بالصحة، وطلبة الواليات المتحدة األمريكية في مستوى اللياقة البدنية
اجراء المقارنة بين طالب البرازيل الذكور واالناث وطلبة الواليات المتحدة االمريكية في مستوى 

طالبا ) 3425(وتكونت عينة الدراسة من  ،وبناء مستويات معيارية لطلبة البرازيل اللياقة البدنية،
االختبار التي وضعتها الجمعية وطالبة من مراحل التعليم المختلفة في البرازيل وتم استخدام بطاقة 

 مترا عدو، 50باالضافة الى اختبار  ،1980األمريكية للصحة والتربية والترويح والرقص عام 
وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق طالب الواليات المتحدة على طالب  ،والوثب الطويل من الثبات
 والوثب الطويل، الجلوس من الرقود،و وثني الجذع في الجلوس الطويل، البرازيل في اختبار المرونة،

وتم التوصل الى بناء مستويات معيارية لطالب  في حين تفوق طالب البرازيل في باقي االختبارات،
  .البرازيل في اختبارات اللياقة البدنية

بدراسة بعنوان متابعة عناصر اللياقه البدنية التعلقة  ),1998Marshall et. al( كما قام  
سنة وهدفت الدراسة تعرف عناصر اللياقة البدنية المرتبطة ) 12- 9(طفال من اعمار بالصحة لدى اال

بنات ) 201(بنين و )212(طفالً ) 413(وقد تكون عينة الدراسة من ، بالصحة على عينة من االطفال
وشملت اختبارات الدراسة قياس سمك ، لمنطقة جنوب كالفورينا) 10,41-9,48(بمتوسط عمري 

النتائج ان قياس سمك الطية ، وأظهرت واختبار الجلوس الطويل واختبار السحب، ةالطيات الجلدي
الجلدية وأداء اختبار المرونة من الجلوس الطويل كانت أكثر أحتماالً للتتبع خالل مرحلة المراهقة 

جسم أما قياس لياقة القلب واالوعية الدموية والقوة العضلية والمطاولة وتوزيع الدهون في ال، المبكرة
  .فربما تكون االقل احتمالية لتتبعها خالل مرحلة المراهقة

  :الدراسة منهج  
  .المنهج الوصفي المسحي، نظراً لمالءمته وطبيعة وأهداف وتساؤالت الدراسة اناستخدم الباحث  

  :الدراسة مجتمع
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة، للسنوات   

) 167(طالبة مقسمين الى ) 327(، والبالغ عددهن )األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة(اسية األربعة الدر
طالبة من قسم التأهيل الرياضي، والمسجالت في سجالت ) 160(طالبة من قسم التربية الرياضية، و

  .2015/2016دائرة القبول والتسجيل للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
  :اسةالدر عينة

حيث تم اختيارهن بالطربقة  من كلية علوم الرياضة، طالبة) 238( علىعينة الدراسة  اشتملت  
، في تخصصي التربية )االولى، الثانية، الثالثة، الرابعة( ربعالعشوائية الطبقية من السنوات الدراسية األ
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 توصيف يبين) 1( قمر والجدول، من مجتمع الدراسة %)73(، وبنسبة الرياضية، والتأهيل الرياضي
  . العينة أفراد

   العينة أفراد توصيف: )1( جدول

  المتغير 
  العينة كاملة  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري 

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  6.94  157.72  8.37  157.41  6.10  158.13 5.91  157.21  5.33  158.28  سم/ الطول
  11.11  56.76  13.64  57.02  8.22  56.47  10.72  55.58  10.05  58.60  )كغم/(الوزن

  1.46  20.23  0.79  21.49  1.71  20.73  0.93 19.79  0.40  18.92  العمر
 

  توزيع افراد مجتمع الدراسة تبعاً للسنوات الدراسية االربعة: )2( ولجد

السنوات 
  الدراسية

  العدد الكلي  التخصص
النسبة 
  المئوية

  التأهيل الرياضي  التربية الرياضية
  العينة  المجتمع

  العينة  المجتمع
النسبة 
  المئوية

  العينة  المجتمع
النسبة 
  المئوية

  %89  25  28  %88  15  17  %91  10  11  األولى
  %78  39  50  %74  17  23  %81  22  27  الثانية
  %78  83  107  %70  38  54  %85  45  53  الثالثة
  %64  91  142  %52  34  66  %75  57  76  الرابعة
  %73  238  327  %65  104  160  %80  134  167  المجموع

  أداة الدراسة
نة الدراسة والمتمثلة في تم استخدام االختبارات والمقاييس كأداة لجمع البيانات من افراد عي  

بطارية اختبار اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة والتي أعدها االتحاد االمريكي للصحة والتربية البدنية 
  . محتويات هذه البطارية )3( الجدول ويوضح 1980والترويح والرقص سنة 

ية المرتبطة بالصحة التي عناصر اللياقة البدنية مقاسة وفق بطارية اختبار اللياقة البدن: )3(جدول 
  أعدها االتحاد االمريكي للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص

  الصفة المقاسة  االختبار  م
وحدة 
  القياس

  التكرارات

1  
  قياس سمك الثنايا الجلدية
Body Composition  

  محاولتين  ملمتر  تحديد نسبة الشحوم في الجسم

2  
 Sitاختبار المرونة من الجلوس الطويل 

and Reach  
  محاوالت 4  سم  مرونة عضالت الظهر وخلق الفخذين

3  
  اختبار الجلوس من الرقود

Sit-Up test 
  مره  دقيقة  قوة عضالت البطن

  مره  دقيقة  التحمل الدوري التنفسي  م 1600الجري والمشي   4

)AAHPERD, 1980(  
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  :الدراسة الختبارات العلمية المعامالت
  .االختبارات صدق: أوالً
يوضح هذه ) 4(تبار اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة له معامالت صدق عالية والجدول رقم اخ

  .المعامالت
  معامالت الصدق الختبار اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة:)4(جدول 

  معامل الصدق  وحدات االختبار
  0.90-0.70  سمك الدهن

  0.90-0.80  ثني الجذع أماماً
  0.65-0.57  الجلوس من الرقود

  0.65-0.60  م1600جري ومشي 

)Safrit ,1986(  
  .االختبارات ثبات: ثانياً

 تطبيق وإعادة االختبار بطريقة بالدراسة الخاصة االختبارات ثبات من التحقق تم  
 طالبات) 10( عددها بلغ استطالعية عينة على االختبارات تطبيق تم حيث، )Test-Retest(االختبار

 على أخرى مرةً االختبارات تطبيق إعادة ثم، وعينتها الدراسة مجتمع داخل من عشوائياً ناختياره تم
 التطبيقين، بين بيرسون ارتباط معامل استخراج وتم، أيام) 5( مقداره زمني وبفارق االستطالعية العينة

  .ذلك نتائج يوضح) 5(رقم والجدول
  رتبطة بالصحةمعامالت الثبات لبطارية اختبار اللياقة البدنية الم: )5(جدول 

  معامل االرتباط  االختبارات
  0.95  سمك الدهن خلف العضد

  0.92  سمك الدهن اسفل لوح الظهر
  Sit and Reach  0.88اختبار المرونة من الجلوس الطويل 

  Sit-Up test 0.86اختبار الجلوس من الرقود 
  0.76  م1600جري ومشي 

 

معامالت ثبات اختبارات الدراسة تراوحت بين  ان قيم) 5(تظهر البيانات الواردة في الجدول   
  .وتعتبر مثل هذه القيم مقبولة الغراض الدراسة الحالية) 0.95 – 0.76(
  :الدراسة تنفيذ إجراءات  

 :اآلتي إلى الدراسة تنفيذ إجراءات قسمت
تم اعداد استمارة خاصة لتسجيل نتائج االختبارات لكل طالبه على حدا وهي موضحة في   
  )  أ(رقم الملحق 

بسبب كبر حجم عينة الدراسة تم تقسيمها الى عدة مجموعات وتم تطبيق االختبارات لكل  - 
  .مجموعة على مدار يومين، واستمر تطبيق االختبارات لمدة تجاوزت الشهرين والنصف 
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 : تم سير نظام اجراء االختبارات وفق االتي
بدء االختبارات لزيادة  عرض وشرح االختبارات امام كل مجموعة من الطالبات قبل  -1

 . االيضاح، ومعرفة هدف كل أختبار، وتجنباً لوقوع االخطاء اثناء تطبيق االختبارات
 ). االحماء العام للجسم(دقائق لكل طالبة  10إعطاء احماء مدته   -2
  : محطات كاالتي 4في اليوم األول تم توزيع الطالبات على   -3
خصية للطالبات، االسم، والعمر، الطول المحطة االولى تم فيها جمع المعلومات الش •

 . والوزن، التخصص، السنة الدراسية
المحطة الثانية تم فيها أخذ قياسات نسبة الدهون في الجسم سمك الثنايا الجلدية في  •

 .المناطق المحددة في التركيب الجسمي
 .المحطة الثالثة تم فيها اجراء اختبار تحمل عضالت البطن والظهر •
 .ة تم فيها اجراء اختبار المرونةالمحطة الرابع •
 .جميع هذه االختبارات تمت في صالة اإليقاع والجمباز، ومختبر الفسيولوجي •
  .م، في ملعب كرة القدم1600في اليوم الثاني تم فيها اجراء اختبار الجري والمشي  -4

  :الدراسة متغيرات
  .)الثالثة، الرابعة األولى، الثانية،: (السنوات الدراسية: المستقل المتغير: أوالً
وهي عناصر اللياقة البدنية وفق بطارية اختبار اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة التي : التابع المتغير: ثانياً

  :وهي (AAHPERD.1980)أعدها االتحاد األمريكي للصحة والتربية البدنية والترويح والرقص 
 .(Composition Body)هرقياس سمك الدهن من منطقتين خلف العضد وأسفل لوح الظ .1

 .(Sit and Reach)ثني الجذع أماما أسفل من الجلوس الطويل  .2

 .(Sit – up)الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين لمدة دقيقة  .3

  .م1600الجري والمشي  .4
  : اإلحصائية المعالجة

قة البدنية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف مستويات االداء على اختبارات الليا. 1
  .المرتبطة في الصحة

تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق في اختبارات اللياقة البدنية المرتبطة في الصحة وفقا .  2
  .لمتغير السنة الدراسية

  .اختبار شافية للمقارنات البعدية للكشف عن اتجاه الفروق وفقا لمتغير السنة الدراسية. 3
ية لالشتقاق معايير لمستويات االداء على اختبارات اللياقة البدنية المرتبطة المئينات والعالمة الزائ. 4

  .في الصحة
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  :ومناقشتها النتائج عرض
  :لالجابة عن السؤال االول والذي نصه

ما هو مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى طالبات كلية علوم الرياضة  بجامعة "   
  " مؤتة ؟

ؤل فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ولالجابة عن هذا التسا  
لمستوى اداء طالبات كلية علوم التربية الرياضية وفقا لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة 

، مجموع متوسط سمك الدهن، سمك الدهن أسفل لوح الظهر، سمك الدهن خلف العضد(والمتمثلة بــ 
وذلك للعينة ككل وكذلك على مستوى كل ) م1600الجري والمشي ، طنقوة عضالت الب، المرونة

 .يوضح نتائج ذلك) 7(والجدول رقم ، )تأهيل رياضي، تربية رياضية(تخصص من التخصصات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اداء طالبات كلية علوم الرياضة : )7(جدول  
  مرتبطة بالصحةوفقا لعناصر اللياقة البدنية ال

  وحدة القياس  متغيرات الدراسة  التخصص
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الحدين
  االعلى  االدنى

  تربية رياضية
  

 55.00 10.00 9.10 28.43 ملم  سمك الدهن خلف العضد

 55.00 10.00 9.43 25.31 ملم  سمك الدهن اسفل لوح الظهر

 53.50 11.00 8.75 26.87 ملم  مجموع متوسط سمك الدهن

 48.00 5.00 9.30 27.75 سم  المرونة

د/مرة  قوة عضالت البطن  19.28 9.19 1.00 50.00 

ث/د  م1600الجري والمشي   12.05 1.86  8.14 18.58 

  تاهيل رياضي

 55.00 12.00  8.86  28.84 ملم  سمك الدهن خلف العضد

 55.00 10.00 9.36  25.86 ملم  سمك الدهن اسفل لوح الظهر

 52.50 11.00 8.52 27.35 ملم  مجموع متوسط سمك الدهن

 48.00 4.00 10.31  27.54 سم  المرونة

د/مرة  قوة عضالت البطن   15.99 8.61 1.00 50.00 

ث/د  م1600الجري والمشي   13.71 1.67 10.27 18.48 

  الكلي

 55.00 10.00 8.95 28.66 ملم  سمك الدهن خلف العضد

 55.00 10.00 9.37 25.62 ملم  سفل لوح الظهرسمك الدهن أ

 53.50 11.00 8.61 27.14 ملم  مجموع متوسط سمك الدهن

 48.00 4.00 9.73 27.66 سم  المرونة

د/مرة  قوة عضالت البطن   17.85 9.08 1.00 50.00 

ث/د  م1600الجري والمشي   12.77 1.96 8.14 18.58 

 

ان مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى ) 7(م تظهر البيانات الواردة بالجدول رق  
والمتعلق بسمك الدهن خلف العضد لدى طالبات كلية علوم ، طالبات كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة
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 - 10(وبمدى تراوح بين ) 8.95(وبانحراف معياري ) 28.66(الرياضة بجامعة مؤتة فقد بلغ متوسطه 
) 9.37(وبانحراف معياري ) 25.62(سمك الدهن أسفل لوح الظهر مليمتر، في حين بلغ متوسط ) 55

وبانحراف ) 27.14(كما بلغ مجموع متوسط سمك الدهن ، مليمتر) 55 - 10(وبمدى تراوح بين 
، وفيما يتعلق بمتغير اختبار المرونة فقد جاءت )53.50 –11(وبمدى تراوح بين ) 8.61(معياري 

بين الطالبات، ) 48 – 4(وبمدى تراوح بين ) 9.73(معياري وبانحراف ) 27.66(بمتوسط حسابي بلغ 
كما اظهرت النتائج ان اختبار قوة عضالت البطن لدى طالبات كلية العلوم الرياضية بجامعة مؤتة قد 

، كما )50.00 -1(وبمدى تراوح ) 9.08(وبانحراف معياري ) د /مرة 17.85(جاءت بمتوسط 
غرق والتي تعبر عن القدرة والتحمل على اختبار الجري اظهرت النتائج ان متوسط الزمن المست

 – 8.14(وبمدى تراوح بين ) 1.96(وبانحراف معياري) 12.77(م قد بلغ 1600والمشي لمسافة 
18.58.(  
فقد اظهرت ) تأهيل رياضي، تربية رياضية(اما على مستوى كل تخصص من التخصصات   

ة التربية الرياضية في جميع اختبارات اللياقة البدنية المتوسطات الحسابية بأن مستوى اداء طالبات كلي
قياس مجموع متوسط سمك ، قياس سمك الدهن خلف لوح الكتف، قياس سمك الدهن خلف العضد(

افضل من ) م1600اختبار الجري والمشي ، اختبار قوة عضالت البطن، اختبار المرونة، الدهن
  .طالبات التاهيل الرياضي

أن المتوسطات الحسابية لمجموع سمك الدهن خلف العضد وأسفل ) 7(وتظهر نتائج الجدول   
ملم، وعند الرجوع إلى معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية والصحة ) 27.14(قد بلغ الكتف لوح 

)AAHPERD,1980 ( تبين أن المتوسط الحسابي)وتعني هذه %)60(المئينية يقابلة الرتبة ) 27.14 ،
من نتائج طالبات البطارية % 60ت كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة أفضل من النتيجة أن طالبا

األمركية للياقة البدنية والصحة، ويرى الباحثان أن هذه النتيجة جيدة بمعنى نسبة مجموع سمك الدهن 
خلف العضد وأسفل لوح الظهر ال يوجد بها نسبة زيادة كبيرة في سمك الدهن حسب المعايير 

)AAHPERD,1980( وجاءت نتيجة دراسة ،) ،أفضل من نتيجة هذه الدراسة والذي ) 2001الهدابي
من معايير البطارية األمريكية للياقة %) 90(ملم وهي تقابل الرتبة المئينية ) 20.89(بلغ متوسطها 

أبو عريضة (ودراسة ) 2002اشتيوي، (البدنية والصحة، واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 
وهي %) 25(على الرتبة المئينية ) AAHPERD,1980(والتي جاءتا على معايير  ) 1998وآخرون 

تعني زيادة نسبة الدهن عند أفراد عينة الدراسة رغم اختالف عمر العينة، وتشير الدراسات أن الى ان 
بالنسبة %) 26ـ % 21(سنة هو ) 22- 18(متوسط نسبة الدهن عند االناث في المرحلة العمرية 

أن الزيادة في عدد الخاليا الدهنية وحجمها يستمر من الوالدة حتى ) Lamb, 1984(يضيف للجسم، و
 .Matsuoka et al(سنة حيث تصبح الزيادة بعد ذلك في حجم الدهون فقط، كما أكدت دراسة ) 16(

وجود عالقة ايجابية بين زيادة تركيز اللبتين والذي يرتبط مع جين السمنة وزيادة حجم دهون ) 1997
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نسبة الشحوم تنخفض لتصل إلى أدنى مستوى لها بين أن  )Al-Hazzaa, 2002(الجسم، ويضيف 
تبدأ نسبة الشحوم بعد ذلـك في الزيادة التدريجية حتى مرحلة البلوغ، عندها  ثم.سنوات 8-6عمري 

نـسبة وتقدر . لدى الذكور) أو تنخفض قليالً(تزداد بصورة كبيرة لدى اإلنـاث، بينما تتوقف الزيادة 
بحوالي ضعف ما لدى البنين، ويعتقـد أن ) سنة 18-15(الـشحوم لـدى الفتيات في سن المراهقة 

  .لهرمونات األنوثة دور في ذلك
، وعند الرجوع إلى )27.66(كما أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي الختبار المرونة قد بلغ   

تبين أن متوسط الحسابي ) AAHPERD,1980(معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية والصحة  
، وتعني هذه النتيجة أن طالبات كلية علوم الرياضة في جامعة %)5(المئينية يقابلة الرتبة ) 27.66(

أفضل من %) 95(فقط من طالبات البطارية األمريكية للياقة البدنية والصحة وأن % 5مؤتة أفضل من 
نتيجة تعني انخفاض مستوى المرونة لدى طالبات كلية علوم نتائج طالباتنا، ويرى الباحثان أن هذه ال

، وعند مقارنة نتائج هذه الدراسة الختبار المرونة مع )AAHPERD,1980(الرياضة حسب المعايير 
) 2011الهدابي، (ودراسة ) 2011الحليق، أبو زمع، (، ودراسة )2011حالوة، وبركات، (دراسة 

سم، ) 11.93(بلغ متوسطهم الحسابي على التوالي  ، حيث)2009خصاونة، وأخرون، (ودراسة 
سم، وهم أقل من المتوسط الحسابي للدراسة الحالية ولكن جميعها اتفقت أنها قابلت ) 16(سم، ) 14.7(

وترى الباحثة أن سبب . من  معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية والصحة%) 5(الرتبة المئينية 
والحاجة الملحة لتوفرها كعنصر اليقل اهمية عن عنصر “ المرونة”ية بالرغم من أهمضعف النتائج 

فاالمر اليقتصر على بين، المدربحتى او  ينالالعبالطلبة واال انه اليلقى اهتمام كاف من قبل ، القوة
بل يتعدى االمر الى عدم قدرة الالعب على اتخاذ المدى الحركى الكامل ، تجنُب او تفادى االصابات

ان تمرينات المرونة يجب ان تتخذ ) 1989المندالوي، (، وهذا يتفق مع ما أشار إليه تمريناتلبعض ال
شكل المهارة التي تعطى في المساق العملي والتي يغفل عنها كثير من المدرسين، لذا يجب اعطاء هذا 

الجزء  العنصر أهمية في الحصص العملية كجزء مهم سواء في بداية المحاضرة او خالل وبعد انتهاء
 ,Pnatt(ويضيف الباحثان أن عنصر المرونة يتأثر بالعوامل الوراثية، وهذا يتفق مع . الرئيسي

أشار إلى ان المرونة من القدرات البدنية الموروثة وان المرونة لها نزعة االنخفاض  ذيوال) 1998
كل خطي سنة في حين تتحسن وتتطور بش) 12- 10(الى ادنى مستوى خالل المرحلة العمرية من 

أن هناك عوامل أخرى تؤثر على مقدار المرونة لدى ) 2002الهزاع، (باتجاه مرحلة البلوغ، ويضيف 
الفرد مثل العمر والجنس ونمط الجسم والتدريب، ويرى الباحثان أن ضعف القوة العضلية من جهة 

يتفق مع  وضعف ممارسة النشاط البدني للطالبات من جهة أخرى عمل على ضعف هذا العنصر، وهذا
أن تمرينات المقاومة والقوة العضلية تعمالن على زيادة ) 2005عبد الحق، (ما أشار إليه دراسة 

ان تدريبات القوة العضلية تحدث تغيرات في ) 2000الكيالني، (مطاطية العضالت، وتضيف دراسة 
ملحم، (رالعضلة وحركتها مع المفصل بحيث تزيد من مطاطية العضلة ومرونة المفصل، كما يشي
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الى ان احدى العوامل التي تؤثر في صفة المرونة والتي هي من العناصر االساسية للياقة ) 1995
  .البدنية المرتبطة بالصحة هو النشاط البدني

د، /مرة) 17.85(كما أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي الختبار قوة عضالت البطن قد بلغ   
من معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية %) 5(المئينية ونالحظ أن هذا المتوسط يقابل الرتبة 

من عينة %) 5(المرتبطة بالصحة، وتدل هذه النسبة أن نتيجة طالبات كلية علوم الرياضة أفضل من 
من عينة الجمعية األمريكية أفضل من طالبات كلية علوم الرياضة، %) 95(الجمعية األمريكية فيما 
انخفاض مستوى قوة عضالت البطن لدى طالبات كلية علوم الرياضة،  ومثل هذه النتيجة تعني

، ودراسة )33.94(والتي بلغ متوسطها ) 2011الحليق، أبو زمع، (واختلفت هذه النتيجة مع دراسة 
من %) 40(واللتان قابلتا الرتبة المئينية ) 32.29(والتي بلغ متوسطها ) 2011حالوة، وبركات، (

والتي بلغ ) 2001الهدابي، (يكية للياقة البدنية المرتبطة بالصحة، بينما دراسة معايير البطارية األمر
من معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية %) 10(واللتي قابلت الرتبة المئينية ) 25.34(متوسطها 

المرتبطة بالصحة، ويرى الباحثان أن ضعف هذا العنصر يرتبط بالعنصرين السابقين وهما سمك 
الالال، (هن وارتفاع نسبتها في الجسم وانخفاض عنصر المرونة، ويتفق هذا إلى ما أشار إليه الد

أن من أسباب ضعف عضالت البطن وتحملها وعضالت خلف الفخذين، هو نتيجة انخفاض ) 2000
المرونة وتراكم هو تراكم الشحوم بين العضالت واألوتار والمفاصل المحركة والمضادة لحركة 

أبو (يرى الباحثان أن زيادة التحمل لعضالت البطن تزداد مع زيادة العمر، وتشير دراسة ، والمفصل
سنة ) 30- 25(أن الزيادة في القوة العضلية تستمر مع زيادة العمر إلى ) 1998عريضة، وآخرون، 
   .بعدها تبدأ في التراجع

م قد بلغ 1600 كما أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي الختبار الجري والمشي لمسافة  
من معايير البطارية األمريكية %) 5(د، ونالحظ أن هذا المتوسط يقابل الرتبة المئينية /ث) 12.77(

للياقة البدنية المرتبطة بالصحة، وتدل هذه النسبة أن نتيجة طالبات كلية علوم الرياضة أفضل من 
مريكية أفضل من طالبات كلية من عينة الجمعية األ%) 95(من عينة الجمعية األمريكية فيما %) 5(

علوم الرياضة، ومثل هذه النتيجة تعني انخفاض مستوى التحمل الدوري التنفسي لدى طالبات كلية 
، )9.67(والتي بلغ متوسطها ) 2010البطيخي، (علوم الرياضة، واختلفت هذه النتيجة مع دراسة 

%) 35(للتان قابلتا الرتبة المئينية وا) 10.06(والتي بلغ متوسطها ) 2011حالوة، وبركات، (ودراسة 
من معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية المرتبطة بالصحة، ويرى الباحثان أن ضعف هذا العنصر 
عدم اهتمام المدرسين بهذا العنصر بسبب أنه يحتاج وقت طويل لتنميته باإلضافة إلى وقت طويل 

شطة البدنية االوكسجينية والتركيز على العناصر لتنفيذه، وبسبب عدم تركيز المدرسين على األن
الذي بین ان تنمیة عنصر ) 1997ھزاع، (وھذا یتفق مع دراسة األخرى التي تنمى بطريقة سهلة، 

ويرى الباحثان رغم أن الحد األقصى التحمل الدوري التنفسي تتم من خالل النشاط البدني االكسجیني، 
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العمرية جيدة إال ان عنصر التحمل الدوري التنفسي جاء ضعيفاً،  الستهالك األوكسجين يكون لهذه الفئة
أن الشخص يصل إلى الحد األقصى الستهالك  )Wilmore and Cos ll, 1994(وتؤكد دراسة 

، ويعزو الباحثان أيضا نتيجة ضعف هذا العنصر بسبب )20- 17(األوكسجين نتيجة النمو بين عمر 
ل تمارين التحمل الدوري التنفسي التي تعمل على التخلص منها، تراكم الدهون تحت الجلد وعدم استغال

من ان الدهون المتراكمة تحت الجلد ال تتحول ) 1999ملحم، (وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما اشار اليه 
اال بوجود االكسجين، ولذلك من الضروري ان يلتزم الفرد بالتمرينات االكسجينية من اجل تحليل 

الكسجينية وان استخدام هذه التمرينات له االثر االيجابي في تحسين عنصر التحمل الدهون بالطريقة ا
  .الدوري التنفسي

ويرى الباحثان أن مستوى عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى طالبات كلية علوم 
، )2011المغايرة، (الرياضة في جامعة مؤتة جاء ضعيفاً واتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من 

والتي أشارت جميعها الى وجود ضعف في ) 2001الهدابي، (، )2005شبر، (، )2006الرحاحلة، (
  ).22- 18(مستوى اللياقة البدنية لدى هذه الفئة التي تتراوح ما بين 

  :لالجابة عن السؤال الثاني والذي نصه
دى طالبات كلية ما المستويات المعيارية لمفردات بطارية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ل  

  ).الرابعة، الثالثة، الثانية، االولى(علوم الرياضة بجامعة مؤتة للسنوات الدراسية 
تم استخراج الدرجة المئينية والدرجة المعيارية المقابلة للدرجات الخام وفقا لكل اختبار من   

دهن أسفل لوح قياس سمك ال، قياس سمك الدهن خلف العضد(اختبارات اللياقة البدنية المتمثلة بـ
، اختبار قوة عضالت البطن والظهر، اختبار المرونة، قياس مجموع متوسط سمك الدهن، الظهر

، ثالثة، ثانية، اولى(وعلى مستوى كل سنة من السنوات الدراسية ، )م1600اختبار الجري والمشي 
  .توضح ذلك) 18 - 13(والجدول  ذات االرقام ) رابعة

  سمك الدهن خلف العضد   والمعيارية المقابلة للدرجات الخام لقياس الدرجات المئينية: )13(جدول 
  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة االولى

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

5  55.00 -1.61 5  52.00 -1.78 5  48.00 -1.52 5  55.00 -1.40 
10  50.20 -1.43 10  50.10 -1.09 10  46.00 -1.15 10  46.00 -1.14 
15  38.40 -1.17 15  44.50 -0.89 15  38.60 -0.96 15  40.60 -0.90 
20  37.10 -1.12 20  42.00 -0.69 20  37.00 -0.86 20  36.00 -0.78 
25  36.80 -0.91 25  38.60 -0.57 25  35.00 -0.86 25  35.00 -0.67 
30  35.50 -0.55 30  36.00 -0.47 30  34.00 -0.57 30  34.00 -0.59 
35  35.00 -0.37 35  35.30 -0.41 35  33.80 -0.43 35  33.00 -0.43 
40  35.00 -0.30 40  35.00 -0.32 40  30.60 -0.37 40  32.00 -0.43 
45  35.00 -0.18 45  33.40 -0.18 45  30.00 -0.28 45  29.20 -0.31 
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  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة االولى
الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

50  35.00 -0.08 50  32.00 -0.03 50  28.20 -0.08 50  28.00 -0.19 
55  28.00 0.60 55  28.50 0.31 55  28.00 -0.06 55  27.00 -0.07 
60  27.00 0.60 60  27.00 0.44 60  26.00 0.11 60  26.00 0.07 
65  25.80 0.60 65  25.60 0.60 65  25.00 0.17 65  25.00 0.40 
70  25.00 0.60 70  24.65 0.63 70  24.40 0.48 70  25.00 0.52 
75  23.20 0.65 75  24.00 0.70 75  23.00 0.50 75  23.60 0.63 
80  19.50 0.78 80  23.00 0.95 80  20.00 0.60 80  23.00 0.75 
85  17.40 0.81 85  21.80 1.28 85  20.00 0.80 85  22.00 0.87 
90  16.80 0.93 90  19.70 1.53 90  19.00 0.95 90  21.00 1.41 
95  14.20 2.08 95  17.70 2.07 95  17.00 1.67 95  19.00 2.05 
100  12.30 2.55 100  12.00 2.26 100  15.00 1.87 100  16.80 3.12 

) 12.30(قد بلغت ) 100(إن الدرجة الخام المقابلة للدرجة المئينية ) 13(يتضح من الجدول 
بالنسبة  قياس سمك الدهن خلف العضدوهي أعلى درجة في ) 2.55(بينما الدرجة المعيارية لها بلغت 

والدرجة ) 55(قد بلغت ) 5(، بينما كانت أدنى درجة خام مقابل للدرجة المئينية للسنة الدراسية األولى
يتضح إن أعلى قيمة من الدرجات  للسنة الدراسية الثانيةأما بالنسبة ). 1.61- (المعيارية لها بلغت 

وهي تقابل الدرجة المئينية ) 2.26(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 12(قد بلغت  القياسالخام لهذا 
- (ومن الدرجات المعيارية  )52(من الدرجات الخام  المقياس، بينما بلغت أدنى قيمة لهذا )100(

من الدرجات الخام قد بلغت  القياسويتضح إن أعلى قيمة لهذا . )5(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.78
بينما بلغت أدنى قيمة ) 100(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.87(ومن الدرجات المعيارية بلغت ) 15(

) 1.52- (ومن الدرجات المعيارية ) 48(جات الخام من الدر) 5(مقابلة للدرجة المئينية  القياسلهذا 
يتضح إن أعلى قيمة من الدرجات  للسنة الدراسية الرابعةأما بالنسبة . للسنة الدراسية الثالثةبالنسبة 

وهي تقابل الدرجة المئينية ) 3.12(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 16.80(قد بلغت  القياسالخام لهذا 
) 1.40- (ومن الدرجات المعيارية ) 55(من الدرجات الخام  القياسى قيمة لهذا ، بينما بلغت أدن)100(

  .)5(وهي تقابل الدرجة المئينية 
  سمك الدهن أسفل لوح الظهر   الدرجات المئينية والمعيارية المقابلة للدرجات الخام لقياس: )14(جدول 

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة االولى
رجة الد

  المئينية
الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

5  42.00 -1.55 5  55.00 -1.14 5  47.00 -1.41 5  50.00 -1.48 
10  41.40 -1.49 10  55.00 -1.12 10  44.60 -1.21 10  45.00 -1.17 
15  38.20 -1.23 15  40.40 -1.04 15  38.00 -1.07 15  39.60 -1.17 
20  37.00 -1.19 20  38.00 -0.95 20  36.00 -0.87 20  35.20 -1.02 
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  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة االولى
رجة الد

  المئينية
الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

25  34.40 -0.87 25  35.40 -0.78 25  33.40 -0.74 25  35.00 -0.85 
30  31.00 -0.55 30  31.00 -0.57 30  29.00 -0.51 30  33.00 -0.75 
35  30.00 -0.39 35  28.30 -0.35 35  27.80 -0.51 35  30.00 -0.43 
40  29.80 -0.14 40  27.00 -0.26 40  25.00 -0.45 40  29.00 -0.22 
45  28.00 -0.07 45  26.40 -0.16 45  25.00 -0.20 45  29.00 -0.12 
50  26.60 0.04 50  26.00 -0.11 50  25.00 -0.18 50  27.00 -0.12 
55  26.00 0.11 55  25.50 -0.06 55  23.00 0.04 55  25.00 0.09 
60  25.00 0.27 60  25.00 -0.02 60  22.80 0.04 60  25.00 0.30 
65  24.40 0.47 65  24.00 0.03 65  20.60 0.04 65  24.00 0.30 
70  22.20 0.50 70  23.00 0.16 70  20.00 0.36 70  22.00 0.41 
75  20.80 0.61 75  20.70 0.42 75  20.00 0.49 75  19.00 0.72 
80  18.00 1.00 80  18.50 0.84 80  18.00 0.98 80  18.00 0.93 
85  15.20 1.29 85  16.80 1.09 85  16.80 1.28 85  16.40 0.95 
90  14.80 1.43 90  15.85 1.32 90  15.00 1.50 90  15.00 1.42 
95  12.60 1.79 95  15.00 2.72 95  13.80 2.24 95  15.00 1.98 
100  12.00 1.86 100  14.75 2.72 100  12.00 2.51 100  12.00 2.51 

بينما ) 12(قد بلغت ) 100(إن الدرجة الخام المقابلة للدرجة المئينية ) 14(يتضح من الجدول 
ة للسنبالنسبة  قياس سمك الدهن خلف العضدوهي أعلى درجة في ) 1.86(الدرجة المعيارية لها بلغت 

والدرجة ) 42(قد بلغت ) 5(، بينما كانت أدنى درجة خام مقابل للدرجة المئينية الدراسية األولى
يتضح إن أعلى قيمة من الدرجات الخام  للسنة الدراسية الثانيةأما بالنسبة ). 1.55- (المعيارية لها بلغت 

، )100(قابل الدرجة المئينية وهي ت) 2.72(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 14.75(قد بلغت  القياسلهذا 
وهي ) 1.14-(ومن الدرجات المعيارية ) 55(من الدرجات الخام  المقياسبينما بلغت أدنى قيمة لهذا 

ومن ) 12(من الدرجات الخام قد بلغت  القياسويتضح إن أعلى قيمة لهذا . )5(تقابل الدرجة المئينية 
 القياسبينما بلغت أدنى قيمة لهذا ) 100(المئينية  وهي تقابل الدرجة) 2.51(الدرجات المعيارية بلغت 

للسنة بالنسبة ) 1.41-(ومن الدرجات المعيارية ) 47(من الدرجات الخام ) 5(مقابلة للدرجة المئينية 
 القياسيتضح إن أعلى قيمة من الدرجات الخام لهذا  للسنة الدراسية الرابعةأما بالنسبة . الدراسية الثالثة

، بينما بلغت أدنى )100(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 2.51(الدرجة المعيارية لها بلغت و) 12(قد بلغت 
وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.48-(ومن الدرجات المعيارية ) 50(من الدرجات الخام  القياسقيمة لهذا 

)5(.  
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  الدرجات المئينية والمعيارية المقابلة للدرجات الخام لقياس:)15(جدول 
  وع سمك الدهن خلف العضد وأسفل لوح الظهرمجم 

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة االولى
الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

5  47.50 -1.44 5  53.50 -1.34 5  46.50 -1.30 5  52.50 -1.40 
10  44.80 -1.33 10  52.55 -1.22 10  41.00 -1.13 10  45.20 -1.10 
15  37.00 -1.31 15  42.60 -1.04 15  37.90 -1.07 15  39.50 -1.06 
20  36.00 -1.25 20  39.58 -0.91 20  36.20 -0.95 20  35.10 -0.85 
25  35.90 -1.03 25  34.70 -0.82 25  34.60 -0.89 25  33.80 -0.82 
30  34.75 -0.72 30  32.75 -0.52 30  32.00 -0.68 30  32.50 -0.63 
35  32.80 -0.45 35  31.15 -0.35 35  29.50 -0.46 35  31.20 -0.46 
40  31.50 -0.28 40  30.35 -0.32 40  28.00 -0.30 40  29.40 -0.34 
45  31.10 -0.02 45  29.70 -0.21 45  26.70 -0.22 45  27.60 -0.26 
50  29.80 0.14 50  29.50 -0.09 50  26.00 -0.10 50  27.50 -0.10 
55  28.50 0.28 55  27.50 0.11 55  25.50 -0.04 55  26.50 0.02 
60  24.70 0.43 60  25.30 0.13 60  23.80 0.05 60  24.50 0.03 
65  27.10 0.47 65  26.33 0.20 65  24.50 0.21 65  25.20 0.24 
70  23.15 0.62 70  25.00 0.28 70  22.50 0.39 70  23.50 0.46 
75  20.80 0.84 75  23.30 0.45 75  20.70 0.70 75  22.10 0.61 
80  18.00 0.96 80  20.38 0.64 80  19.00 1.01 80  20.50 0.77 
85  16.00 0.97 85  19.50 1.14 85  18.50 1.21 85  20.20 0.92 
90  15.50 1.09 90  18.20 1.45 90  17.50 1.42 90  18.50 1.44 
95  15.30 1.95 95  16.45 2.47 95  17.00 1.79 95  18.10 2.12 
100  14.30 2.25 100  15.28 2.56 100  15.60 2.46 100  15.60 2.99 

 

) 14.30(قد بلغت ) 100(إن الدرجة الخام المقابلة للدرجة المئينية ) 15(يتضح من الجدول 
بالنسبة  قياس سمك الدهن خلف العضدوهي أعلى درجة في ) 2.25(بينما الدرجة المعيارية لها بلغت 

) 47.50(قد بلغت ) 5(، بينما كانت أدنى درجة خام مقابل للدرجة المئينية للسنة الدراسية األولى
يتضح إن أعلى قيمة من  للسنة الدراسية الثانيةأما بالنسبة ). 1.44-(والدرجة المعيارية لها بلغت 

وهي تقابل الدرجة ) 2.56(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 15.28(قد بلغت  القياسالدرجات الخام لهذا 
ومن الدرجات ) 53.50(م من الدرجات الخا المقياس، بينما بلغت أدنى قيمة لهذا )100(المئينية 

من الدرجات  القياسويتضح إن أعلى قيمة لهذا . )5(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.34-(المعيارية 
) 100(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 2.46(ومن الدرجات المعيارية بلغت ) 15.60(الخام قد بلغت 

ومن ) 46.50(من الدرجات الخام ) 5( مقابلة للدرجة المئينية القياسبينما بلغت أدنى قيمة لهذا 
يتضح  للسنة الدراسية الرابعةأما بالنسبة . للسنة الدراسية الثالثةبالنسبة ) 1.30- (الدرجات المعيارية 



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

124  

) 2.99(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 15.60(قد بلغت  القياسإن أعلى قيمة من الدرجات الخام لهذا 
) 52.50(من الدراجات الخام  القياسبينما بلغت أدنى قيمة لهذا  ،)100(وهي تقابل الدرجة المئينية 

  .)5(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.40-(ومن الدرجات المعيارية 
للسنوات ) 50(إن الدرجات الخام المقابلة للدرجة المعيارية المئينية ) 15(الجدول ويوضح   
، مجموع سمك الدهن خلف العضد وأسفل لوح الظهرلقياس ) األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة( الدراسية

، ثم تلتها )0.10- (والدرجة المعيارية لها بلغت ) 26(وقد بلغت للسنة الدراسية الثالثة كانت األفضلية 
السنة ثم تلتها  ).0.10-(والدرجة المعيارية قد بلغت ) 27.50(وقد بلغت  السنة الدراسية الرابعة

السنة الدراسية  أخيراًثم ، )0.9- (والدرجة المعيارية قد بلغت ) 29.50(وقد بلغت  الدراسية الثانية
  ).0.14( لهاوالدرجة المعيارية ) 29.80(وقد بلغت  األولى

 مع، )27،50، 26، 29،50، 29.80(وعند مقارنة الدرجات الخام لهذا المقياس على التوالي    
والتي بلغت على ) AAHPERD, 1980(حة معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية والصمستويات 

الحظا الباحثان أن نتائج هذه الدراسة كانت %). 05(المئينية على الرتبة  )30، 29، 29، 31(التوالي 
، وتعزو الباحثة أن )AAHPERD, 1980(أفضل من معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية والصحة 

األمريكية من حيث سهولة الحياة وتوفر كل سبل الراحة البيئة األردنية الصعبة تختلف عن البيئة 
والمواصالت، باإلضافة أن نظام التغذية يختلف بين البيئتين واعتماد األمريكان على الوجبات السريعة 

اتفقت هذه النتيجة مع وبسبب نمط الحياة السريع، وهذه العوامل تعمل على تكوين الدهون والسمنة، 
أن التدريب البدني والتغذية تـسهمان كثيراً في التأثير على نسبة لذي أشار ا) 2002الهزاع، (دراسة 

الشحوم لدى الذكور واإلناث على السواء، لكن متوسط نسبة الشحوم عند سن الرشد لدى البنين يصل 
من كتلـة الجسم، بينما تبلغ هذه النسبة لدى الفتيات في المتوسط حـوالي % 15عموماً إلى حوالي 

من كتلة الجسم لدى الذكور % 25الجسم، وتعد نسبة الشحوم عالية إذا تجاوزت  4كتلـة مـن % 25
  .من كتلة الجسم لدى اإلناث% 32أو ما نسبته 

سنة هو مابين ) 22- 18(ويشير الباحثان ان متوسط نسبة عند االناث في المرحلة العمرية   
هون في الجسم يعود إلى هرمون أن اختزان الد) 2001الهدابي، (من الجسم، وتضيف %) 26- 22%(

  .التأنيث الذي يعطي الصفات الثانوية األنثوية لإلناث
  المرونة الدرجات المئينية والمعيارية المقابلة للدرجات الخام الختبار:)16(جدول 

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة االولى
الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  ةالمعياري

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

5  7.30 -2.08 5 8.75 -1.80 5 15.00 -1.60 5 8.60 -1.79 
10  9.80 -1.86 10  11.90 -1.49 10  17.00 -1.38 10  12.00 -1.43 
15  11.90 -1.67 15  15.00 -1.19 15  18.00 -1.26 15  15.00 -1.12 
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20  19.60 -0.99 20  17.00 -0.99 20  20.00 -1.04 20  17.00 -0.91 
25  27.00 -0.34 25  20.50 -0.64 25  23.00 -0.70 25  18.00 -0.80 
30  28.00 -0.25 30  22.00 -0.49 30  25.00 -0.47 30  19.00 -0.70 
35  31.00 0.02 35  22.65 -0.43  35  26.40 -0.32 35  21.20 -0.47 
40  31.00 0.02 40  24.60 -0.23 40  28.00 -0.14 40  24.00 -0.18 
45  33.10 0.20 45  26.00 -0.10 45  28.80 -0.05 45  26.00 0.03 
50  34.00 0.28 50  26.50 -0.05 50  30.00 0.09 50  27.00 0.14 
55  35.00 0.37 55  28.45 0.15 55  31.00 0.20 55  28.00 0.24 
60  35.60 0.42 60  31.00 0.40 60  32.00 0.32 60  29.00 0.35 
65  36.90 0.54 65  32.00 0.50 65  32.00 0.32 65  30.00 0.45 
70  38.00 0.64 70  33.30 0.63 70  33.00 0.43 70  31.40 0.60 
75  38.00 0.64 75  35.25 0.82 75  34.00 0.54 75  32.00 0.66 
80  38.80 0.71 80  37.20 1.01 80  35.20 0.68 80  34.00 0.87 
85  42.00 0.99 85  38.15 1.11 85  39.00 1.10 85  36.00 1.08 
90  42.40 1.02 90  41.00 1.39 90  42.00 1.44 90  38.00 1.29 
95  46.50 1.39 95  42.15 1.50 95  45.00 1.78 95  41.40 1.64 
100  48.00 1.52 100  45.00 1.79 100  47.00 2.01 100  48.00 2.33 

بينما ) 48(قد بلغت ) 100(إن الدرجة الخام المقابلة للدرجة المئينية ) 16(يتضح من الجدول 
للسنة الدراسية بالنسبة  أختبار المرونةوهي أعلى درجة في ) 1.52(الدرجة المعيارية لها بلغت 

والدرجة المعيارية لها ) 7.30(قد بلغت ) 5(ية ، بينما كانت أدنى درجة خام مقابل للدرجة المئيناألولى
يتضح إن أعلى قيمة من الدرجات الخام لهذا  للسنة الدراسية الثانيةأما بالنسبة ). 2.08- (بلغت 
، بينما )100(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.79(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 45(قد بلغت  اإلختبار

وهي ) 1.80-(ومن الدرجات المعيارية ) 8.75(من الدراجات الخام  اإلختباربلغت أدنى قيمة لهذا 
ومن ) 47(من الدرجات الخام قد بلغت  اإلختبارويتضح إن أعلى قيمة لهذا . )5(تقابل الدرجة المئينية 

بينما بلغت أدنى قيمة لهذا ) 100(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 2.01(الدرجات المعيارية بلغت 
) 1.60- (ومن الدرجات المعيارية ) 15(من الدرجات الخام ) 5(ة للدرجة المئينية مقابل اإلختبار
يتضح إن أعلى قيمة من الدرجات  للسنة الدراسية الرابعةأما بالنسبة . للسنة الدراسية الثالثةبالنسبة 

مئينية وهي تقابل الدرجة ال) 2.33(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 48(قد بلغت  اإلختبارالخام لهذا 
- (ومن الدرجات المعيارية ) 8.60(من الدراجات الخام  اإلختبار، بينما بلغت أدنى قيمة لهذا )100(

  .)5(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.79
للسنوات ) 50(إن الدرجات الخام المقابلة للدرجة المعيارية المئينية ) 16( الجدولويوضح   
وقد للسنة الدراسية األولى ، كانت األفضلية إلختبار المرونة) لرابعةاألولى، الثانية، الثالثة، ا( الدراسية
) 30(وقد بلغت  السنة الدراسية الثالثة، ثم تلتها )0.28(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 34(بلغت 

والدرجة ) 27.00(وقد بلغت السنة الدراسية الرابعة ثم تلتها  ).0.09(والدرجة المعيارية قد بلغت 



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

126  

 لهاوالدرجة المعيارية ) 26.50(وقد بلغت  السنة الدراسية الثانية أخيراًثم ، )0.14(قد بلغت  المعيارية
)-0.05.(  

 مع، )27، 30، 26.50، 34(وعند مقارنة الدرجات الخام لهذا االختبار على التوالي    
غت على والتي بل) AAHPERD, 1980(معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية والصحة مستويات 

الحظت الباحثة أن نتائج معايير البطارية %). 05(الرتبة المئينية على  )36، 37، 37، 38(التوالي 
كانت أفضل من نتائج هذه الدراسة، ويؤكد ) AAHPERD, 1980(األمريكية للياقة البدنية والصحة 

م عمله فقط من خالل الباحثان على أهمية هذا العنصر الذي اليعطى حقة في المواد العملية وانما يت
الى األهمية  البالغة لعنصر المرونة في طبيعة الحركة، من حيث ) 2012العاليا، (اإلحماء، ويشير 

مطاطية العضالت، ومدى الحركي للمفاصل اذ انه في حالة انعدام هذا العنصر سوف تكون هناك 
عة واتقان االداء أن المرونة تساعد في سر) 2011بكير، (صعوبة في اداء الحركات، ويضيف 

الحركي لاللعاب الرياضية، حيث يؤكد بعض الخبراء ان صفة المرونة من الصفات الهامة لالداء 
الحركي سواء من الناحية النوعية او الكمية اذ انها تشكل مع باقي الصفات البدنية االخرى الركائز 

ى انها تساعد في التجنب من التي يتأسس عليها سرعة اكتساب واتقان االداء الحركي، باالضافة ال
التعرض لالصابات، وتعزو الباحثة أن سبب ضعف هذا العنصر نتيجة عدم االهتمام به في مرحلة 
الطفولة واالستمرار باالهتمام به لمرحلة الشباب، وتضيف الباحثة أن عنصر المرونة يتأثر بالعوامل 

المرونة من القدرات البدنية الموروثة  أشار إلى ان ذيوال) Pna , 1998(الوراثية، وهذا يتفق مع 
سنة في ) 12- 10(وان المرونة لها نزعة االنخفاض الى ادنى مستوى خالل المرحلة العمرية من 

  . حين تتحسن وتتطور بشكل خطي باتجاه مرحلة البلوغ
  قوة عضالت البطن  الدرجات المئينية والمعيارية المقابلة للدرجات الخام الختبار:)17(جدول 

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  لسنة االولىا
الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

5  5.00 -1.12 5 1.00 -1.64 5 8.40 -1.40 5 3.60 -1.46 
10  6.80 -0.96 10  4.70 -1.23 10  10.00 -1.20 10  7.20 -1.08 
15  8.00 -0.85 15  5.00 -1.19 15  12.00 -0.95 15  8.00 -1.00 
20  8.40 -0.81 20  7.40 -0.92 20  13.80 -0.72 20  10.00 -0.79 
25  10.00 -0.67 25  9.00 -0.74 25  14.00 -0.69 25  11.00 -0.68 
30  10.00 -0.67 30  10.00 -0.63 30  15.00 -0.56 30  12.00 -0.58 
35  10.00 -0.67 35  11.30 -0.49 35  15.00 -0.56 35  14.00 -0.37 
40  10.00 -0.67 40  13.60 -0.23 40  16.00 -0.43 40  15.00 -0.26 
45  10.00 -0.67 45  14.55 -0.12 45  18.00 -0.18 45  15.00 -0.26 
50  15.00 -0.22 50  15.50 -0.02 50  18.00 -0.18 50  16.00 -0.15 
55  15.00 -0.22 55  17.45 0.20 55  20.00 0.08 55  17.60 0.01 
60  18.00 0.05 60  18.00 0.26 60  20.00 0.08 60  18.00 0.06 
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  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  لسنة االولىا
الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

65  20.00 0.24 65  19.00 0.37 65  21.60 0.28 65  19.80 0.25 
70  21.00 0.33 70  20.00 0.49 70  23.00 0.46 70  20.00 0.27 
75  27.00 0.87 75  20.00 0.49 75  24.00 0.59 75  21.00 0.37 
80  29.80 1.12 80  21.20 0.62 80  25.20 0.74 80  23.00 0.58 
85  30.00 1.14 85  27.00 1.27 85  27.00 0.97 85  25.20 0.81 
90  30.80 1.21 90  28.40 1.43 90  30.60 1.43 90  32.40 1.57 
95  44.60 2.46 95  33.20 1.96 95  35.00 1.99 95  36.20 1.97 
100  50.00 2.95 100  37.00 2.39 100  40.00 2.63 100  50.00 3.42 

) 50.00(قد بلغت ) 100(إن الدرجة الخام المقابلة للدرجة المئينية ) 17(يتضح من الجدول 
بالنسبة  أختبار قوة عضالت البطنلى درجة في وهي أع) 2.95(بينما الدرجة المعيارية لها بلغت 

) 5.00(قد بلغت ) 5(، بينما كانت أدنى درجة خام مقابل للدرجة المئينية للسنة الدراسية األولى
يتضح إن أعلى قيمة من  للسنة الدراسية الثانيةأما بالنسبة ). 1.12-( والدرجة المعيارية لها بلغت

وهي تقابل ) 2.39(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 37.00(غت قد بل اإلختبارالدرجات الخام لهذا 
ومن الدرجات ) 1.00(من الدراجات الخام  اإلختبار، بينما بلغت أدنى قيمة لهذا )100(الدرجة المئينية 

من الدرجات  اإلختبارويتضح إن أعلى قيمة لهذا . )5(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.64-(المعيارية 
) 100(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 2.63(ومن الدرجات المعيارية بلغت ) 40.00( الخام قد بلغت

ومن ) 8.40(من الدرجات الخام ) 5(مقابلة للدرجة المئينية  اإلختباربينما بلغت أدنى قيمة لهذا 
يتضح  ةللسنة الدراسية الرابعأما بالنسبة . للسنة الدراسية الثالثةبالنسبة ) 1.40- (الدرجات المعيارية 

) 3.42(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 50.00(قد بلغت  اإلختبارإن أعلى قيمة من الدرجات الخام لهذا 
) 3.60(من الدراجات الخام  اإلختبار، بينما بلغت أدنى قيمة لهذا )100(وهي تقابل الدرجة المئينية 

  .)5(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.46-(ومن الدرجات المعيارية 
للسنوات ) 50(إن الدرجات الخام المقابلة للدرجة المعيارية المئينية ) 17( الجدولويوضح   
للسنة الدراسية ، كانت األفضلية قوة عضالت البطنإلختبار ) األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة( الدراسية
وقد  ة الدراسية الرابعةالسن، ثم تلتها )0.18- (والدرجة المعيارية لها بلغت ) 18.00(وقد بلغت الثالثة 
وقد بلغت السنة الدراسية الثانية ثم تلتها  ).0.15- (والدرجة المعيارية قد بلغت ) 16.00(بلغت 

) 15.00(وقد بلغت  السنة الدراسية األولى أخيراًثم ، )0.02- (والدرجة المعيارية قد بلغت ) 15.50(
  ).0.22- ( لهاوالدرجة المعيارية 

مستويات  مع، )16، 18، 15.50، 15(الخام لهذا االختبار على التوالي وعند مقارنة الدرجات   
، 35(والتي بلغت على التوالي ) AAHPERD, 1980(معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية والصحة 
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الحظت الباحثة أن نتائج معايير البطارية األمريكية للياقة %). 05(المئينية على الرتبة  )36، 36، 36
  .كانت أفضل من نتائج هذه الدراسة) AAHPERD, 1980(ية والصحة البدن

ويعزو الباحثان سبب الضعف أنه وجود مادة واحدة في منهاج كلية علوم الرياضة ال تكفي  
على تنمية عناصر اللياقة البدنية، فمعظم المواد العملية تخدم اللعبة نفسها التي يتم تعليمها للطلبة، 

الى أهمية عنصر قوة عضالت البطن في انتصاب القامة عن طريق زيادة قوة ) 2012العاليا، (ويؤكد 
العضالت في هذه المنطقة  واظهار جمال الجسم،وتناسقه أيضا باالضافة الى اهميته في اداء االعمال 

تعتبر عضالت البطن من العضالت المهمة في جسم االنسان حيث ) 2011باكير، (اليومية، ويضيف 
را على مساعدة الجسم على االنتصاب بصورة صحيحة، وتعمل على تعزيز ومساندة تلعب دورا كبي

العمود الفقري على االمتداد الصحيح، وبالتالي حماية الحبل الشوكي والنظام العصبي المركزي من 
التأثر بانحرافات العمود الفقري، كما أن معظم الحركات االساسية تبدأ من عضالت البطن، فإن أول 

دأ بالعمل هي عضالت البطن وذلك قبل عضالت الساق ذاتها، لذا علينا ان ندرك أن عضالت عضلة تب
البطن هي عضالت ذات تأثير شامل وفعال في حركة الجسم وأن تأثيرها يمتد الى ما هو أعم وأكثر 

 إحداث يجب العضلي التحمل عنصر لتقويم  2003) ،السعود(مما يعتقد كثير من الرياضيين، ويؤكد 
 والتحمل التنفسي الدوري الجهاز من يحسن مما التدريب في االستمرار عن الناجمة التغيرات من عديدال

  .والالهوائي الهوائي التدريب وفاعلية والقوة العضلي
  م1600الجري والمشي   الدرجات المئينية والمعيارية المقابلة للدرجات الخام الختبار:)18(جدول 

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة االولى
الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

5  18.58 -1.12 5 15.52 -1.66 5 18.05 -1.38 5 16.58 -1.70 
10  18.55 -1.06 10  15.05 -1.20 10  16.46 -1.32 10  15.75 -1.52 
15  17.66 -0.98 15  14.17 -1.13 15  15.27 -1.07 15  15.26 -1.15 
20  16.65 -0.90 20  13.34 -0.75 20  14.44 -0.98 20  14.37 -0.97 
25  16.14 -0.88 25  13.26 -0.57 25  14.27 -0.86 25  14.28 -0.56 
30  15.42 -0.86 30  12.71 -0.55 30  14.11 -0.59 30  14.15 -0.42 
35  15.08 -0.60 35  12.51 -0.46 35  13.59 -0.55 35  13.90 -0.41 
40  14.79 -0.54 40  12.37 -0.36 40  13.38 -0.45 40  13.48 -0.31 
45  14.52 -0.40 45  12.31 0.03 45  13.27 -0.19 45  13.37 0.11 
50  14.22 -0.34 50  12.19 0.06 50  12.70 -0.14 50  13.28 0.14 
55  13.60 -0.02 55  12.08 0.14 55  12.19 0.10 55  13.18 0.20 
60  13.48 0.14 60  12.03 0.23 60  12.07 0.35 60  13.14 0.26 
65  13.21 0.27 65  11.45 0.27 65  11.49 0.40 65  12.45 0.32 
70  13.10 0.42 70  11.29 0.36 70  11.28 0.50 70  12.28 0.58 
75  12.59 0.59 75  11.17 0.49 75  11.18 0.73 75  12.26 0.73 
80  12.55 0.97 80  11.13 0.86 80  10.60 0.80 80  12.03 0.81 
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  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة االولى
الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  المئينية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

85  12.50 1.23 85  10.87 0.92 85  10.32 0.88 85  11.36 0.86 
90  12.34 1.74 90  10.31 1.48 90  10.14 1.26 90  11.06 1.41 
95  12.20 2.20 95  10.21 2.07 95  9.58 1.80 95  10.46 1.71 
100  12.07 2.22 100  9.53 2.39 100  9.43 2.52 100  10.17 2.21 

) 12.07(قد بلغت ) 100(إن الدرجة الخام المقابلة للدرجة المئينية ) 18(يتضح من الجدول 
للسنة بالنسبة  م1600لمشي الجري واوهي أعلى درجة في ) 2.22(بينما الدرجة المعيارية لها بلغت 

والدرجة ) 18.58(قد بلغت ) 5(، بينما كانت أدنى درجة خام مقابل للدرجة المئينية الدراسية األولى
يتضح إن أعلى قيمة من الدرجات  للسنة الدراسية الثانيةأما بالنسبة ). 1.12- ( المعيارية لها بلغت

وهي تقابل الدرجة المئينية ) 2.39(يارية لها بلغت والدرجة المع) 9.53(قد بلغت  اإلختبارالخام لهذا 
-(ومن الدرجات المعيارية ) 15.52(من الدرجات الخام  اإلختبار، بينما بلغت أدنى قيمة لهذا )100(

من الدرجات الخام قد  اإلختبارويتضح إن أعلى قيمة لهذا . )5(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.66
بينما بلغت ) 100(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 2.52(عيارية بلغت ومن الدرجات الم) 9.43(بلغت 

ومن الدرجات ) 18.05(من الدرجات الخام ) 5(مقابلة للدرجة المئينية  اإلختبارأدنى قيمة لهذا 
يتضح إن أعلى  للسنة الدراسية الرابعةأما بالنسبة . للسنة الدراسية الثالثةبالنسبة ) 1.38-(المعيارية 
وهي ) 2.21(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 10.17(قد بلغت  اإلختبارالدرجات الخام لهذا قيمة من 

ومن ) 16.58(من الدراجات الخام  اإلختبار، بينما بلغت أدنى قيمة لهذا )100(تقابل الدرجة المئينية 
  .)5(وهي تقابل الدرجة المئينية ) 1.70- (الدرجات المعيارية 

للسنوات ) 50(لدرجات الخام المقابلة للدرجة المعيارية المئينية إن ا) 18( الجدولويوضح   
للسنة ، كانت األفضلية م1600إلختبار الجري والمشي ) األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة( الدراسية

السنة الدراسية ، ثم تلتها )0.06(والدرجة المعيارية لها بلغت ) 12.19(وقد بلغت الدراسية الثانية 
وقد السنة الدراسية الرابعة ثم تلتها  ).0.14-(والدرجة المعيارية قد بلغت ) 12.70(قد بلغت و الثالثة

وقد بلغت  السنة الدراسية األولى أخيراًثم ، )0.14(والدرجة المعيارية قد بلغت ) 13.28(بلغت 
  ).0.34- ( لهاوالدرجة المعيارية ) 14.22(

، )13.28، 12.70، 12.19، 14.22(على التوالي وعند مقارنة الدرجات الخام لهذا االختبار    
والتي بلغت على التوالي ) AAHPERD(معايير البطارية األمريكية للياقة البدنية والصحة مستويات  مع
الحظت الباحثة أن نتائج معايير البطارية %). 05(المئينية على الرتبة  )8.57، 9.20، 9.13، 9.23(

كانت أفضل من نتائج هذه الدراسة، ويعزو الباحثان ) AAHPERD( األمريكية للياقة البدنية والصحة
عنصر التحمل يحتاج إلى وقت طويل من أجل تنميته ويتأثر بالعديد من العوامل، وهذا يتفق مع أن 
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والتي أشارت أن صفة التحمل الدوري التنفسي تحتاج الى تدريب كبير، ) 2010العجمي، (دراسة 
وتشير . وطبيعة الحياة اكثر من اي عنصر اخر من عناصر اللياقة البدنيةوتتأثر بالمنطقة الجغرافية 

العاليا، (أن هذا االختبار يعطي مؤشر للتحمل الدوري التنفسي، حيث اشار ) 2010البطيخي، (
أهمية عنصر التحمل الدوري التنفسي في بيان كفاءة الجهاز الدوري التنفسي وقدرته على ) 2012

ويعزو الباحثان . ن والغذاء ومصادر الطاقة من خالل ممارسة النشاط البدنيامداد الجسم باالكسجي
أيضا ضعف هذا العنصر إلى إهمال المواد العملية في التركيز على هذا العنصر وقلتها وتركيزها على 

 يكون وقدالذي أشار أنه ) 2011الحليق، أبو زمع، (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  العناصر األخرى،

 التي الدراسية السنوات على البدني اإلعداد مادة دراسة توزيع عدم إلى راجعا النتيجة هذه في السبب
 في واحد دراسي فصل في واحدة مرة البدني اإلعداد مادة يدرس فالطالب الجامعه، في الطالب يقضيها

 .الحق وقت في سلبا عليها يؤثر ولكنه حينه في لياقته مستوى على يؤثر مما الجامعية دراسته بداية

 :االستنتاجات
تم بناء مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية المرتبطة للصحة لدى طالبات كلية علوم  .1

  .الرياضة في جامعة مؤتة للسنوات الدرسية األربعة
انخفاض مستوى الطالبات في عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة مقارنة بمعايير البطارية  .2

المرونة، عضالت البطن، وجري ومشي (رتبطة بالصحة، وذلك في اختبارات األمريكية الم
 ).م1600

كانت نتائج قياسات متوسط سمك ثنايا الجلد لعضلة العضد وأسفل لوح الظهر أفضل مقارنة  .3
 .بمعايير البطارية األمريكية المرتبطة بالصحة

  :التوصيات
بات كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة، معايير اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لطال اعتماد .1

 .واستخدامها في قياس عمليات التشخيص والتوجيه واإلرشاد والتنبؤ
ضرورة االهتمام بتنمية عناصر المرونة وتحمل القوة العضلية والتحمل الدوري التنفسي من  .2

 .خالل مساقات المواد العملية في الكلية
 

  :لمراجعا
  :المراجع باللغة العربية:والأ

بناء مستويات معيارية لمستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة ). 2011(صالح، محمد لطفي،  أبو
جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة. لدى طالب المدارس الثانوية في محافظة طولكرم

  .فلسطين.النجاح الوطنية
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صحة لطالب مدارس وكالة اللياقة البدنية المرتبطة بال). 1998(فايز،وعبد الحق،عماد، أبو عريضة،
مجلة أسيوط للعلوم وفنون التربية . الغوث لمرحلة التعليم األساسي في فلسطين واألردن

  .111ـ 86،)1( 8.الرياضية
بناء مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية لطلبة مساق اإلعداد . )2011(باكير،محمد 

جامعة النجاح، ، )3( 25، مجلد )نسانيةالعلوم اال(، مجلة جامعة النجاح لألبحاث البدني
 .نابلس، فلسطين

بناء مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية كإحدى مؤشرات االنتقاء ). 2010(البطيخي، نهاد 
الرياضي للطلبة المتقدمين لالئحة التفوق الرياضي بالجامعة األردنية، قسم الصحة 

مجلة جامعة النجاح لالبحاث معة االردنية، االردن، والترويح،كلية التربية الرياضية، الجا
 ).7( 24، مجلد )العلوم االنسانية(

الجزء . لقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضيةا). 2001(حسنين، محمد صبحي،
 .،دار الفكر العربي،القاهرة1ط.األول

ستوى اللياقة البدنية لدى بناء مستويات معيارية لتقييم م). 2011(رامي، وبركات، حسام  حالوة،
دراسات، العلوم الطالبات المستجدات في كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية، 

 .، الجامعة األردنية1، العدد 38، المجلد التربوية
بناء مستويات معيارية لبعض عناصر ). 2011(الحليق، محمود علي حسين، وأبو زمع، علي شحادة 

لبة البكالوريوس في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة اللياقة البدنية لط
  2، ملحق 38، المجلد دراسات، العلوم التربويةالهاشمية، 

تحديد ). 2009(  الحافظ الباسط، عبد وعبد ،غاصب وإسماعيل، شوكة، خصاونة، أمان، ونارت،ال
لرياضية في جامعة اليرموك، مستويات معيارية للياقة البدنية لدى طلبة كلية التربية ا

  .36، المجلد دراسات، العلوم التربوية
بناء مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية لطالبات كلية التربية ). 2006(الرحاحلة، وليد أحمد 

، المجلد الحادي عشر، مجلة مؤتة للبحوث والدراساتالرياضية في الجامعة األردنية، 
 .العدد الرابع

وضع مستويات معيارية الختبارات القدرات ). 2005(، والطالب، نزار، ومحمد، سامي شبر، محمود
، مجلة التربية الرياضيةالبدنية لقبول الطالب في قسم التربية الرياضية، جامعة البحرين،

 .المجلد الرابع عشر، العدد األول
بطة بالصحة لدى طالبات بناء مستويات معيارية للياقة البدنية المرت). 2002(شتيوي، ثابت عارف 

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردنالصف التاسع
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دراسة مقارنة ألثر برنامجين تدريبيين في تطوير مستوى اللياقة "، )2005(عبد الحق، عماد صالح،
نية البدنية المرتبطة بالصحة لدى طلبة قسمي التربية الرياضية في جامعة النجاح الوط

 .4، العدد 6، المجلد وكلية فلسطين التقنية بفلسطين

أثر برنامج تدريبي مقترح للياقة ). 2010(عماد وعبد الحق،ايرينا، وأبو جعب،ايمان،  عبد الحق،
البدنية على بعض متغيرات االدراك الحس حركي واألداء المهاري لدى طالبات كلية 

. العلوم االنسانية).ب(نجاح لالبحاث مجلة ال. التربية الرياضية في جامعة النجاح
 ).1630ـ  1616(ص .2010/ 24مج .نابلس

بناء مستويات معيارية لتقييم عناصر اللياقة البدنية لدى تلميذات المرحلة ). 2010(العجمي، شيخة 
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المتوسطة في محافظة األحمدي بدولة الكويت

 .دناألردنية، عمان، األر
بناء مستويات معيارية لبعض عناصر اللياقة البدنية لتالميذ المرحلة ). 2012(العاليا، أحمد محمد 

 .، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنيةاألساسية الدنيا في المدارس الخاصة ـ عمان
كويت، مكتبة الطبعة االولى، ال. األسس الفسيولوجية للتدريبات الرياضية). 2000. (الكيالني، هاشم

  .الفالح للنشر والتوزيع
دراسة مقارنة لمؤشرات النمو ). 2006. (الالال، أسامة كامل، وسعد، أحمد، والدسوقي، تامر

. ومستويات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بين تالميذ وتلميذات الصف األول األساسي
المجلد األول، عمان،  المؤتمر العلمي الدولي الخامس، علوم الرياضة في عالم متغير،

  .األردن
بناء مستويات معيارية لتقويم أداء الطلبة ببعض عناصر اللياقة البدنية في ). 2011(مغايرة، اياد 

، 38، المجلد دراسات،العلوم التربويةكلية الزرقاء التطبيقية، / جامعة البلقاء التطبيقية 
 .، الجامعة االردنية2العدد 
، مؤسسة حمادة قضايا ومشكالت معاصرة:لطب الرياضي والفسيولوجيا). 1999(ملحم، عائد فضل 

 .للطباعة والنشر، اربد، األردن
مطابع التعليم العالي،  ،االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية، 1989المندالوي، قاسم،

 .بغداد، العراق
قة البدنية لطالبات جامعة بناء مستويات معيارية لبعض عناصر الليا). 2001(لهدابي، بدرية ا

 .، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنيةالسلطان قابوس
، االتحاد 1، طفسيولوجيا الجهد البدني لدى األطفال والناشئين). 1997(الهزاع، هزاع بن محمد 

 .السعودي للطب الرياضي، المملكة العربية السعودية
  



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

133  

 :المراجع األجنبية :ثانيا
AAHPERD, (1980). Health Related Physical Fitness Manual, Washington D.C. 
AAHPERD, (1988). Physical Best: A Physical Fitness Education and Assessment 

Program, The American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and 
Dance. 

Al-Hazzaa H.(2002),  Physical activity, fitness and fatness among Saudi children and 
adolescents: implications for cardiovascular health. Saudi Med J, 23: 144-150. 

Barbanti ,V., (2002).comparative study of selected anthropometric and physical Fitness 
measurement of Brazilian and American School children , Dissertation Abstract 
International , Vol.43 ,No.12, p3840. 

Chan, Ew and Av, Ey and Chan, BH. 2003. Relation among physical activity, physical fitness, 
and self perceived fitness in Hong Kong adolescents, The Hong Kong Polytechnic 
University, National Library of Medicine, 96 (3 pt1). 

Lamb. D, (1984). Physiology of Exercise: Responses and Adaptations, Macmillan 
publishers company New York. 

Matsuoka. Y. et.al, (1997). Human leptin receptor gene in obese Japanese subjects: evidence 
against either obesity- causing mutations or association of sequence variants with 
obesity, Diabetologia, 40, pp.1204-1210. 

Paterson, D. Degenhardt, B.F. and smith, C.M.(2003). Correlationbetween prior exercise and 
present health and Fitness status of entering medical students. Journal of 
American Osteapath Association ,103 (8) , 361 – 366. 

Pnatt, M, (1989). Strength, flexibility and maturity in adolescent athletes, Am. J. Dis. 
Children, Vol. l. 143. 

Sevensson M, Drust B, (2005), Testing soccer players, Journal Sports Science, Jun 23(6), 
601-18. 

Wilmore, J & Costill. D, (1994). Physiology of Sport and Exercise, Human Kinetics, 
Champaign. IL. 

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

134  

  الملخص
اثر تقديم التغذية الراجعة اللفظية على تحسين دقة األداء لمهارة اإلرسال من األسفل و من األعلى 

  الطائرةوالساحق  بالكرة 
  الباحثان

  الدكتور احمد أمين محمد عكور                                    الدكتور جمال ربابعه
2016  

إن تعدد أساليب التغذية الراجعة ساهم في تطوير عملية التعلم من خالل تزويد الطالـب بالمعلومـات   
ا حدد النوع األفضل واألكثر تـأثيرا  اإليجابية والسلبية حول األداء يسهم في إتقان المهارة، وخاصة إذ

للمتعلم، وهدفت الدراسة التعرف على أفضل أنواع التغذية الراجعة في تعلم مهارة اإلرسـال بـالكرة   
الطائرة، والكشف عن الفروقات بين أثر  تفديم التغذية الراجعة اللفظية للمجموعة التجريبية وعدم تقديم 

واستخدم الباحثان المنهج التجريبي، وتكونت    .ال بالكرة الطائرةالتغذية الراجعة في تعلم مهارة اإلرس
عينة الدراسة من الطلبة الذكور المسجلين لمساق  تعلم الكرة الطائرة في الفصـل الدراسـي الثـاني    

  طالب لكل مجموعة، ) 12(طالبا موزعين على مجموعتين بواقع ) 24(والبالغ عددهم ) 2015(
تغذية الراجعة تساعد في رفع كفاءة التعلم وجودته من خالل توفير وتوصل الباحثان إلى أن ال  

الوقت والجهد وزيادة الوضوح واالتصال ما بين الطالب والمدرس وإلـى تفـوق التغذيـة الراجعـة     
  .المكتوبة لالستجابات الصحيحة على بقية األنواع المستخدمة في تعلم مهارة اإلرسال بالكرة الطائرة

  
  .لتغذية الراجعة اللفظية، مهارة اإلرسال بكرة الطائرةا: الكلمات الدالة
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  :مقدمة وأهمية الدراسة
يشهد العالم ثورة تكنولوجية مميزة في تحقيق األهداف والوسائل التعليمية وفي مجاالت البحث 

في تحقيق  العلمي عامة، ومنها مجال التربية الرياضية خاصة، وأصبحت تكنولوجيا التعليم تؤثر إيجابيا
األهداف المعرفية والحركية في مختلف األنشطة الرياضية وخاصة في توفير الوقت والجهد والتكاليف، 

  (6ويـرى شـمدت   .بهدف زيادة الحصيلة المعرفية للمتعلم من اجل الوصـول إلـى األداء األمثـل   
(Schmidt, 200 تعددة  ومـن ثـم   أن من واجب المدرس التركيز على التغذية الراجعة وبأشكالها الم

اختيار األسلوب التدريسي الذي يتالءم مع المهارات األساسـية للوصـول إلـى قمـة األداء المـؤثر      
وااليجابي وضمن الوحدات التعليمية الموضوعة ويحتاج المتعلم إلى تكرارات كثيرة للوصول بـأفراد  

هم في تطوير عملية التعلم من و تعدد أساليب التغذية الراجعة سا المجموعة إلى درجة عالية من اإلتقان
خالل تزويد الطالب بالمعلومات اإليجابية والسلبية حول األداء الذي ساهم في إتقان المهارة، وخاصـة  

  . إذا حدد النوع األفضل واألكثر تأثيرا للمتعلم
إلى أن تزويد المتعلم بالتغذية الراجعة تسهم في زيادة فاعلية  (Lee and Wall, 1996)ويشير 

مهم واندماجهم في المواقف والخبرات التعليمية من خالل زيادة تكـرار االسـتجابات الصـحيحة     تعل
وكفاءة االستجابة هي جوهرة العملية التعليمية وأن اإلخفاق في تأمين مثل هذه المعلومات سوف تمنـع  

فيـه هـذه    عملية التعلم كاملة كما أن استخدام أكثر من أسلوب أو طريقة أو تغير الوقت الـذي تقـدم  
  . المعلومات يؤثر على األداء 

أن التغذية الراجعة تلعب دورا مهمـا فـي العمليـة     (Anderson, 1992)ويرى أندرسون 
التعليمية و تساعد في تنمية القدرات الحركية ككل وربط مفردات الحركة كلها، وتكوين التصور الكلي 

باستخدامها باستمرار حتى يصل المـتعلم   للمهارة وتعمل على رفع مستوى األداء المهاري لذا يوصي
  .إلى مرحلة تثبيت للمهارة

إلى أن التغذية الراجعة في الكرة الطائرة هي أحد العناصر المساهمة ) 2007حكمت، (ويشير  
في العملية التعليمية، واكتساب المعلومات الخاصة بالمهارة التي تمر بمراحلها المتعددة مـن الشـرح   

  .عملي، في تعلم المسار الحركي الصحيح وصوال إلى مرحلة اإلتقان في األداءالشفوي والنموذج ال
و التأثير اإليجابي في سرعة التعلم فأداء مهارة اإلرسال يتطلب توصيل الكـرة إلـى ملعـب      

الفريق المنافس بدقة عالية مما يتطلب من المتعلم التركيز وزيادة قابليته لالسـترجاع التـي تتطـور    
ويعد اإلرسال مـن   .عملية المقترنة بالتكرار المستمر للوصول إلى اآللية في أداء المهارةبالتدريبات ال

المهارات المغلقة التي تعتمد على محيط معين، لذا يجب أن يتمتع الالعب المرسل بدقة األداء والذكاء 
  . في إرسال الكرة إلى مناطق محددة

والخططي لمهارة اإلرسال يعني الكثيـر   إلى أن األداء الفني (Simon, 2006)ويذكر سيمون   
بحسابات الفريق اإلستراتيجية إذ استطاع الالعب أن يختار اإلرسال المناسب وفي اللحظـة المناسـبة   



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

136  

والتوجيه الكرة إلى المكان المناسب سوف يحصل الفريق على نقاط كثيرة وبالتالي يحصد الفريق الفوز 
وتعد مهارات الكـرة  .المهارات األساسية بالكرة الطائرةمن مجمل ) 15(%بالمباراة ويشكل اإلرسال 

الطائرة األساسية من المهارات التي تحتاج إلى إعداد مميز خالل تعلمها من الناحية الفنية وما تتطلبـه  
  ..من تناسق عصبي عضلي ألداء المهارات بالطريقة المطلوبة 

ة النفسـية وضـبط األعصـاب،    إن مهارة اإلرسال تعتمد على الناحي) 1999إلهيتي، (ويشير  
واألداء الماهر، ويحتاج إلى تدريب وتعليم مستمر وفقا للمتطلبات الفنية في حركات اإلرسـال، لـذلك   
على المدربين والمدرسين أن يمضوا مدة طويلة، من زمن الوحدات التدريبية أو التعليميـة، لتعزيـز   

ذت بالطريقة المطلوبـة، تـؤدي إلـى كسـب     وتطوير هذه المهارة المهمة واألساسية، والتي إذا ما نف
  . المباراة

وتأتي أهمية اإلرسال في كونه مفتاح اللعب الهجومي، والالعـب المنفـذ لإلرسـال يمتلـك     
مواصفات خاصة بسرعة البديهة والذكاء والقوة التي تمتاز بالدقة وان يكون معزوال عـن الجمهـور   

ه الكرة إلى الالعب الذي ال يجيد االستقبال، أو في بحيث تكون فرصته قوية في الفوز بالمباراة وتوجي
  مكان خالي، أو بين الالعبين

  :مشكلة الدراسة
لقد طرا تعديالت كثيرة على لعبة الكرة الطائرة، مما انعكس على أداء المهـارات األساسـية     

الملعب ممـا  بالكرة الطائرة ومنها مهارة اإلرسال وارتباطها بعامل السرعة والمفاجئة والخداع داخل 
يفرض على الطلبة االستجابة المباشرة والسريعة والدقة في تنفيذ هذه المهارة، وتثبيتها، ومـن خـالل   
متابعة الباحثان المستمرة للعملية التدريسية لمساق الكرة الطائرة الحظا أن هناك ضعفاً في أداء تنفيـذ  

علمين نحو العملية التعليمية وتسبب للطلبة مهارة اإلرسال عند الطلبة مما انعكس سلبيا على دافعية المت
الملل والفتور وتبعد انتباههم إلى خارج المحاضرة، في ضوء ذلك ارتأى الباحثان ضرورة معرفة أثر 

  .التغذية الراجعة  اللفظية على تعلم مهارة دقة اإلرسال بالكرة الطائرة
  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة التعرف إلى
  . للمجموعة التجريبية.ذية الراجعة اللفظية في تعلم مهارة اإلرسال بالكرة الطائرةاثر تقديم التغ. 1
  عدم إعطاء التغذية الراجعة في تعلم مهارة اإلرسال بالكرة الطائرة للمجموعة الضابطة  . 2

  :فرضيات الدراسة
التجريبية في تعلم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمجموعة   .1

  .بالكرة الطائرة لمهارة اإلرسا
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمجموعة الضابطة في تعلم   .2

  .بالكرة الطائرة لمهارة اإلرسا



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

137  

ات الكشف عن الفروقات بين أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة فـي االختبـار  . 3
  . البعدية

  : الدراسات السابقة
) الهاتف النقـال ( والتي هدفت التعرف إلى اثر استخدام تقنية حديثة ) 2014(دراسة الدبابسة 

في تقديم تغذية راجعة فورية على مستوى أداء المهارات األساسية في السباحة وتخفيف درجة الخوف 
األردنية، استخدم الباحث المـنهج التجريبـي،    من الماء لدى طالب كلية التربية الرياضية في الجامعة

طالب، أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 8(تكونت عينة الدراسة من 
مستوى األداء المهارات األساسية ودرجة الخوف من الماء، كما أظهرت نتائج الدراسة عـدم وجـود   

ابطة والتجريبية في استخدام التقنية الحديثـة لتقـديم   فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الض
  .التغذية الراجعة الفورية على مستوى أداء المهارات األساسية في السباحة

والتي هدفت لدى تحديد مدى الفرق فـي   Bortoli & etc (2010)دراسة بورتولي واخرون 
ـ  ة والمـدربين أصـحاب الخبـرة    فعالية عمليات التغذية الرجعة بين المدربين أصحاب الخبرة العالي

مدربين من أصـحاب  ) 9(مدربين من ذوي الخبرة العالية و) 9(القليلة،حيث تكونت عينة الدراسة من 
الخبرة القليلة، وأظهرت نتائج الدراسة أن المدربين ذوي الخبرة العالية امتازوا بقدرة اكبر ودقة أعلى 

  .وفعالية أكبر في إعطاء التغذية الرجعة لالعبين
والتي هدفت إلى التعرف على تأثير استخدام أنواع مختلفة من  )2008(دراسة عكور وعيسي 

تكونت  استخدم الباحثان المنهج التجريبي، ،التغذية الراجعة على تعلم مهارة اإلعداد بالكرة الطائرة
كرة طالب من كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك ممن يدرسوا مساق ) 60(عينة الدراسة من 

تم تقسيمهم إلى أربعة مجموعات المجموعة األولي تتعلم بخطوات تعليمية تقليدية بدون ) 1(الطائرة 
تغذية راجعة والمجموعة الثانية تتعلم المهارة بمصاحبة التغذية الراجعة المكتوبة لالستجابات الصحيحة 

لالستجابات الخاطئة والمجموعة والمجموعة الثالثة تتعلم المهارة بمصاحبة التغذية الراجعة المكتوبة 
الرابعة تتعلم المهارة بمصاحبة التغذية الراجعة اللفظية وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن تفوق 

في  اإلعدادالمجموعات الدراسية الثالث على المجموعة الضابطة في سرعة تعلم األداء الفني لمهارة 
  .كرة الطائرة 

للتعرف على تأثير استخدام التغذية الراجعة الشـفوية   بدراسة تجريبية) 2007حكمت، (أجرى 
والمرئية على مستوى أداء مهارتي اإلرسال واالستقبال في الكرة الطائرة وهدفت الدراسة إلى وجـود  
فروق ذات داللة إحصائية بين أنواع التغذية الراجعة في مستوى أداء مهارتي اإلرسـال واالسـتقبال   

نة الثانية، وقد توصلت الباحثة إلى أن هناك تباين فـي تـأثير األنـواع    بالكرة الطائرة لدى طالب الس
الثالثة من التغذية الراجعة في مستوى أداء مهارتي اإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة وأوصت الباحثة 
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إلى ضرورة استخدام التغذية الراجعة الشفوية والمرئية بعد األداء مباشرة بما يضمن إيصال المعلومات 
  .الشكل الذي يوفر فرصة أكبر للتطور العلمي والعملي للمتعلمب

دراسة تجريبية للتعرف على تأثير التغذية الراجعة الفورية في ) 2007الدليمي، (وكما أجرت   
تعلم مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة والتعرف على أفضل نوع من أنـواع التغذيـة الراجعـة    

في تعلم مهارة الضرب السـاحق، وتكونـت عينـة    ) سمعية والبصريةالسمعية، البصرية، ال(الفورية 
  .طالبا) 32(الدراسة من طالب المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية بجامعة بابل وبلغ عددهم 

وأظهرت النتائج تفوق لمجموعات الدراسة الثالثة على المجموعة الضابطة في سـرعة تعلـم     
ضرب الساحق بالكرة الطائرة وأوصت الباحثة بضرورة التركيـز علـى   األداء الفني ودقته لمهارة ال

استخدام وسيلة التغذية الراجعة الفورية السمعية والبصرية لتصحيح األخطاء عنـد تعلـم المهـارات    
  .األساسية بالكرة الطائرة

دراسة هدفت إلى معرفة اثـر اسـتخدام التغذيـة    ) 2007النداف والكريمين، (أجرى كل من  
ة اللفظية والصورية والتعزيز في تعلم مهارة اإلرسال من األعلى بـالكرة الطـائرة، اسـتخدم    الراجع

الباحثان المنهج التجريبي، وتمثلت عينة الدراسة بطلبة من كلية الشوبك المسجلين في مساق النشـاط  
لكـل   طالبا) 15(طالبا من الذكور موزعين على ثالثة مجاميع بعدد ) 45(الرياضي، حيث تكونت من 

مجموعة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التغذية الراجعة بأشكالها الثالثة أدت إلى تطـوير مسـتوى   
األداء عند الطلبة وتحسين دقة األداء لمهارة اإلرسال من األعلى وانه توجـد فـروق معنويـة بـين     

صالح المجموعـة  مجموعة التغذية الراجعة اللفظية ومجوعة التغذية الراجعة الصورية مع التعزيز ول
  اللفظية الصورية مع التعزيز

  منهجية الدراسة وإجراءاتها الميدانية
  منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنهاج التجريبي ذات القياسين القبلي والبعـدي علـى مجمـوعتين همـا       
  .المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، لمالئمته لطبيعة المشكلة

  عينة الدراسة
ة الدراسة على جميع الطلبة الذكور المسجلين لمساق  تعلم الكرة الطائرة والبـالغ  اشتملت عين  
طالب، من طالب كلية التربية الرياضية، في جامعة اليرموك بواقع شـعبتين وبمعـدل   ) 12(عددهم 

طالب في كل شعبة، واعتمد الباحثان الشعبة األولى كمجموعة تجريبية، طبق عليهـا البرنـامج   ) 24(
  .ي المقترح، والشعبة الثانية كمجموعة ضابطة، طبق عليها البرنامج الموضوع من قبل الكليةالتعليم
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  اختبار التكافؤ
قام الباحثان بإجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث، بإجراء االختبـار القبلـي للمجمـوعتين،      

اختبار الدقـة   العمر، الوزن، الطول،: بين متغيرات البحث، وهي) ت(واستخدام األسلوب اإلحصائي 
  .المختلفة تلمهارات اإلرساليا

تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في مقاييس العمر والوزن والطول ومهارات : )1(الجدول 
  اإلرسال المواجه من أسفل والمواجه من أعلى واإلرسال الساحق بالكرة الطائرة

  المتغيرات
وحدة 
  القياس

  طةالمجموعة الضاب  المجموعة التجريبية
) ت(قيمة 

وسط   المحتسبة
  حسابي

انحراف 
  معياري

وسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري

  0.522  2.52  20.53  1.63  19.5  سنة  العمر
  0.652  9.88  75.72  7.56  73.33  كغم  الوزن
  0.762  4.42  176.15  3.92  178.02  سم  الطول

  0.825  2.12  12.13  2.18  11.14  درجة  اإلرسال المواجه من أسفل
  0.782  2.32  10.50  1.63  11.20  درجة  المواجه من أعلى اإلرسال

  0.982  2.62  7.70  2.34  9.41  درجة  اإلرسال الساحق
  ).2.03(وهي ) 0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) ت(قيمة 

فـي  ) 0.05(بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ) 1(يبين الجدول   
االختبار القبلي للمجموعتين التجريبية والضابطة، ممـا يـدل علـى تكـافؤ     متغيرات البحث كافة في 

  .المجموعتين قبل تنفيذ االختبارات
  )1997حسانين ومنعم، (اختبار اإلرسال 

  .قياس دقة مهارة اإلرسال: الغرض من االختبار
  .ملعب الكرة الطائرة، عشرة كرات، شريط الصق، شريط قياس، استمارة تسجيل: األدوات

يقوم المختبر بأداء عشر أرساالت قانونية صحيحة، لكل نوع من أنواع اإلرسـال،  : اصفات األداءمو
، وتعبأ كل درجة داخل هذا التقسـيم  )1كما في الشكل رقم (بحيث يرسل الكرة من نهاية خط الملعب 

  .عن الدرجة التي تمنح للمختبر، إذا سقطت الكرة بداخل هذه المنطقة
  :الشروط

  .أداء كل مرة إرسال حسب الشروط القانونیة لإلرسال یشترط في  .1
  .في حالة سقوط الكرة على الخط تمنح الدرجة األعلى في المنطقة  .2

تسجل درجة الالعب بحسب مكان سقوط الكرة، وكما هو مثبت بالسـاحة، فـإن الدرجـة    : التسجيل
الة سقوط الكرة خارج ، لكل درجة نوع من اإلرسال، ويعطى المختبر صفرا في ح)50(العظمى هي 

  .الملعب المخطط
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  المعامالت العلمية الختبار دقة أداء مهارة اإلرسال بالكرة الطائرة

  صدق االختبار: أوال
تم االستعانة باختبار لقياس مستوى األداء المهاري لطلبة كلية التربيـة الرياضـية، واختـار      

حث وإمكانية التطبيق وتوفير الجهـد والوقـت   الباحثان هذا االختبار بحيث يتالءم مع مستوى عينة الب
  .واإلمكانيات المادية

  الموضوعية: ثانيا
تم اختيار هذا االختبار بعد عرضه على مجموعة من الخبراء المختصين في مجـال الـتعلم     

وقام الباحثان بتطبيق هذا االختبار على ) 2(والتدريب الرياضي في لعبة الكرة الطائرة كما في الملحق 
  .البحث عينة
  ثبات االختبار: ثالثا

استخدم الباحثان طريقة االختبار وإعادته وإيجاد معامالت االرتباط على أفراد من خارج عينة   
  .البحث

  معامالت الثبات والصدق الذاتي الختبار اإلرسال بالكرة الطائرة: )2(الجدول 
  المعامالت العلمية  القياس الثاني  القياس األول  اسم االختبار

  الصدق  الثبات  ع+  س  ع+  س
  0.90  0.82  1.87  21  1.50  19  اإلرسال المواجه من األسفل
  0.88  0.79  1.95  23  1.62  20  اإلرسال المواجه من األعلى

  0.87  0.78  2.03  19  1.58  17  اإلرسال الساحق
  التجربة االستطالعية

ية العبين من خـارج  قام الباحثان بتطبيق اختبارات البحث على عينة استطالعية عددها ثمان  
  :عينة البحث األصلية للتحقق من األمور اآلتية

التأك  د م  ن فھ  م المس  اعدین ألدوارھ  م، وذل  ك بم  ا یتعل  ق بحس  اب ع  دد التك  رارات للتم  ارین            -
  .المستخدمة، واختبار دقة اإلرسال في لعبة الكرة الطائرة

  .التأكد من صالحیة ومناسبة إجراء االختبارات  -
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  .حیة ومناسبة أدوات القیاس والتدرب علیھاالتأكد من صال  -
  .التعرف على المدة الزمنیة التي یستغرقھا إجراء االختبارات  -
التعرف عل ى الص عوبات والمعوق ات الت ي ق د تواج ھ الباحث ان أثن اء إج راء االختب ارات وذل ك              -

  .لتالفیھا عند تنفیذ البرنامج
حية االختبارات واألجهزة واألدوات ومالءمتها وفي ضوء التجربة االستطالعية تم التأكد من صال  

  .لعينة البحث
  االختبارات القبلية لعينة الدراسة

تم إجراء االختبارات القبلية لعينة الدراسة، في الصالة الداخلية لكلية التربية الرياضية بجامعة   
ني تم إجراء اختبـار  اليرموك، وتم أخذ قياسات العمر والوزن والطول في اليوم األول، وفي اليوم الثا

  .دقة مهارة اإلرسال
  خطوات تنفيذ الدراسة

قام الباحثان باإلشراف على تدريس البرنامج المقترح لمساق الكرة الطائرة، ألفراد المجموعة   
وتم شرح وعرضه كيفية إجراء االختبار القبلي لتقييم دقة أداء اإلرسال، وعدد المحاوالت، . التجريبية

وإدراك الالعبين لإلرشادات والتعليمات التي تخص إجراءات البحث التجريبي، وتـم  وانسيابية العمل، 
  .إعطاء العينة الوقت الكافي إلجراء االختبار

أما المجموعة الضابطة، فقد قام الباحثان باإلشراف على تطبيق الجزء العملـي، والمسـاعدة     
  .بتصحيح األخطاء، وتضمن البرنامج الموضوع من قبل الكلية

  برنامج التعليميال
وحدة تعليمية، بواقع وحدتين في ) 12(قام الباحثان بتنفيذ البرنامج التعليمي المقترح، وتضمن   

األسبوع، في مساق الكرة الطائرة،، مع مراعاة عدم إرباك منهج الكلية التعليمي، واالستمرار في تعليم 
يا موزعة على يومي االثنين واألربعاء، المفردات المقررة لمساق الكرة الطائرة، بواقع وحدتين أسبوع

  .دقيقة للوحدة الواحدة) 45(وبمعدل 
وقام الباحثان بتوحيد األسلوب المستخدم في تدريس المساق، ومحتويات الوحدة التعليمية فـي    

الجزء التمهيدي، والجزء الرئيسي، والجزء الختامي، وتم استخدام اختبار الدقة لالرساالت المختلفة كما 
  ):3(لملحق في ا

أسابيع، وقـد راعـى   ) 6(و تم توزيع التمرينات البدنية المختارة، على المنهاج المقترح، لمدة   
  :الباحثان أثناء تنفيذ المنهاج التعليمي المقترح للجزء العملي المبادئ التالية

  .زیادة العبء أثناء الوحدات  .1
  .تخدم أجزاء الجسم المختلفةالتنمیة الشاملة من خالل التنویع بالتمرینات، التي   .2
  .التدرج في التنمیة، الزیادة التدریجیة بدرجات الحمل المختلفة  .3
  .مراعاة الفروق الفردیة، من حیث مسافات الجري وعدد التكرارات للتمرین  .4
  .االستمرارية في التعلم  .5
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  :االختبار البعدي
ة التعليمية، وبنفس األسلوب الذي تم فيـه  قام الباحثان بإجراء االختبارات البعدية في نهاية المد  

  إجراء االختبار القبلي 
  :المعالجة اإلحصائية

إذ تم إجراء المعالجات اآلتية للبيانـات   (SPSS)تم تحليل البيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية   
رين ، لحساب داللة الفروق بين متوسطي االختبـا )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، واختبار ت(

  .القبلي والبعدي
  عرض النتائج ومناقشتها

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتـائج   : "عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى وهي
  بالكرة الطائرة لاالختبارات القبلية والبعدية لمجموعة التجريبية في تعلم مهارة اإلرسا

والنسبة المئویة للتحسن بین القیاس القبلي والبعدي ) ت(ت المعیاریة، وقیمة المتوسطات الحسابیة واالنحرافا: )3(الجدول 
  لمتغیرات اإلرسال المواجھ من األسفل ومن أعلى واإلرسال الساحق لالختبارین القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجریبیة

وحدة   متغيرات الدراسة
  القياس

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
) ت(قيمة 

  المحتسبة

النسبة 
المئوية 
  للتحسن

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  70.20  18.57*  6.07  37.40  2.18  11.14  درجة  اإلرسال المواجه من األسفل
  66.60  14.23*  5.69  33.50  .1.63  11.20  درجة  اإلرسال المواجه من األعلى

  60.50  11.55*  5.49  23.82  2.34  9.41  رجةد  اإلرسال الساحق
  ).2.11(وهي ) 0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) ت(قيمة 

في دقـة أداء  ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 3(يبين الجدول   
ات البعدية وذلك مهارات اإلرساالت المختلفة بين قياسات االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبار

اإلرسـال  (لمجموعة البرنامج التدريبي المقترح، إذ بلغ الوسط الحسابي في القياس البعدي لمهـارات  
، 33.50، 37.40(على التـوالي  ) المواجه من األسفل، اإلرسال المواجه من األعلى، اإلرسال الساحق

قابل وسط حسابي في القياس على التوالي، م) 5.49، 5.69، 6.07(وبانحراف معياري قدره ) 23.82
، على التوالي وبانحراف معيـاري قـدره   )9.41، 11.20، 11.14(القبلي لمهارات اإلرسال المختلفة 

  .على التوالي) 2.34، 1.63، 2.18(
وجـود فـروق ذات داللـة    ) 3(وأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية األولى من خالل الجدول   

اإلرسال المواجه مـن  (بين االختبارات القبلية والبعدية لمهارات  )0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
المحسوبة قيمة مقـدارها  ) ت(، إذ بلغت قيمة )األسفل، اإلرسال المواجه من األعلى، اإلرسال الساحق

الجدوليـة  ) ت(على التوالي ولصالح القياسات البعدية وهي أكبر من قيمة ) 11.55، 14.23، 18.57(
  ).0.05(ند مستوى داللة ع) 2.11(البالغة 
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، 70.20(أما النسبة المئوية للتحسن لمهارات اإلرساالت المختلفة فقد سجلت قيمـة مقـدارها     
  .على التوالي) 60.50، 66.60
اإلرسال المواجه من األسـفل،  (وهذا يعني أن البرنامج التعليمي عمل على تطوير المهارات   

بالكرة الطائرة، ويعلل الباحثان سبب ذلك إلى إتبـاع  ) حقاإلرسال المواجه من األعلى، اإلرسال السا
البرنامج التعليمي، وفق أسس علمية صحيحة، في وضع الوحدات التي احتوت على تمرينـات كانـت   
موجهة لتنمية عنصر الدقة، كما أن كفاءة استخدام هذه التمارين تعتمد كثيرا على الطرق المنهجية في 

دى أفراد المجموعة التجريبية ولوجود اهتمام خاص لديهم فـي تنميـة   تنفيذها ووجود دوافع شخصية ل
عناصر اللياقة البدنية مما أدى إلى تحسن دقة األداء المهاري لإلرساالت المختلفة وتتفق هذه النتيجـة  

  .مع الفرضية األولى للبحث
راسـة  ، ومـع د )2007النداف، (، ومع دراسة )2007العاني، (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة   

  ).2004جرادات، (، و )2007حكمت، (
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  : "عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية وهي

   بالكرة الطائرة لنتائج االختبارات القبلية والبعدية لمجموعة الضابطة في تعلم مهارة اإلرسا
، والنسبة المئویة للتحسن بین القیاس القبلي )ت(معیاریة، وقیمة المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات ال: )4(الجدول 

والبعدي لمتغیرات اإلرسال المواجھ من األسفل ومن أعلى واإلرسال الساحق لالختبارین القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة 
  الضابطة

وحدة   متغيرات الدراسة
  القياس

قيمة   االختبار البعدي  االختبار القبلي
) ت(

  سبةالمحت

النسبة 
المئوية 
  للتحسن

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  18.10  6.36  3.17  27.81  2.12  12.13  درجة  اإلرسال المواجه من األسفل
  19.20  5.62  5.38  22.00  2.32  10.50  درجة  اإلرسال المواجه من األعلى

  17.47  4.23  4.16  19.33  2.62  9.50  درجة  اإلرسال الساحق
  ).2.11(وهي ) 0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) ت(قيمة 

في دقـة أداء  ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 4(يبين الجدول   
ذلك مهارات اإلرساالت المختلفة بين قياسات االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية و

اإلرسـال  (لمجموعة البرنامج التقليدي االعتيادي إذ بلغ الوسط الحسابي في القياس البعدي لمهـارات  
، 22.00، 27.81(على التـوالي  ) المواجه من األسفل، اإلرسال المواجه من األعلى، اإلرسال الساحق

بي في القياس على التوالي مقابل وسط حسا) 4.66، 5.38، 3.17(وبانحراف معياري قدره ) 19.33
على التوالي، وبـانحراف معيـاري   ) 9.50، 10.50، 12.13(القبلي بمهارات اإلرسال المختلفة هي 

  .على التوالي) 2.62، 2.32، 2.12(قدره 
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وجود فروق ذات داللة عنـد  ) 4(وأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية من خالل الجدول   
اإلرسـال المواجـه مـن األسـفل،     (القبلية والبعدية لمهارات بين االختبارات ) 0.05(مستوى الداللة 

، 6.36(المحسوبة قيمة مقـدارها  ) ت(إذ بلغت قيمة ) اإلرسال المواجه من األعلى، اإلرسال الساحق
على التوالي وكانت لصالح القياسات البعدية ويعلل الباحثان سبب ذلك إلى أن البرنامج ) 4.23، 5.62

داء المهاري له أثر بسيط في عنصر الدقة، ويعزوها الباحثان أيضا إلى التأثير المستخدم لتطوير دقة األ
اإليجابي الذي تتركه حصة التربية الرياضية في تطوير عنصر اللياقة البدنية الذي يؤدي بدوره إلـى  

  .تحسين دقة األداء المهاري
داللة إحصائية عند مستوى  توجد فروق ذات: "عرض ومناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة وهي

بين المجموعتين التجريبية، والضابطة على القياس البعدي لمختلف أنواع االرسـاالت  ) 0.05(الداللة 
ولصـالح المجموعـة   ) اإلرسال المواجه من األسفل، اإلرسال المواجه من األعلى، اإلرسال الساحق(

  ".التجريبية
للقياس البعدي ) ت(االنحرافات المعيارية وقيمة يبين قيم المتوسطات الحسابية، و:)5(الجدول 

لمتغيرات اإلرسال المواجه من أسفل ومن أعلى واإلرسال الجانبي من األعلى للمجموعتين الضابطة 
  والتجريبية

وحدة   متغيرات الدراسة
  القياس

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
) ت(قيمة 

المتوسط   المحتسبة
  الحسابي

االنحراف 
  ريالمعيا

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  11.97*  3.17  27.81  6.07  37.40  درجة  اإلرسال المواجه من األسفل
  9.78*  5.38  22.00  5.69  33.50  درجة  اإلرسال المواجه من األعلى

  4.64*  4.16  19.33  5.49  23.82  درجة  اإلرسال الساحق
  ).2.03(وهي ) 0.05(الجدولية عند مستوى الداللة ) ت(قيمة 

لمختلف أنواع ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 5(يبين الجدول   
اإلرساالت في قياسات االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية، 

من األعلى واإلرسال  اإلرسال المواجه من األسفل واإلرسال المواجه(إذ كان الوسط الحسابي لمهارات 
وبانحراف معياري قـدره  ) 33.82، 33.50، 37.40(للمجموعة التجريبية على التوالي هي ) الساحق

على التوالي، مقابل وسط حسابي لمهارات اإلرساالت المختلفـة للمجموعـة   ) 5.49، 5.69، 6.07(
) 4.16، 5.38، 3.17(وبانحراف معياري قـدره  ) 19.33، 22.00، 27.81(الضابطة على التوالي 

  .على التوالي
وجـود فـروق ذات داللـة    ) 5(وأظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة من خالل الجدول   

بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على االختبـارات  ) 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

145  

من األعلى واإلرسـال السـاحق، إذ    البعدية لمهارات اإلرسال المواجه من األسفل واإلرسال المواجه
على التوالي ولصـالح المجموعـة   ) 4.64، 9.78، 11.97(المحسوبة قيمة مقدارها ) ت(بلغت قيمة 
  .التجريبية
ويعلل الباحثان سبب ذلك للبرنامج التعليمي المقترح حيث ساهم في تطوير عناصـر اللياقـة     

جموعة التجريبية ويتناسب مع قدراتهم الفردية، كمـا  البدنية وأن هذا البرنامج يلبي احتياجات أفراد الم
أن استخدام الطريقة المناسبة للبرنامج التعليمي كان لها األثر اإليجابي في تنمية عنصـر دقـة األداء   

وقد الحظ الباحثان أن هناك فروق بين اإلرساالت المتعددة، فقد أظهرت النتائج أن اإلرسال . المهاري
تائج أفضل من بقية اإلرساالت، ويعلل الباحثان سبب ذلك إلى سـهولة هـذا   المواجه من أسفل حقق ن

كلما زاد مقدار العناصر المشتركة بين "في أنه ) 2005الفهمي، (اإلرسال، وهذا يتفق مع ما أشار إليه 
  ".عمليتين ازدادت معه إمكانية تأثير التعلم على واحد من العمليتين في التعلم على العمل اآلخر

ا أظهرت النتائج أن مهارة اإلرسال الساحق، هو أقل اإلرساالت تأثيرا في تقييم الدقـة  وأخير  
عن بقية اإلرساالت األخرى، ويعزو الباحثان سبب ذلك إلى أنه من اإلرساالت الصعبة، التي تعتمـد  

إلـى  على إيصال الكرة بالسرعة والقوة الممكنة إلى داخل الملعب دون االكتراث لدقة المكان، إضافة 
صعوبته الواضحة في اختبار الدقة بسبب الوثب لألعلى للمؤدي، التي ال تسمح له بمشـاهدة منـاطق   

محمـود آدم،  (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسـة  . الملعب كافة، والتركيز على مكان سقوط الكرة
  ).2007النداف، (ومع دراسة ) 2007حكمت، (ومع دراسة ) 2007الدليمي، (ومع دراسة ) 2007

  االستنتاجات
  :في ضوء عرض ومناقشة النتائج توصل الباحثان إلى مايلي  

أن تقدیم التغذیة الراجعة أدى إلى تحسن مستوى الدقة لمھ ارات اإلرس االت المتنوع ة ل دى       .1
  .الطلبة وعزز من العملیة التعلیمیة

التجریبی ة   ظھرت فروق معنویة عالیة في مھارات اإلرس االت المتنوع ة ب ین المجم وعتین      .2
والضابطة في االختب ار البع دي ولص الح المجموع ة التجریبی ة ف ي اختب ار دق ة أداء مھ ارة          

  .اإلرسال
  التوصيات

ضرورة اعتماد البرنامج التعلیمي على تقدیم التغذیة الراجعة عند تعلم المھ ارات األساس یة     .1
  .بكرة الطائرة

لط  ائرة والت  ي تس  اعد عل  ى اإلس  راع ف  ي اس  تخدام المھ  ارات الحركی  ة المش  ابھة ف  ي الك  رة ا  .2
  .التعلم وخاصة في انتقال أثر التعلیم اإلیجابي على بقیة اإلرساالت
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  :المراجع 
  :المراجع باللغة العربية. أ

  .، السعوديةالقواعد الرسمية للكرة الطائرة، )2007. (االتحاد الدولي لكرة الطائرة
ام تقنية حديثة في تقديم تغذية راجعة فورية لتعليم اثر استخد) . " 2014. (الدبابسه، محمد فايز

المهارات األساسية في السباحة وتخفيف درجة الخوف من الماء لدى طالب كلية التربية 
  ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، األردن"الرياضية في الجامعة األردنية

تغذية الراجعة على تعلم تأثير استخدام أنواع مختلفة من ال). 2008(احمد ، عيسي، احمد ، عكور
جامعة ،  77عدد ، 41مجلد ، مجلة بحوث التربية الرياضية، مهارة اإلعداد بالكرة الطائرة 

  .مصر، الزقايق
أثر التدريب العقلي المصاحب للتعليم المهاري في تعلم بعض المهارات ، )2004. (جرادات، رانيا

، كلية التربية الرياضية، جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورةاألساسية بالكرة الطائرة
  .اليرموك، اربد، األردن

، دار الكتاب للنشر، القاهرة، األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس، )1997. (حسانين ومنعم
  .مصر

، تأثير استخدام التغذية الراجعة الشفوية والمرئية على مستوى أداء مهارتي 2007حكمت، أسماء، 
، المجلد السابع مجلة التربية الرياضيةفي الكرة الطائرة، بحث منشور، اإلرسال واالستقبال 
  .عشر، بغداد، العراق

، تأثير التغذية الراجعة الفورية في تعلم مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة، 2007الدليمي، ناهده، 
  .، جامعة بابل، بابل، العراقمجلة علوم التربية الرياضيةبحث منشور في 

  .، دار األمل للنشر، اربد، األردنالحديث في الكرة الطائرة، )1996. (محمد خيرحوراني، 
، تأثير برنامج تعليمي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية والمهارية في )2007. (العاني، ديما محمد

  .، بغداد، العراقمجلة األكاديمية العراقية اإللكترونيةلعبة الكرة الطائرة، 
، أثر ثالثة اشكال من التغذية الراجعة في تعلم مهارة )2007. (م و الكريمين، رائدالنداف، عبدالسال

  .، اربد، االردن)4(23مجلد  مجلة ابحاث اليرموك،اإلرسال من األعلى بالكرة الطائرة، 
  .، دار المعارف، اإلسكندرية، مصرالكرة الطائرة، )2005. (فهمي، زينب

، مطبعة التعليم العالي، بغداد، ة الطائرة التكنيك والتكتيك الفرديالكر، )1987. (الكاتب، عقيل عبداهللا
  .العراق

، أثر برنامج تعليمي مقترح على تنمية بعض المهارات األساسية )2007. (محمود يعقوب، واحمد آدم
، المؤتمر العلمي الدولي الثانيفي الكرة الطائرة لتالميذ المرحلة األساسية بوالية الخرطوم، 

  .، اربد، األردن"تربية الرياضية بجامعة اليرموككلية ال"
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 ملخصال
أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني على تحسين مستوى المهارات األساسية في السباحة لدى طالب 

 كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة
 د علي أبوزمع.أ                                                       نزار ماهر الصرايرة

تحسين مستوى  إلى التعرف على أثر استخدام أسلوب التعلم التعاوني على هدفت هذه الدراسة
 انوقد استخدم الباحث. المهارات األساسية في السباحة لدى طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة
من طلبة كلية علوم  المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة الدراسة، وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية

للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ) 1(ضة في جامعة مؤتة والمسجلين في مساق السباحة الريا
طالباً وزعوا عشوائياً إلى مجموعتين متكافئتين، ) 30(حيث تكونت عينة الدراسة من  ،2012-2013

ساسية طالباً، وقد تعلمت المهارات األ) 15(المجموعة األولى وهي المجموعة التجريبية وتكونت من 
طالباً، ) 15(باستخدام أسلوب التعلم التعاوني، والمجموعة الثانية وهي المجموعة الضابطة وتكونت مـن 

  .وقد تعلمت المهارات األساسية للسباحة باألسلوب التقليدي المتبع في الكلية 
ى تعلم وقد أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام أسلوب التعلم التعاوني قد أثر بطريقة ايجابية عل

واكتساب المهارات األساسية في السباحة وكما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
المجموعة التجريبية والضابطة في المهارات األساسية في السباحة ولصالح المجموعة التجريبية في 

طفو على البطن والطفو القياس البعدي لبرنامج أسلوب التعلم التعاوني، ما عدا مهارات كتم النفس وال
بضرورة االهتمام باستخدام أسلوب التعلم التعاوني  انوفي ضوء هذه النتائج يوصي الباحث.على الظهر 

في العملية التعليمية لبعض المهارات األساسية في السباحة بحيث يكون العمل الجماعي عامل أساسي 
  .في هذا األسلوب 

Abstract 
The Effect of Cooperative Learning Method on the development level of Swimming 

Skills of students in the Sport Science college at Mu’tah University 
 

  Nezar Maher Alsaraireh                                      DR. Ali Abu Zama                       
The study aimed at investigating the effect of cooperative learning Method on the 

development level of Swimming Skills of students in the Sport Science college at Mu’tah 
University. The researchers used an experimental design to achieve the purpose of the study. 
The number of students participated in the study  was 30 students and they were randomly 
distributed into two equal groups, the experimental group  which was taught by using the 
cooperative teaching Method and the control group which was taught by using the traditional 
Method. The results of the study indicated that using the cooperative Method had significant 
positive effect on learning the swimming skills used in this study. Regarding the comparison 
between the two groups, the results showed that the experimental group which was taught 
using the cooperative teaching Method was significantly better than the control group which 
was taught using the traditional Method. According to the results of the study, the researchers 
recommended using the cooperative learning Method in teaching the basic swimming skills 
for its positive effect in enhancing the learning of these skills.   
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  :مقدمة الدراسة
أن تطوير العملية التعليمية يعتمد وبشكل كبير على البحث المتواصل عـن أسـاليب وطـرق    
ووسائل تتناسب مع متطلبات العصر الحديث، والتي من خاللها يستطيع التربويين إعداد برامج علمية 

حتياجـاتهم وميـولهم   مقننة ترفد المتعلمين بالخبرات المعرفية والعملية الالزمة والتي تتماشـى مـع ا  
  .ورغباتهم وخصائصهم المتنوعة

ويعتبر التعلم التعاوني من أساليب التدريس الحديثة والذي يقوم على تقسيم الطلبة في مجموعات 
سالمة،  (صغيرة يقوم أفرادها بالعمل سوياً لتحقيق هدف مشترك من خالل إيجاد حل للمشكلة المطروحة

حسين المهارات االجتماعية بين الطلبة ويكون الطالب في هذا األسلوب ويتميز التعلم التعاوني بت) 2005
محور العملية التعليمية من حيث دوره األساسي في األداء والتوجيه والتقويم، وكل ذلك يكون في صورة 
جماعية تولد اتجاهات إيجابية نحو المادة المراد تعلمها وتساهم في إنشاء ظروف تعليميـة مصــحوبة   

  .(martin, 2004)واإلبداع واالنجـاز،بالتعاون 
وقد أكد خبراء أساليب التدريس والمناهج أن التعلم التعاوني يساهم في عمـل الطـالب معـاً    

، وبالتالي يشعر الطالب بمسؤوليته اتجاه نفسـه ونحـو   )2003عبدالحكيم، (لتحقيق أهداف المجموعة 
الطلبـة المهـارات الحركيـة، المهـارات      مجموعته بأكملها، واستخدام هذه اإلستراتيجية ينمي لدى

محمـد،  (االجتماعية، العمل الجماعي، كذلك التغذية الراجعة وغيرها من المهارات المفيدة للطـالب  
2001.(  

على أراء العديد من الباحثين على أن استخدام أسلوب الـتعلم التعـاوني فـي     انويؤكد الباحث
ية الرياضية، إذ انه يلبي ميول ورغبات المتعلم الـذي  التدريس بكونه مصدراً للتنويع في دروس الترب

يريد التعبير عن ذاته اذ يتكون لديه اتجاهات ايجابية نحو المادة المراد تعلمها وبالتالي يكـون للـتعلم   
التعاوني دور فعال في تعلم المهارات الحركية، خاصة المهارات ذات الصعوبة العالية مثـل رياضـة   

  .السباحة
ة من الرياضات المفضلة لدى جميع األجناس واألعمار المختلفة لمـا لهـا مـن    تعتبر السباح

مظاهر للبهجة والنشاط والحيوية، بل وتعتبر في مقدمة المهارات الحركية العامة والرياضية خاصة في 
المجال التعليمي التي يفضل أن يتعلمها الطفل خالل المراحل السنية األولى، حيث القدرة على اكتساب 

  ).2009عبد المنعم، (لم المهارات الحركية بوقت قصير بالمقارنة بمراحل النمو األكبر وتع
إلى أن السباحة كنشاط تعليمي هي من األنشطة التي ) 2006عرابي وجرار، (وأشار كلٌّ من 

يتطلب القيام بها تحلي الفرد بالشجاعة باإلضافة إلى العديد من السمات الشخصية، وهي من األنشـطة  
تهدف إلى تنمية الفرد تنمية متزنة وبشكل شمولي والهدف إعداد الفرد ليكون فرداً منتجاً من أفراد  التي

  .المجتمع
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وتعتبر مادة السباحة من المواد األساسية والفعالة في مناهج كليات التربيـة الرياضـية والتـي    
ـ   عب وبـين البسـيط   تتضمن أنواع مختلفة من السباحة، وتتكون من عدة مهارات مابين السـهل والص

والمركب وتعتمد مهارات السباحة على بعضها البعض اعتماداً كليـاً، ولـذلك فـأن اختيـار الطريقـة      
  ).2004القط، (واألسلوب األمثل له أهمية بالغة في نجاح العملية التعليمية في هذه الرياضة 

  : أهمية الدراسة
من أكثر استراتيجيات التعلم فاعلية في تشير الدراسات السابقة إلى مجال التعلم التعاوني كونه 

تحقيق األهداف المعرفية والوجدانية والمهارية مقارنة مع استراتيجيات أخرى تتبع منهجاً تنافسياً يقوم 
على مبدأ محاولة كل طالب تقديم أفضل أداء مقارنة بأداء كل الطلبة، أو تلك التي تتبع منهجاً فرديـاً  

  ). 2007السعيد، (
  :تقدم يمكن توضيح أهمية الدراسة في النقاط التاليةفي ضوء ما 

إن استخدام أسلوب التعلم التعاوني يجعل العملية التعليمية أكثر تشويقاً ومتعة وبالتالي توصيل  -1
  .المعلومات للطلبة بسهولة وبدون ملل وجذب انتباههم وتثبيت الخبرات التعليمية لديهم

ي تحقيق التفاعل بين الطالب والمعلم والطلبة بعضهم يساهم استخدام أسلوب التعلم التعاوني ف -2
 .البعض وإمكانية التغلب على مشكالت كثافة الطلبة في المحاضرات العملية

تساهم هذه الطريقة في زيادة الدافعية وتنمية المهارات االجتماعية لدى الطالب وتدريبهم على  -3
  .تحمل المسؤولية عند توزيع العمل عليهم

  :مشكلة الدراسة
إن قبول الطلبة الحالي بكليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية على أساس معدلهم في 
الثانوية العامة وليس كما كان سابقاً على أساس اجتيازهم الختبارات القدرات البدنية والمهارية وبالتالي 

ة جيدة تمكنهم من اكتساب قبول الكثير من الطلبة في تلك الكليات ممن ال يملكون قدرات بدنية ومهاري
وتعلم المهارات الحركية لمختلف المساقات العملية الموجودة في الخطط الدراسية لتلك الكليات وبشكل 
كبير وخصوصاً مساق السباحة والذي يتضمن مهارات حركية صعبة  تتم في وسط لم يتعـود عليـه   

  ).2010أبو زمع (الطالب أال وهو الماء 
إذ يكون هناك عب كبير على مدرس مـادة   انهذه الدراسة لدى الباحث ومن هنا انبثقت فكرة 

السباحة والمتمثل في زيادة وقته وجهده لمحاولته تحسين العملية التعليمية لمساق السباحة ولحل هـذه  
أنه من الضرورة البحث عن طرق ووسائل حديثة ومتطورة تساهم في اكتساب  انالمشكلة وجد الباحث

ت األساسية للسباحة بشكل أفضل وأسرع واالبتعاد عـن األسـاليب التقليديـة والتـي     الطالب المهارا
أصبحت مملة وغير مشوقة للمتعلم كما أنها ال تثير دافعيته للتطور واالنجاز وذلك العتمادها شبه الكلي 

ب على المدرس في العملية التعليمية وعدم مراعاتها للفروق الفردية للطالب وكذلك ال تمـنح الطـال  
إذ أن ) 2003النداف وأبـو زمـع،  (المشاركة الفعالة في الموقف التعليمي، وهذا ما أشار إليه كل من 
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أساليب التدريس قد أحدثت تطورا كبيرا في عملية تدريس التربية الرياضـية، إذ أن تنـوع مجتمـع    
أساليب تـدريس   الطالب من حيث القدرات البدنية والمهارية والعقلية والميول والرغبات يحتم استخدام

لذا فأن استخدام أساليب تدريسية متنوعة ومناسـبة تعتمـد علـى     مختلفة تتوافق مع هذه المتغيرات،
نظريات تربوية أثبتت نجاحها في مجال التدريس قد يحقق االرتقاء في مستوى نواتج التعلم والتي منها 

خالل مواقف تعليمية تسـاعدهم   أسلوب التعلم التعاوني، والذي يؤكد على تفاعل المدرس والطالب من
على أبراز أهداف التعلم من خالل الخبرات المقدمة والتي تمثل تحدياً لتفكير الطالب، ولـذلك ارتـأى   

  .   استخدام هذا األسلوب في تعليم المهارات األساسية في السباحة انالباحث
  :أهداف الدراسة

التعلم التعاوني على تحسين مستوى هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام أسلوب 
  .المهارات األساسية في السباحة لدى طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة

  : فرضيات الدراسة
توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصالح القيـاس   -1

  .البعدي
والبعدي للمجموعة الضابطة ولصالح القيـاس   توجد فروق دالة إحصائياً بين القياسين القبلي -2

 .البعدي
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القيـاس البعـدي    -3

 .ولصالح المجموعة التجريبية
  : محددات الدراسة

 .األردن –جامعة مؤتة  –مسبح كلية علوم الرياضة : المحدد المكاني -1
 .2012/2013لجامعي الدراسي العام ا: المحدد الزماني -2
طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة للفصل الثاني مـن العـام الدراسـي    : المحدد البشري -3

 ).1(والمسجلين في مساق السباحة  2012/2013
  : مصطلحات الدراسة

السباحة هي التي يتم  استخدام فيها الوسط المائي كوسيلة للتحرك فيه عـن طريـق   : السباحة -1
التسيير للجسم أماماً بقوة تساعد السباح على قطع المسافة المحددة بأقل زمـن نتيجـة   الدفع و

التوافق بين ضربات الرجلين وحركات الذراعين وانسياب الجسم لألمـام وتعتبـر الـرجلين    
والذراعين من أهم وسائل إنتاج الحركـة وزيـادة السـرعة التـي تدفعـه عبـر المــاء        

 ).2003رزق،(
إحدى أساليب التعلم القائمة على العمل في مجموعات من اجل تحقيق : عاونيأسلوب التعلم الت -2

هدف محدد بحيث يصبح كل فرد فيها مسؤوالً  عن نجاح أو فشل المجموعة، لذا يسعى كـل  
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كوجـك،  (فرد إلى التعاون مع باقي أفراد المجموعة من أجل تحقيـق الهـدف المشتــرك    
1992.( 

مضمونها أن التعلم يكون أجدى وانفع عندما يحدث من خالل  يقوم على فكرة: التعلم التعاوني -3
العمل الجماعي للطالب وأن على الجامعات أن تبتعد عن نمط التعلم الفردي أو التنافسي السائد 

بها وتتجه إلى التعلم التعاوني الذي تتعلم فيه كل مجموعة من الطالب بشكل تعاوني معاً بحيث  
ذاته من ناحية وعن مساعدة بقية زمالئه في المجموعة علـى  يكون الطالب مسؤول عن تعليم 
 ).2007السعيد،.(تحقيق أكبر قدر ممكن من التعلم

هي المفردات التي يجب أن يكتسبها الفرد خالل المرحلة األولى : المهارات األساسية للسباحة -4
ـ   رجلين من تعليم السباحة وتتضمن اإلحساس بالماء والتنفس والطفو واالنزالق وضـربات ال

 ).تعريف إجرائي. (وتعتبر أساس وتمهيد لتعلم طرق السباحة المختلفة
  :الدراسات السابقة

دراسة بهدف التعـرف إلـى تـأثير    ) 2011خصاونة وذيابات وأبو كشك،(أجرى كلٌّ من  -
التدريس باستخدام أسلوب التعلم التعاوني على مستوى األداء المهاري واتجاهات الطالبات نحو رياضة 

طالبة من طالبات كلية التربية الرياضية المسـجالت فـي   ) 20(مباز، وتكونت عينة الدراسة من الج
، وقد تم استخدام المنهج 2009/2010مساق الجمباز خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

رات الجمبـاز  التجريبي في الدراسة وقد تم تطبيق البرنامج التعليمي بإستراتيجية التعلم التعاوني لمها
أسابيع على عينة الدراسة، وقد تم استخدام المتوسطات الحسابية ) 6(على جهاز عرض التوازن لمدة 
في المعالجات اإلحصائية، وأظهرت نتائج الدراسة  وجود فروق ) ت(واالنحرافات المعيارية واختبار 

بين القياسين البعـدي والقبلـي    ذات داللة إحصائية عند التدريس باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني
ولصالح القياسات البعدية، ودلت النتائج أيضاً على وجود فروق ذات داللة إحصائية الستخدام أسلوب 

 .التعلم التعاوني في اتجاهات طالبات كلية التربية الرياضية نحو رياضة الجمباز
أسـلوب الـتعلم    دراسة بهدف التعرف إلى أثر استخدام كل مـن ) 2010أبو زمع،(أجرى  -

التعاوني وتكنولوجيا الحاسوب في تعلم مهارات سباحة الصدر، ومعرفة الفروق بين أسـلوب الـتعلم   
طالباً من  24التعاوني واستخدام تكنولوجيا الحاسوب في تعلم سباحة الصدر وتكونت عينة الدراسة من 

كـافئتين، حيـث المجموعـة    وقد تم توزيعهم إلى مجموعتين مت. كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة
التجريبية األولى والتي تم تدريسها باألسلوب التعاوني والمجموعة التجريبية الثانية التي تم تدريسـها  
باستخدام تكنولوجيا الحاسوب، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أسـلوب الـتعلم التعـاوني واسـتخدام     

اب مهارات سباحة الصدر ودلت النتائج إلى تكنولوجيا الحاسوب قد اثر بصورة ايجابية في تعلم واكتس
أن أسلوب التعلم التعاوني أكثر فعالية من استخدام تكنولوجيا الحاسوب في تعلم وتنمية مهارات سباحة 

 . الصدر
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بدراسة هدفت التعرف على تأثير استخدام كل من أسلوبي التعلم التعاوني ) 2008علي،(قام  -
بعض المهارات الهجومية بكرة اليد، ومعرفة داللـة الفـروق بـين    والتعلم التبادلي على مستوى أداء 

األسلوبين على بعض المهارات الهجومية بكرة اليد، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمديـة وهـم   
بقسم التربية البدنية والرياضـة بكليـة   ) 1(لمقرر كرة اليد ) 2،1(الطالب المسجلين في المجموعتين 

طالباً تم ) 38(ي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت والبالغ عددهم التربية األساسية ف
تقسيمهم لمجموعتين تجريبيتين، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كالً من أسلوبي التعلم التعاوني والتبادلي 

ودلـت النتـائج أن   لهما تأثير إيجابي وفعال على تعلم وتنمية بعض المهارات الهجومية في كرة اليد، 
البرنامج التعليمي باستخدام أسلوب التعلم التعاوني له األثر األكبر من أسلوب التعلم التبادلي على تعلم 

 .وتنمية بعض المهارات الهجومية في كرة اليد
دراسة هدفت إلى التعرف على ثـأثير التعلـيم   ) 2006الربابعة ومسمار،(وأجرى كلٌّ من  -
تعلم مهارة العجل البشري، والفروق في التعلم تبعاً لمتغير الصف والمدرسـة،   في) التعاوني(الزمري 

من مدرستين في محافظـة الطفيلـة   ) 132(طالب والتاسع ) 135(وتكونت العينة من الصفين السابع 
، وقد أظهرت نتائج )التعاوني(األردنية، وقسموا إلى مجموعات صغيرة تعمل بطريقة التعليم الزمري 

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الصفين في أداء المهارة ولكن كان هنـاك تفـوق   الدراسة ع
بسيط من الصف السابع، ودلت النتائج على وجود فروق ذات جزئية بين المدرستين في الجزء الثالث 

 . من المهارة ولصالح مدرسة بصيرا الثانوية الشاملة للبنين
ى التعرف على تأثير استراتيجيات التعلم التعاوني بدراسة هدفت إل) 2006شاهين،(وقامت  -

باستخدام الكاميرات الديجتال واألسلوب الزوجي على اتجاهات الطالبات نحو مـادة الجمبـاز، وتـم    
: طالبة تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعـات ) 61(استخدام المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ألساليب التدريس الثالثة . مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة
 .على مستوى األداء المهاري، وعلى اتجاهات الطالبات نحو مادة الجمباز

بدراسة هدفت إلى التعرف على اثر التعلم التعاوني علـى اكتسـاب   ) 2006المقداد،(قامت  -
التربية الرياضية في جامعـة الموصـل   بعض المهارات الهجومية في لعبة المبارزة على طالب كلية 

طالباً، وقد تم استخدام المنهج التجريبي في الدراسة، وتم تقسـيمهم إلـى   ) 28(وبلغت عينة الدراسة 
مجموعتين المجموعة التجريبية واستخدمت االسلوب التعاوني، والمجموعـة الضـابطة اسـتخدمت    

توصلت الدراسة إلى أن اسلوب التعلم التعاوني  األسلوب التقليدي المتبع في تدريس مادة المبارزة، وقد
 .كان أكثر فعالية في تعلم الحركات الهجومية في المبارزة لدى أفراد المجموعة التجريبية

بدراسة هدفت إلى التعرف على اثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني ) 2006قنصوه،(قام  -
توى التحصيل المعرفي في رياضة الجمباز لدى على مستوى أداء بعض المهارات األساسية وعلى مس

طالباً واستخدم الباحث المـنهج  ) 40(طالب كلية التربية الرياضية في جامعة أسيوط فقد بلغت العينة 
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التجريبي وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني قد كان له أثر ايجابيـاً  
 .لمهاري والتحصيل المعرفي لمهارات الجمبازعلى ارتفاع مستوى األداء ا

دراسة هدفت التعرف إلى أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في ) 2004الحايك،(وأجرى    -  
تدريب كرة السلة على مفهوم الذات بأبعاده الثالثة لطلبة كلية التربية الرياضية واتجاهاتهم نحو مـادة  

طالباً وطالبة من المسجلين في مساق كرة السلة، ودلـت  ) 49(من كرة السلة، وتكونت عينة الدراسة 
نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس مفهوم 
الذات ومقياس االتجاهات ولصالح المجموعة التجريبية، ودلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة 

 . قياسين تعزى للجنسإحصائية على الم
كيـف يتـأثر األسـلوب    (دراسة هدفت لإلجابة عن التساؤل التالي ) Martin,2004(وأجرى  -

، وتكونت عينة )التعاوني لطالب الصف السادس بعد مشاركتهم في األنشطة التعاونية في التربية الرياضية
وإناث ) 28(مهم لمجموعتين ذكور تلميذاً من الصف السادس من مدرسة الباما وتم تقسي) 50(الدراسة من 

وقد أظهرت نتائج الدراسة تطور المهارات االجتماعية اإليجابية والتي من أهمها كيفية العمل مـع  ) 22(
بعضهم البعض بشكل أفضل وتطور الصفات القيادية لدى أفراد العينة وتطور حسن التصرف في المواقف 

 .يسهل الوصول للهدف المنشود المختلفة وأيضا القدرة على إتباع األوامر بما
دراسة هدفت الى التعرف إلى وجهة نظـر مدرسـي التربيـة    ) Dayson,2002(وأجرى  -

الرياضية وطلبة الصفين الثالث والرابع األساسيين باستخدام أسلوب  التعلم التعاوني في تدريس التربية 
لديهم وجهات نظر متشابهة حول الرياضية، وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن مدرسي التربية الرياضية 

أسلوب التعلم التعاوني في مجاالت أهداف الدرس، ودور الطالب في الدرس، ومهـارات االتصـال،   
وعمل الطالب معاً، وزمن األداء في الدرس، كما توصلت الدراسة إلى أن هناك أثـراً إيجابيـا فـي    

 .استخدام هذا األسلوب في تدريس التربية الرياضية
دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير إستراتيجيتين للتعلم التعاوني ) Barrett,2001(أجرى  -

على زمن التعلم األكاديمي، أداء التالميذ، والسلوك االجتماعي لتالميذ المرحلة السادسة فـي التربيـة   
في  الرياضية وتم استخدام المنهج التجريبي بطريقة تدوير المجموعات على عينة قوامها ثمانية تالميذ

مدارس التربية الرياضية وقسمت إلى مجموعتين تجريبيتين، كل مجموعة خضعت لطريقـة مختلفـة   
للتعلم التعاوني، ومن نتائج هذه الدراسة فعالية كل من الطريقتين للتعلم التعاوني فـي االسـتفادة مـن    

لوك تفاعلي بـين  الزمن الكلي للدرس، باإلضافة إلى تحسن قدرة التالميذ في أداء المهارات، ووجود س
 .التالميذ

دراسة هدفت الى معرفة أثر اسـتخدام اسـتراتيجيات النمذجـة،    ) Huang,2000(أجرى  -
والفيديو التفاعلي، والتعلم التعاوني، واألداء الفردي، على تعلم األداء الحركي لمهارة المرجحـة فـي   

احث المنهج التجريبي والوصفي رياضة الغولف واتجاهات الطلبة نحو هذه االستراتيجيات، واستخدم الب
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طالباً من طالب الجامعة وقد تم تقسيمهم عشوائياً في المجموعات التدريسـية  ) 120(على عينة بلغت 
القدرة العالية والقدرة األقل، وتم : لتعليمهم مهارة المرجحة في رياضة الغولف بعد تصنيفهم إلى نوعين

بعد انتهاء التجربة، وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى أن قياس مستوى األداء الحركي، واتجاهات الطلبة 
الطالب الذين تم تعليمهم باستخدام إستراتيجية النمذجة قد حققت أفضـل النتـائج بـين المجموعـات     
التدريسية األخرى في مستوى األداء الحركي، أما فـي اتجاهـات الطـالب نحـو اسـتخدام هـذه       

استخدام إستراتيجية النمذجة وذوي القدرة العالية كانوا أكثـر  االستراتيجيات فأن الطالب الذين تعلموا ب
ايجابية من الطالب ذوي القدرة األقل، وأعلى من الطالب الذين استخدموا إستراتيجية الفيديو التفاعلي 
وذوي القدرة العالية،أما اتجاهات الطلبة ذوي القدرة األقل نحو التعلم التعاوني فكانت ايجابية أكثر من 

ب ذوي القدرة العالية، ولم تظهر أي فروق بين اتجاهات الطالب ذوي القدرة األقل الذين تعلموا الطال
  .    باستخدام إستراتيجية النمذجة والفيديو التفاعلي

  :منهجية الدراسة
  .المنهج التجريبي لمالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة اناستخدم الباحث

  :مجتمع الدراسة
طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة والمسجلين فـي مسـاق   تكون مجتمع الدراسة من 

  .طالباً 57والبالغ عددهم  2012/2013للفصل الثاني للعام الدراسي ) 1(السباحة 
 :عينة الدراسة

تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة وممن لديهم قـدرة  
طالباً تم تـوزيعهم  ) 30(اسية في السباحة، حيث تكونت عينة الدراسة من محدودة من المهارات األس

  :عشوائياً إلى مجموعتين وكما يلي
طالباً، وقد تعلمـت المهـارات األساسـية للسـباحة     ) 15(المجموعة التجريبية وتكونت من   -1

 .باستخدام اسلوب التعلم التعاوني
مت المهارات األساسية للسباحة باستخدام طالباً، وقد تعل) 15(المجموعة الضابطة وتكونت من  -2

 .               األسلوب التقليدي
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 :)1(جدول 
  المجموعتين في القياس القبلي لداللة فروق المتوسطات للعمر والطول والوزن بين) ت(نتائج اختبار 

  

   )0.05(دال عند مستوى داللة 

داللة إحصائية بين متوسطات القياسات القبليـة   عدم وجود فروق ذات) 1(يتضح من الجدول 
للمجموعتين التجريبية والضابطة، حيث أن قيم مستوى الداللة أكبر ) الطول –الوزن  –العمر (لكل من 

  . ، مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين في هذه المتغيرات)0.05(من 
المهارية بين المجموعتين في  لداللة فروق المتوسطات لالختبارات ) ت(نتائج اختبار : )2(جدول 

  القياس القبلي
وحدة   االختبارات

  القياس
الوسط   المجموعة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

  0.181  1.373 1.34 18.41  التجريبية   )ث(  كتم النفس
 1.97 17.56  الضابطة 

  0.786  274.- 5.88 8.33  التجريبية   )مرة(  تنظيم النفس
 6.12 8.93  الضابطة 

  0.834  0.211 3.95 11.74  التجريبية   )ث(  الطفو األفقي على البطن
 4.06 11.44  الضابطة 

  0.981  0.024 3.96 7.43  التجريبية   )ث(  الطفو األفقي على الظهر
 4.60 7.39  الضابطة 

  0.224  1.244 0.66 3.35  التجريبية   )م(  االنزالق على البطن
 0.47 3.09  لضابطة ا

  0.085  1.783 0.43 2.68  التجريبية   )م(  االنزالق على الظهر
  0.40 2.41  الضابطة 

 

الوسط   المجموعة  المتغيرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  0.185  1.360 1.98 20.93  التجريبية  العمر
 1.13 20.13  الضابطة

  0.955  0.056 7.03 168.53  التجريبية  الطول
 5.85 168.40  الضابطة

  0.656  450.- 15.10 68.80  التجريبية  الوزن
 9.42 70.87  الضابطة  
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  0.094  1.735- 1.03 4.11  التجريبية   )م(  ضربات الرجلين على البطن
 0.79 4.69  الضابطة 

  0.178  1.380- 0.66 3.29  التجريبية   )م(  ضربات الرجلين على الظهر
 0.71. 3.64  لضابطة ا

   )0.05(دال عند مستوى داللة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع االختبارات المهاريـة  ) 2(يتضح من الجدول 
قيد الدراسة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي، حيث أن قيم مستوى الداللة أكبـر  

  . جموعتين في تلك االختبارات، مما يشير إلى تكافؤ الم)0.05(من 
   :متغيرات الدراسة

 : المتغيرات المستقلة  -1
  .البرنامج التعليمي باستخدام أسلوب التعلم التعاوني  - أ

 .البرنامج التعليمي التقليدي -ب
 :المتغيرات التابعة  -2

كتم النفس، تنظيم النفس، الطفو األفقي علـى الـبطن، الطفـو    (المهارات األساسية وتتضمن  
على الظهر، االنزالق على البطن، االنزالق على الظهر، ضربات الرجلين على البطن،  األفقي

  ). ضربات الرجلين على الظهر
  :أداة الدراسة

باعداد برنامج تعليمي باستخدام أسلوب التعلم التعاوني لتعليم المهارات االساسـية   انقام الباحث
 ).سابيعا 6(في السباحة لدى طالب كلية علوم الرياضة ولمدة 

  :االدوات واالجهزة المستخدمة في الدراسة
  .الرستاميتر لقياس الطول ألقرب سنتيمتر  -1

  .ميزان طبي لقياس الوزن ألقرب نصف كيلو غرام -2
  .م 12.30م وعرض 25مسبح بطول   -3
  ).الطوافات، األطواق، عصا النجاة(األدوات المساعدة على التعلم  -3

  : أدوات جمع البيانات
 .ع العلمية العربية واالجنبيةالمراج  -1
 .المقابالت الشخصية مع المختصين في مجال الدراسة  -2
 .اناستمارات خاصة لجمع البيانات من تصميم الباحث  -3
 .استمارات استطالع رأي الخبراء في البرنامج التعليمي  -4
 .استمارات اراء الخبراء في االختبارات المهارية في السباحة  -5
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 . االختبارات القبلية والبعدية للمهارات االساسية في السباحة استمارات تسجيل نتائج  -6
  : االختبارات المهارية المستخدمة

 )2011المطارنـة،  (بعد االطالع على الدراسات والمراجع العلمية المرتبطة في السباحــة  
 Sweeten, 1996)) (Maglischo, 2003( )2007 بدر وبني عطا،)(2009ابو زمع وخطاطبة، (
بتحديد االختبارات المهارية المناسبة للدراسة وعرضها علـى   انقام الباحث) 1994 بي ومسمار،عرا(

  : الخبراء لتحكيمها وتحديد المناسب منها وحسب اإلجراءات العلمية، وهي على النحو التالي 
 ).ث(الطفو األفقي على البطن  -3 ).مرة(توقيت التنفس  -2). ث(كتم النفس   -1
االنزالق على الظهر  -6 ).م(االنزالق على البطن  -5 ).ث(لى الظهر الطفو األفقي ع -  4

 ).م(ضربات الرجلين على الظهر  - 8 ).م(ضربات الرجلين على البطن  -7 ).م(
  :المعالجة اإلحصائية

  :لتحقيق أهداف الدراسة وفروضها سيتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية
 - 4 .للمجموعة الواحدة) ت(اختبار  - 3 .المعياريةاالنحرافات  -2 .المتوسطات الحسابية -1

  .معامل االرتباط -5 .للمجموعتين) ت(اختبار 
   :النتائج عرض

في ضوء أهداف الدراسة وفروضها وأجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة توصـل  
  : إلى النتائج اآلتية انالباحث
فروق دالة إحصائياً بـين القياسـين القبلـي    وجود : (عرض الفرضية األولى والتي تنص على: أوال

  ).والبعدي للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدي
المتوسطات الحسابية واالنحرافـات   انولتحقيق الفرضية األولى من الدراسة فقد استخدم الباحث

  .نتيجة هذه الفرضية) 5(حيث يوضح الجدول رقم ) ت(المعيارية وقيمة 
لداللة فروق المتوسطات لالختبارات المهارية بين القياسين القبلي ) ت(بار نتائج اخت :)5(جدول 

  والبعدي للمجموعة التجريبية
وحدة   االختبارات

  القياس
الوسط   المجموعة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  )ت(قيمة 

  0.000  9.863- 1.34 18.41  قبلي  )ث(  كتم النفس
 10.73 46.87  بعدي

  0.000  13.016- 5.88 8.33  قبلي  )مرة(  النفس تنظيم
 12.09 44.53  بعدي

  0.000  10.508- 3.95 11.74  قبلي  )ث(  الطفو األفقي على البطن
 10.92 38.65  بعدي

  0.048  2.169- 3.96 7.43  قبلي  )ث(الطفو األفقي على 
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وحدة   االختبارات
  القياس

الوسط   المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  )ت(قيمة 

 37.83 28.87  بعدي  الظهر
  0.000  8.020- 0.66 3.35  قبلي  )م(  االنزالق على البطن

 1.82 7.27  بعدي
  0.000  7.108- 0.43 2.68  قبلي  )م(  االنزالق على الظهر

 1.94 6.47  بعدي
ضربات الرجلين على 

  البطن
  0.000  8.857- 1.03 4.11  قبلي  )م(

 4.86 13.83  بعدي
ضربات الرجلين على 

  الظهر
  0.000  9.874- 0.66 3.29  قبلي  )م(

 6.22 18.63  بعدي
   )0.05(دال عند مستوى داللة 

المحسـوبة  ) ت(قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 5(يبين الجدول رقم 
كتم النفس، تنظيم النفس، الطفـو  : (بين القياسين القبلي والبعدي في المهارات األساسية للسباحة وهي

، االنزالق على البطن، االنزالق على الظهر، ضـربات  األفقي على البطن، الطفو األفقي على الظهر
ألفراد المجموعة التجريبية، وتبين قـيم مسـتوى   ) الرجلين على البطن، ضربات الرجلين على الظهر

المحسوبة على وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين القياسـين القبلـي     ) ت(الداللة المرافقة لقيمة 
وقد كانت هذه ) 0.05(جميع قيم مستوى الداللة كانت اقل من  والبعدي في هذه االختبارات، حيث أن

  . الداللة لصالح القياس البعدي وذلك حسب ما تظهره قيم المتوسطات الحسابية المبينة في هذا الجدول
وجود فروق دالة إحصائياً بـين القياسـين القبلـي    : (عرض الفرضية الثانية والتي تنص على: ثانياً 

  ).لضابطة ولصالح القياس البعديوالبعدي للمجموعة ا
المتوسطات الحسابية واالنحرافـات   انولتحقيق الفرضية الثانية من الدراسة فقد استخدم الباحث

  .نتيجة هذه الفرضية) 6(حيث يوضح الجدول رقم ) ت(المعيارية وقيمة 
اسين القبلي فروق المتوسطات لالختبارت المهارية بين القي لداللة) ت(نتائج اختبار   :)6(جدول 

  والبعدي للمجموعة الضابطة
وحدة   االختبارات

  القياس
الوسط   المجموعة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  )ت(قيمة 

 0.000  11.353- 1.97 17.56  قبلي  )ث(  كتم النفس
 10.24 45.35  بعدي .

 0.000  6.350- 6.12 8.93  قبلي  )مرة(  تنظيم النفس
 16.07 32.40  بعدي

 0.000  8.462- 4.06 11.44  قبلي  )ث(الطفو األفقي على 
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وحدة   االختبارات
  القياس

الوسط   المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  )ت(قيمة 

  9.14 36.69  بعدي  البطن
الطفو األفقي على 

  الظهر
 0.000  5.623- 4.59  7.39  قبلي  )ث(

 12.26 27.84  بعدي
 0.000  8.130- 0.47 3.09  قبلي  )م(  االنزالق على البطن

 1.05 5.30  بعدي 
 0.000  10.001- 0.40 2.41  قبلي  )م(  االنزالق على الظهر

 0.81 4.70  بعدي 
ضربات الرجلين على 

  البطن
 0.000  5.479- 0.79 4.69  قبلي  )م(

 3.58 9.55  بعدي 
ضربات الرجلين على 

  الظهر
 0.000  8.450- 0.71 3.64  قبلي  )م(

 4.43 13.00  بعدي
   )0.05(دال عند مستوى داللة 

المحسوبة بـين  ) ت(قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 6(يبين الجدول رقم 
كتم النفس، تنظيم النفس، الطفو األفقـي  :(القياسين القبلي والبعدي في المهارات األساسية للسباحة وهي

على البطن، الطفو األفقي على الظهر، االنزالق على البطن، االنزالق على الظهر، ضربات الرجلين 
ألفراد المجموعة الضابطة، وتبين قـيم مسـتوى الداللـة    ) لى البطن، ضربات الرجلين على الظهرع

المحسوبة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي فـي  ) ت(المرافقة لقيمة 
اللة لصالح وقد كانت هذه الد) 0.05(هذه االختبارات، حيث ان جميع قيم مستوى الداللة كانت اقل من 

  . القياس البعدي وذلك حسب ما تظهره قيم المتوسطات الحسابية المبينة في هذا الجدول
المجمـوعتين   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين(عرض الفرضية الثالثة والتي تنص على : ثالثاً  

  ).التجريبية والضابطة للقياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية
المتوسطات الحسابية واالنحرافـات   انمن الدراسة فقد استخدم الباحث لثالثةولتحقيق الفرضية ا

  .نتيجة هذه الفرضية) 7(حيث يوضح الجدول رقم ) ت(المعيارية وقيمة 
لداللة فروق المتوسطات لالختبارات المهارية بين المجموعتين التجريبية ) ت(نتائج  :)7(جدول 

  والضابطة في القياس البعدي 
وحدة   االختبارات

  القياس
الوسط   المجموعة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

  0.694  0.398 10.73 46.87  التجريبية   )ث(  كتم النفس
 10.23 45.35  الضابطة 

  0.027  2.337 12.09 44.53  التجريبية   )مرة(  تنظيم النفس
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وحدة   االختبارات
  القياس

الوسط   المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   )ت(قيمة 
  الداللة

 16.07 32.40  الضابطة 
  0.599  0.532 10.92 38.65  التجريبية   )ث(  الطفو األفقي على البطن

 9.14 36.69  الضابطة 
  0.921  0.101 37.83 28.87  التجريبية   )ث(  الطفو األفقي على الظهر

 12.26 27.84  الضابطة 
  0.001  3.629 1.82 7.27  التجريبية   )م(  االنزالق على البطن

 1.05 5.30  الضابطة 
  0.003  3.262 1.94 6.47  التجريبية   )م(  االنزالق على الظهر

 0.81 4.70  الضابطة 
  0.011  2.740 4.86 13.83  التجريبية   )م(  ضربات الرجلين على البطن

 3.58 9.55  الضابطة 
  0.008  2.857 6.22 18.63  التجريبية   )م(  ضربات الرجلين على الظهر

 4.43 13.00  الضابطة 
  )0.05(دال عند مستوى داللة 

المحسـوبة  ) ت(قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 7(يبين الجدول رقم 
كتم النفس، تنظيم النفس، الطفو األفقي على : (في القياس البعدي في المهارات األساسية للسباحة وهي

ضربات الرجلين على البطن، الطفو األفقي على الظهر، االنزالق على البطن، االنزالق على الظهر، 
إلفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، وتبين قـيم مسـتوى   ) البطن، ضربات الرجلين على الظهر

المحسوبة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي في ) ت(الداللة المرافقة لقيمة 
،  وتبـين قـيم   )األفقي على الظهـر  كتم النفس، الطفو األفقي على البطن، الطفو(االختبارات التالية 

المحسوبة على وجود فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي ) ت(مستوى الداللة المرافقة لقيمة 
تنظيم النفس، االنزالق على البطن، االنزالق على الظهر، ضـربات الـرجلين   (في االختبارات التالية 

وقد ) 0.05(ميع قيم مستوى الداللة كانت اقل من ، إذ أن ج)على البطن، ضربات الرجلين على الظهر
كانت هذه الداللة لصالح المجموعة التجريبية وذلك حسب ما تظهره قيم المتوسطات الحسابية المبينـة  

  .في هذا الجدول
  : مناقشة النتائج

توجد فروق دالة إحصائياً بـين  :(مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي تنص على أنه
ـ   ) لقياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصالح القياس البعديا بإحتسـاب   انفقـد قـام الباحث

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وللتأكد من داللة فروق المتوسطات بين القيـاس القبلـي   
راض نتائج الجدول من خالل استع) ت(باستخدام أختبار  انوالبعدي للمجموعة التجريبية فقد قام الباحث
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بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية مـن  ) ت(الذي يوضح نتائج اختبار ) 5(رقم 
في المهـارات األساسـية   ) 1(طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة والمسجلين في مساق سباحة 

والبعدي ولصالح القياس البعدي في  للسباحة يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي
هذا التطور الملحوظ والواضح مـن   انجميع اختبارات المهارات األساسية في السباحة، ويعزو الباحث

خالل الفروق بين القياس القبلي والبعدي نتيجة إلى البرنامج التعليمي باستخدام التعلم التعاوني والـذي  
وتنمية القدرة على التركيز والذي بدوره أعطى قدر كبير من يشجع على زيادة عامل التشويق واإلثارة 

ـ    أيضـا أن   انالثقة بالنفس وبالتالي سهولة اكتساب وتعلم المهارات األساسية للسـباحة ويـرى الباحث
استخدام أسلوب التعلم التعاوني ساهم بصورة كبيرة في تنمية روح الفريق الواحد ضـمن المجموعـة   

ى أداءهم الفني وهذه النتيجة تتفـق مـع مـا توصـل إليـه كـالً مـن        الواحدة وبالتالي رفع مستو
على ) mortin, 2004(،)dayson,2002(،)2004الحايك،(،)2006الربابعة ومسمار،(،)2008علي،(

أن استخدام أسلوب التعلم التعاوني في تدريس المهارات الحركية الرياضية له تأثير إيجابي في تعلـم  
  .واكتساب هذه المهارات

توجد فروق دالة إحصـائياً بـين   :(مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي تنص على أنه     
ـ   ) القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي باحتسـاب   انفقـد قـام الباحث

قيـاس القبلـي   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وللتأكد من داللة فروق المتوسطات بين ال
من خالل استعراض نتائج الجدول ) ت(باستخدام اختبار  انوالبعدي للمجموعة الضابطة، فقد قام الباحث

بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة الضابطة مـن  ) ت(الذي يوضح نتائج اختبار ) 6(رقم 
في المهـارات األساسـية   ) 1(طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة والمسجلين في مساق سباحة 

للسباحة،إذ تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعـدي  
الدال إحصائياً على  -هذا التحسن  انفي جميع اختبارات المهارات األساسية في السباحة، ويعزو الباحث

اد المجموعة الضابطة إلى أثر البرنامج التعليمـي  في مستوى هذه المهارات لدى أفر -القياس البعدي 
التقليدي والذي تم تطبيقه على أفراد هذه المجموعة والذي يدعم دور المدرس الفعال في تقديم المهارة 
وتطبيق التمرينات المتدرجة من السهل إلى الصعب ومن التدريبات البسيطة الى التـدريبات المركبـة   

يمية المتنوعة وأيضا تقديم التغذية الراجعة الصحيحة عند وقوع الطلبة في وكذلك استخدام الوسائل التعل
أبو (األخطاء المهارية وكذلك إتباع األساليب التقويمية المناسبة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كلٍّ من 

، )2007بدر وبني عطـا،  (و ) 2009أبو زمع والخطاطبة، (و ) 2011المطارنة،(و ) 2011زمع، 
ارت إلى أن البرنامج التعليمي التقليدي يؤثر بصورة ايجابية على تحسـين األداء المهـاري   والتي أش
  . للسباحة

توجد هنـاك فـروق ذات داللـة    :(مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي تنص على أنه     
فقد قام ) ياس البعديإحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في الق
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باحتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وللتأكد من داللة فروق المتوسطات بين  انالباحث
  ).ت(باستخدام اختبار  انالمجموعة التجريبية والضابطة  فقد قام الباحث

ي بـين  للقيـاس البعـد  ) ت(الذي يوضح نتائج اختبـار  ) 7(من خالل استعراض جدول رقم        
المجموعتين التجريبية والضابطة والذي يوضح عدم وجـود فروقـات ذات داللـة إحصـائية بـين      

كتم النفس، الطفو األفقي على البطن، الطفو : (المجموعتين في اختبارات المهارات األساسية للسباحة 
ات بكونها ال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في هذه المهار انويعزو الباحث) األفقي على الظهر

تتميز بالصعوبة وال تحتاج لقدر كبير من األداء والتركيز وذلك لسهولتها وبسـاطتها إذ تعتمـد هـذه    
المهارات على النواحي الفسيولوجية والمتمثلة في الجهاز التنفسي أكثر من اعتمادهـا علـى الـتعلم    

أبو (ي مهارة كتم النفس ودراسة ف) 2011المطارنة، (التعاوني أو التقليدي وهذا يتفق مع نتيجة دراسة 
) 7(وكذلك أيضا يوضح جـدول رقـم   . في مهارة الطفو األفقي على البطن) 2009زمع وخطاطبة،

تنظيم الـنفس،  (وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبارات 
البطن، ضربات الـرجلين علـى   االنزالق على البطن، االنزالق على الظهر، ضربات الرجلين على 

وجود فروق دالة إحصائياً في هذه المهارات ولصالح المجموعـة التجريبيـة    ان، ويعزو الباحث)الظهر
كونها استخدمت برنامج تعليمي باستخدام أسلوب التعلم التعاوني والذي تميز بإعطاء فرصة للطـالب  

فات االجتماعية لـديهم كالتعـاون   بالعمل مع بعضهم البعض في مجموعات صغيرة مما زاد من الص
والمشاركة والتشاور والتي مكنتهم من تعلم المهارات بفاعلية أكثر، وكذلك مكن استخدام هذا االسلوب 
الطالب من ممارسة دور المدرس والطالب في نفس الوقت دون النظـر إلـى اخـتالف مسـتوياتهم     

لموكلة إليهم مما زاد من ثقتهم فـي أنفسـهم   المهارية وبالتالي شعورهم بالمسؤولية باتجاه الواجبات ا
وإزالة عامل القلق والتوتر من الوسط المائي، وبالتالي دفعهم إلى بذل أقصـى جهـد ممكـن لتنميـة     

أيضا أن هذا االسلوب  يبث المتعة والسرور للطـالب   انمستواهم المهاري في السباحة، ويرى الباحث
العملية التعليمية من خالل التعلم الجمـاعي والـذي سـاهم    ويدفعهم نحو التعلم والمشاركة الفعالة في 

وهذه النتيجة تؤكد فعاليـة اسـتخدام   . وبشكل كبير على تعلم واكتساب المهارات األساسية في السباحة
علـي،  (و ) 2010أبو زمـع،  (أسلوب التعلم التعاوني في العملية التعليمية والذي توصل إليه كلٌّ من 

ــما(و) 2008 ــة ومس ـــك، (و ) 2006ر، الربابع  dayson(و) martin,2004(و) 2004الحاي
,2002.(  

 :التوصيات
  : بما يأتي  انفي ضوء ما استخلصته هذه الدراسة من نتائج، يوصي الباحث

ضرورة االهتمام باستخدام أسلوب التعلم التعاوني في العملية التعليمية للمهارات األساسية  -1
 .أساسا له في هذا االسلوب في السباحة والذي يكون العمل الجماعي
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االهتمام باستخدام أسلوب التعلم التعاوني في تعليم مهارات وأنواع السباحة المختلفة  -2
 ). السباحة الحرة و الظهر و الصدر و الفراشة(

 إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة وتحديد مدى فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني  -3
  .ي مناهج كليات التربية الرياضيةفي تدريس المواد العملية ف

عقد ورشات عمل ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة حول أساليب التدريس الحديثة بما في  -4
 .ذلك أسلوب التعلم التعاوني وتشجيعهم على استخدامها في العملية التعليمية

  
  المراجع

  :المراجع العربية *
مسـتوى   دام التمرينات النوعية الخاصة في رفعأثر برنامج تعليمي باستخ): "2011(أبو زمع، علي 

، )5(، العلوم التربوية، ملحـق  38، مجلة دراسات، المجلد "األداء المهاري لسباحة الفراشة 
 .1811-1802ص الجامعة األردنية، األردن  

تأثير استخدام اسلوبي التعلم التعاوني والحاسوب على تعلم مهارات سباحة ): "2010(أبو زمع، علي  
مجلة مؤتة للبحوث والدراسـات،   ."الصدر لدى طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة 

 .271-249ص ، جامعة مؤتة، األردن )4(، العدد )25(المجلد 
أثر برنامج تعليمي باستخدام األلعاب الحركيـة علـى   ): " 2009(أبو زمع، علي وخطاطبة معتصم  

المجلد الثاني، المؤتمر العلمـي الرياضـي    ."حة تطوير األداء المهاري للمبتدئين في السبا
  .336-325 ص السادس، الجامعة األردنية، األردن

أثر استخدام إستراتيجية االستقصاء التعاوني على أداء بعض المهارات ): " 2006(أبو الكشك، محمد 
لـدولي  ، المجلد الثاني،  المـؤتمر العلمـي ا  "الحركية في الجمباز لطلبة المرحلة األساسية 

 .311-297ص ، األردن أيار 11-10/  الخامس
أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني في تدريس كرة السلة على مفهوم ): " 2004(الحايك، صادق  

، دراسـات، مـؤتمر التربيـة    "الذات واتجاهات طلبة كلية التربية الرياضية نحو المـادة  
-174ص  عدد خـاص  22/5/2003-20/الرياضة نموذج للحياة المعاصرة : الرياضية

187. 
تأثير برنامج تعليمي باستخدام التعليم الزمري علـى تعلـم   ): " 2006(الربابعة، بكر ومسمار، بسام  

-10/ ، المجلد الثاني،  المؤتمر العلمي الدولي الخـامس "مهارة العجلة البشرية في الجمباز 
   .87-64ص األردن  أيار، 11
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فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني اإلتقاني في تنمية التحصيل الدراسي ). 2004. (الفالح، سلطانه قاسم
. لوحدة الخلية والوراثة واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف االول الثانوي بمدينة الريـاض 

  . اإلدارة العامة لكليات البنات بالرياض. كلية التربية. رسالة غير منشورة
 .، دار الزهراء، الرياض"جيات التعلم التعاوني استراتي): " 2007(السعيد، رضا 
 . ، المركز العربي للنشر، الزقازيق"الموجز في الرياضات المائية ): " 2004(القط، محمد 

، الطبعة األولـى، المركـز العربـي    "فسيولوجيا األداء الرياضي في السباحة ): "2002(القط، محمد  
 . القاهرة: للنشر

أثر برنامج مقترح للتدريب العقلي على الحد من عامل الخـوف وتعلـم   "  ،)2011(المطارنة، سمر  
، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، كليـة    "بعض المهارات األساسية في السباحة للمبتدئين 

 . الدراسات العليا، الجامعة األردنية
ومية في لعبة أثر التعلم التعاوني على اكتساب بعض المهارات الهج). " 2006. (المقداد، روال عبيد 

  ).2-5(ص.مجلة علوم التربية الرياضية". كلية التربية الرياضية  –جامعة بابل .   المبارزة
دراسة تحليلية ألهم عناصر التدريس الفعال للمواد العلمية ):"2003(النداف عبدالسالم، علي أبو زمع  

شـر، العـدد األول،   مجلة مؤتة للبحوث والدراسات المجلد الثامن ع" في التربية الرياضية 
 .309-281ص  األردن،

أثر استخدام تمثيل الحركي في تعليم بعض مهـارات السـباحة   ): "2007(بدر، دينا وبني عطا احمد  
المجلد األول،  5/4-4/، المؤتمر العلمي األول"سنوات في عمان 8-6لدى األطفال من سن 

ص ية الرياضية، الجامعة األردنية جمعية كليات وأقسام ومعاهد التربية الرياضية، كلية الترب
101-122. 

الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة والنشر، " مبادئ وأسس السباحة ): " 2000(حسين، قاسم، واحمد  
  . عمان، األردن

تأثير التدريس باستخدام استراتيجية التعلم ):" 2011(خصاونة غادة، ومحمد ذيابات، ومحمد أبو الكشك 
توى األداء المهاري واتجاهات الطالبات نحو رياضة الجمباز فـي كليـة   التعاوني على مس
 ).1( 25، مجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث " التربية الرياضية 

الطبعة األولى، دار البدايـة  " تعليم السباحة والتعرف على الرياضات المائية ): "2010(ذياب، هديل  
 . األردن.للنشر، عمان

 .عمان،  األردن" الموسوعة العلمية لرياضة السباحة ):"2003(رزق، سمير  
الوحدة الخامسة، مشروع " االتجاهات الحديثة في التدريس والتعليم التعاوني ): " 2005(سالمة، هدى 

 . تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، جامعة حلوان



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

166  

شارع عبـد الخـالق ثـروت،     38الطبعة األولى، مكتبة " التعلم التعاوني ): " 2005(سليمان، سناء 
 . القاهرة، مصر

تأثير إستراتيجيات التعليم التعاوني باستخدام الكاميرات الديجيتال واألسـلوب  ): "2006(شاهين، منار 
، المجلـد االول،  "الزوجي على اتجاهات الطلبة نحو مادة الجمباز ومستوى األداء المهاري 

 .309-266ص  األردن،أيار،  11-10/لي الخامس المؤتمر العلمي الدو
الطبعة األولى، دار البداية " تعلمها، تدريبها، قانونها : رياضة السباحة): " 2009(عبدالحميد، جمانة  

 . للنشر، عمان، األردن
الطبعة األولى، دار الوفاء " تدريس السباحة في مناهج التربية الرياضية ): " 2009(عبدالمنعم، محمد  

 .لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر
برنامج مقترح لتعليم المهـارات األساسـية فـي السـباحة     ): " 1994(عرابي، سميرة ومسمار بسام 

، مجلة دراسات، وقائع المؤتمر الرياضي العلمـي الثـاني،   )سنة 14-7من سن (للمبتدئات 
  .104-79ص  الجامعة األردنية، عمان، األردن، ،2/2-30/1/الجزء الثاني 

أثر برنامج تعليمي مقترح في السباحة على مفهـوم الـذات   ): " 2006(عرابي، سميرة و جرار تامر 
ومستوى األداء لدى المشاركين في دورات السباحة التعليمية التـي تقيمهـا كليـة التربيـة     

 11-10/ المؤتمر العلمي الدولي الخامس، المجلـد األول  . الرياضية في الجامعة األردنية
 .389-367ص  الجامعة األردنية، كلية التربية الرياضية، عمان، األردن، أيار،

تأثير استخدام أسلوبي التعلم التعاوني والتبادلي علـى مسـتوى أداء بعـض    ): " 2008(علي، كمال  
، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة، كليـة التربيـة   "المهارات الهجومية في كرة اليد 

  .152-117ص  ،)34(ة للبنات، جامعة اإلسكندرية، العدد الرياضي
أثر استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني على مستوى كل من ). " 2006. (قنصوه، كامل عبد المجيد 

". األداء المهاري والتحصيل المعرفي لبعض مهارات الجمباز لطالب كلية التربية الرياضية 
 ). 5. (ربية الرياضية للبنين بابو قير اإلسكندريةكلية الت. مجلة نظريات وتطبيقات

، جـزء  7دراسات تربوية، مجلد " التعلم التعاوني إستراتيجية تحقق هدفين ): "1992(كوجك، كوثر 
43 ،1992. 

الطبعـة  " اتجاهات حديثة في تدريس التربية البدنية والرياضة ): " 2001(محمد، مصطفى السايح   
 .شعاع الفنية، اإلسكندرية، مصراألولى، مكتبة ومطبعة اإل

دار اليازوري، عمـان،  " التعلم التعاوني برنامج عالجي قائم على إستراتيجية ): " 2007(زايد، فهد  
  .األردن
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  ملخص
  الرياضة  التربيةكلية  ةدراسة دافعية اختيار تخصص التربية الرياضية لدى طلب

  األردنيةجامعة الفي 
  احمد مبارك النوايسة*** سفيان محمد الليمون          ** وليد الرحاحلة                د.أ*

ى دوافع إختيار تخصص التربية الرياضية لدى طلبة كلية التربية الرياضية تبعاَ إللتعرف اهدفت الدراسة 
 الطريقة الطبقية العشوائية استخداموتم ) تخصصطريقة القبول في ال الجنس، السنة الدراسية،(لمتغيرات 
كرت الخماسي كأداة لجمع البيانات حيث ياستخدم مقياس لتم لمناسبتها لطبيعة هذه الدراسة، و المنتظمة

) 42(وبواقع ) صحية، علمية، مهنية، نفسية،إجتماعية، إقتصادية(دوافع وهي ) 6(تضمن المقياس 
 األردنيةجامعة المن طلبة كلية التربية الرياضية في  طالباً) 160(عبارة، واشتملت عينة الدراسة على 

أظهرت نتائج الدراسة أن دوافع إختيار تخصص التربية الرياضية ذات منحنى ، و)طالبة 80طالب و80(
، وأوصت جتماعية لصالح الذكورالوجود فروق ذات داللة إحصائية عند الدوافع ا كذلكإيجابي، و

مستمر بين كليات التربية الرياضية وبين وزارة التربية والتعليم لتحديد غايات الدراسة بالتنسيق ال
  .تخصص التربية الرياضية ووضع أسس ومعاير الختيار الملتحقين في تخصص التربية الرياضية

  الدافعية، تخصص التربية الرياضية:  الكلمات المفتاحية
The Study of sports faculty  Students motivation toward choosing the science of sports at 

the jordanion University 
* Dr. Waled Alrhahleh     ** Sufian M Alaimoon            ***Ahmad M Al-nawaise      

Abstract  
 This study aims at investegahing the sports faculty motivation toward choosing the 

science of sports depending on many variables (gender, the studding year, the way of 
university acceptence) 

The random stratified and organized method was used because of its suitability for this 
study-morover, likert quinary scale was used as atool to combine the information and it 
includes six motives which are (healthy, scientific, profesional, psychological, social and 
economic) using 42 sentences. The sample of the study included 160 students from the faculty 
of sports at the jordanion university (80 male and 80 females) the results showed that the 
motives of choosing the sciennce of sports were positive The results also showed that there 
are statistically significant differences amony the social motives of male. The study 
recommended with continuous orchestration between the sports faculties and the ministry of 
education It also recommended to put basics and criteria for the selection of students. 
 Key words: motivation, Physical Education. 
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  :تهاوأهميالدراسة مقدمة 
 كبير بشكل توسعت التي المجاالت من الحديث العصر في والرياضة البدنية التربية أصبحت

 ولقد والتربوية، والترويحية الصحية بقيمتها الجماهير وعي زاد أن بعد جتماعي،اال المستوى على

 وثقافاتهم أعمارهم مختلف على جميعا الناس وجدان في المتداخلة اإلنسانية األنشطة من أصبحت

 العشرين، القرن خالل ونظام كمهنة والرياضة البدنية التربية في عدة تطورات حدثت وقد، وطبقاتهم
 تدريس مجال في العمل مجرد بمراحل تخطى الذي التخصصي المهني المنحنى ذلك هو رزهاأب لعل

 والصحة، واللياقة الرياضية، واإلدارة الرياضي، كالتدريب رحابة أكثر مهنية آفاق إلى البدنية التربية

 اموأقس كليات خريجي أمام وتزدهر تتنامى العمل فرص جعل الذي األمر وهو الترويحية والرياضة

 من البرامج هذه احتياجات لمقابلة قبل من مطروقة تكن لم للعمل جديدة أسواق وفتح الرياضة، التربية

  ).2002الخولي،( المجتمع أفراد إلى أنواعها اختالف على المهنية الخدمات ولتقديم المؤهلين المهنيين
يهتم أيضاً بدراسة وعلم النفس الرياضي ال يهتم فقط بدراسة طبيعة السلوك الرياضي، ولكنه 

األسباب التي تكمن وراء هذا السلوك حتى يمكن تفسيره والتنبؤ به والتحكم فيه، وبهذا يمكن تطويره 
وإيجاد الحلول العلمية لمختلف مشاكله ومن هذا المنطلق أصبحت الدافعية الرياضية من الموضوعات 

ي يتعرض لمشكلة إحجام بعض األساسية في علم النفس الرياضي، فمدرس التربية الرياضية الذ
التالميذ عن االشتراك في حصص التربية الرياضية يهمه أن يعرف أسباب هذا اإلحجام إلزالتها، وفي 

  ).2006فوزي،(نفس الوقت يحاول أن يعرف دوافع إقبال باقي التالميذ لزيادتها 
لمعلم والمدرب ويعتبر موضوع الدافعية من أهم الموضوعات التي تهم كل من المدرس وا       

الرياضي وأكثرها إثارة الهتمامه، إذ يهمه أن يعرف لماذا يقبل بعض األشخاص على ممارسة النشاط 
الرياضي أو على إختيار تخصص التربية الرياضية في حين يكتفي البعض اآلخر بالمشاهدة أو باختيار 

  ).2011الزعبي،الخياط،(تخصصات أخرى 
يسي لكل أنواع السلوك، فهو الذي يستثير ويوجهه لهدف معين، وإذا إن الدافع هو المحرك الرئ      

لم يتحقق هذا الهدف يظل اإلنسان يواجه مشكلة إرضاء الدافع فيستمر في نشاطه حتى يستطيع تحقيق 
  ).2006فوزي،(الهدف 

المهني،  االختيارولدراسة دوافع السلوك أهمية خاصة في ميدان التربية والتعليم وكذلك في 
نجاح في العملية التعليمية أو المهنية ال يتوقف على القدرات العقلية أو المهنية فحسب بل ويتوقف فال

" خريجي الثانوية العامة " وال شك أن مثل هذه الدراسة تقدم تقويماً شامالُ ألفكار الطالب ، على الدوافع
المفهوم الدقيق والمكانة الطبيعية ونزعاتهم المختلفة وتطوراتهم لمستقبلهم العلمي إضافة إلى أنها تحدد 

لكلية التربية وما يفترض أن تقدمه ألبنائها من مادة علمية وتربوية تجعلهم أعضاء فاعلين مؤثرين في 
  .المجتمع
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وينظر للدوافع عادة على أنها المحركات التي تقف وراء سلوك اإلنسان، فهناك سبب أو عدة 
بحالة الكائن الحي الداخلية وقت حدوث السلوك من جهة  أسباب وراء كل سلوك، وهذه األسباب ترتبط

وبمثيرات البيئة الخارجية من جهة أخرى، إذ ال بد أن نعرف شيئاً عن حالته الداخلية كأن نعرف 
حاجاته وميوله، واتجاهاته وعالقتها بالموقف، باإلضافة إلى ما يعتلج في نفسه من رغبات وما يسعى 

    ).     2009عدس، توق، (امل مجتمعه هي ما نسميها بالدوافع لتحقيقه من أهداف، هذه العو
والدافع هو عبارة عن حالة اضطراب وعدم استقرار تنتج عن اإلحساس بحاجة معينة وهذه 
الحالة تجعل الفرد يأتي بسلوك معين وهذا السلوك يتجه وجهة معينة ويستمر حتى يؤدي إلى تحقيق 

وبمجرد أن يتحقق ذلك تزول حالة االضطراب وعدم اإلستقرار الهدف الذي يتمثل في إشباع الحاجة 
ويعود الفرد إلى حالة التوازن النفسي أو الفسيولوجي، وبهذا يمكن القول أن الدافع ليس شيئاً مادياً 
يمكن مالحظته بطريقة مباشرة ولكن حالة داخلية يمكن االستدالل عليها بطريقة غير مباشرة وذلك عن 

در من الفرد، فسلوك األكل يعبر عن دافع الجوع الناتج من الحاجة إلى الطعام، طريق السلوك الصا
وسلوك اللعب عند الطفل يعبر عن دافع الحركة والنشاط، فعن طريق السلوك يمكن معرفة نوع الدافع 

  ). 2006فوزي،(الذي أثاره وقوة هذا الدافع ومدى تأثيره 
تبارها سلسلة متصلة الحلقات ويرتبط بعضها إن الدافعية نحو الممارسة الرياضية يمكن اع

بالبعض األخر وتكون حلقة واحدة تهدف إلى ان يمارس الناشئ النشاط الرياضي المتعدد لكي يستطيع 
اكتساب مختلف الخبرات البدنية والحركية والمهارية التي تساعده على الميل نحو نشاط رياضي معين 

        ). 1998عالوي،(ومحاولة التخصص فيه 
على العديد من الدراسات واألبحاث العلمية وعملهم في الميدان  الباحثين إطالع خالل ومن         

الحظوا إقباالً تصاعدياً متزايداً من قبل أبناء المجتمع المحلي ذكوراً وإناثاً إلختيار تخصص التربية 
شريحة مهمة من أفراد  الرياضية في الجامعة األردنية، وتبرز أهمية الدراسة في أنها تتعامل مع

وكذلك محاولتها التعرف على دوافع إختيار الطلبة بكلية التربية الرياضية المجتمع وهي طبقة الشباب 
تخصص التربية الرياضية، كما أنها تعد من الدراسات القليلة جداً التي تطرقت  – الجامعة األردنيةفي 

وال شك أن مثل هذه الدراسة تقدم تقويماً ة، إلى التعرف على دوافع إختيار تخصص التربية الرياضي
ألفكار الطالب ونزعاتهم المختلفة وتطوراتهم لمستقبلهم العلمي إضافة إلى أنها تحدد المفهوم  شامالً

من مادة علمية وتربوية  طلبتهاوما يفترض أن تقدمه ل الدقيق والمكانة الطبيعية لكلية التربية الرياضية
  .رين في المجتمعتجعلهم أعضاء فاعلين مؤث

نستنتج مما تقدم بأن التعرف على دوافع إلتحاق الطلبة لدراسة التربية الرياضية قد تعمل على و        
مساعدة القائمين بالعملية التعليمية لوضع تصور إلمكانية إسهام الجانب النفسي في عملية إختيار وقبول 

ر اإلمكان من تسرب الطلبة الذين ال تتوافق الطلبة بدراسة التربية الرياضية والعمل على الحد قد
سواء من حيث قدراتهم البدنية أو العقلية ) دراسة التربية الرياضية(دوافعهم مع ظروف هذه الدراسة 
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أو حالتهم النفسية، كما قد تساعد على تغيير أسس القبول وتبني أسس جديدة يراعي فيها دوافع الطلبة 
  .بدراسة التربية الرياضيةورغباتهم وميولهم عند اإللتحاق 

  :مشكلة الدراسة
مهنة التعليم واحدة من أهم المهن التي تلعب دوراً رئيسياً في المجتمع، فأي تقدم أو تطور تعد 

يتحقق ألمة ما إنما يعود إلى مدى كفاءة وفاعلية نظامها التعليمي والتربوي، والجامعات هي واحدة من 
وعلى هذا األساس فإنه ينبغي أن يكون لدى الطالب الملتحقين ، والتعليمي مراكز اإلعداد المهني

أو التدريب  الدافع الحقيقي لدراسة هذا التخصص واالنتماء لمهنة التدريستخصص التربية الرياضية ب
ي تضمن تقديم خدمات تمن األعمال ال التربية الرياضيةذلك يعتبر العمل في مجال  ى، وعلفي الرياضة

ألفراد يحتاجون إلى مثل هذه الخدمات، وأصبح من الميادين واجتماعية ية وعالجوصحية تربوية 
في تقديم تلك الخدمات، وأصبح العمل في هذا الميدان مهنة يحتاج  اوفعاليته االمعترف بقيمته وأهميته

  .من يعمل فيها إلى إعداد وتدريب خاص
 واالجتماعيةشاكله النفسية للكثير من متاعبه وم دوافعه يكون مصدراًلن عدم معرفة الطالب وإ

إال أن ، رجع إلى أنه ال يعرف ما يريديواألكاديمية بل أن كثيرا من أنواع اإلحباط فيما يكابده اإلنسان 
من المشكالت التي  اعتبارهاعدم التعرف على دوافع التحاق الطلبة بكليات التربية الرياضية يمكن 

تخصصات التحويل من دراسة بة العديد من الطلبة في حيث يالحظ رغتواجه القائمين بعملية التدريس 
من يعد في كلية معينة للدراسة اختيار الطالب ، حيث يعد التربية الرياضيةمختلفة إلى دراسة تخصص 

مالئم لميوله تخصص أن عدم التوفيق في اختيار  باعتبارأهم وأخطر القرارات التي يتخذها في حياته، 
الدراسي، وربما أدى إلى مشكالت نفسية ومهنية وأسرية، تحد من ة ى مستقبلوقدراته قد يؤثر سلبياً عل

وتؤدي إلى  الحد من قدرته على اإلسهام في بناء  درجة توافقه مع الجو الدراسي واألكاديمي في كليته 
  .مجتمعه

وإطالعهم على أعداد الطلبة المتزايدة في دراسة تخصص التربية  الباحثين عمل خالل ومن       
متزايداً نحو دراسة تخصص  إقباالً واالحظالرياضية في كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية 

التربية الرياضية من كال الجنسين على الرغم من انخفاض مستوياتهم وقدراتهم البدنية والمهارية، 
تربية الرياضية، وكذلك إقبال العديد من الطلبة من كليات الجامعة المختلفة على التحويل لتخصص ال

إختيار دراسة تخصص التربية  دوافع على الوقوف أجل منمما حدا بالباحثين القيام بهذه الدراسة 
   .الرياضية

  :أهداف الدراسة
  :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى

  .تخصص التربية الرياضية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية اختياردوافع . 1
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اختيار تخصص التربية الرياضية لدى طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة وق بين دوافع الفر. 2
السنة ، طريقة القبول في تخصص التربية الرياضية ،الجنس(ات الدراسة حسب متغيراألردنية 
  .)الدراسية

  :تساؤالت الدراسة
في الجامعة  الرياضية طلبة كلية التربيةاختيار تخصص التربية الرياضية لدى ما هي دوافع  .1

  ؟األردنية
في دافعية اختيار  )α≥0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل يوجد .2

 ؟لجنسلمتغير اتخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية الرياضة بالجامعة األردنية تعزى 
ختيار في دافعية ا )α≥0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل يوجد .3

لطريقة  تخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية تعزى
 ؟ةيالرياضالتربية القبول في تخصص 

في دافعية اختيار  )α≥0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل يوجد .4
عة األردنية تعزى للسنة تخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بالجام

 ؟الدراسية
  :محددات الدراسة

  .عمان: المحددات الجغرافية
  .الجامعة األردنية، كلية التربية الرياضية: المحددات المكانية
- م2016 /3/2قام الباحثين بتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة في الفترة : المحددات الزمانية

  .م2016 /10/2
  .لمرحلة البكالوريسطلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية جميع  :المحددات البشرية
هذه الدراسة تدرس دافعية إختيار تخصص التربية الرياضية حسب مقياس ليكرت  :المحددات الفنية

  ).صحية، علمية، مهنية، نفسية، إجتماعية، إقتصادية(الخماسي وحسب الدوافع التالية دوافع
  :الدراسات السابقة

 ضوء وفي مختلفة، مجاالت وفي الباحثين قبل من واسع اهتمام على الدوافع دراسة حظيت لقد       

 التربوي المجال في الباحثين قبل من اهتمام القت أنها الحظ السابقة الدراسات على الباحث إطالع

  :الدراسات هذه أهم الباحث يعرض الدراسة أهداف مع وانسجاما الرياضي والمجال
بدراسة هدفت للبحث عن العالقة بين التوجه الشخصي للطالب  )landow )2007ام ق    

الرياضي، وبالتحديد أراد  الرياضيين نحو الدراسة الجامعية ونوع اللعبة ودوافع المشاركة في النشاط
الباحث دراسة الدوافع كوسيلة مؤثرة على العالقة بين المشاركة الرياضية والتوجه الشخصي للدراسة 

طالباً وطالبة، مشاركين في األلعاب التي تتطلب الجهد ) 124(لجامعية، وقد أجريت الدراسة على ا
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الشخصي، وتم تحديد ألعاب كرة السلة، وكرة القدم، والجري لمسافات طويلة، وكرة القدم األمريكية، 
قيد الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق في دوافع المشاركة بين العبي األلعاب 

إضافة إلى عدم وجود تأثير للدوافع على العالقة بين مزاولة النشاط الرياضي والتوجه الشخصي نحو 
الدراسة، إضافة لذلك اشارات النتائج إلى أن ممارسي األلعاب التي تتصف باالحتكاك البدني قد سجلت 

 .درجة كبيرة في االختبارات البدنية واالنفعالية واالجتماعية

بدراسة هدفت للتعرف على دوافع ممارسة األنشطة الرياضية لدى طلبة ) 2007(م الطاهرقا  
. جامعة بيرزيت، إضافة لتحديد الفروق في درجة دوافع الطلبة تبعاً لمتغيري الجنس ونوع الكلية

طالباً وطالبة، حيث طبق عليها مقياس ) 394(ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية قوامها 
لقياس الدوافع، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الدوافع ) Fredrick &Ryan 1993(فريدرك وريان 

، وان دوافع مجال اللياقة )%73.6(لدى الطلبة كانت كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة 
ن ، إضافة لوجود تفاعل بي)82.2%(البدنية جاءت في المرتبة األولى بنسبة مئوية وصلت إلى 

متغيري الجنس ونوع الكلية والتفاعل بينهما، وكان هناك تفاعل فقط في مجالي المظهر العام واللياقة 
وأوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها، زيادة اهتمام المسؤولين في عمادة شؤون الطلبة . البدنية

 .باألنشطة الرياضية التي تنمي العالقات االجتماعية

 التربية أقسام إلى الطلبة التحاق دوافع إلى التعرفبهدف ) 2007( قام بها أبو طامع دراسة    

 لمتغير تبعاً الطلبة دوافع درجة في الفروق تحديد إلى إضافة الحكومية، فلسطين كليات في الرياضية

 عينة على الدراسة استبانة طبقت ذلك ولتحقيق .الدراسي والمستوى والبرنامج، والجنس، الكلية،

 كانت الطلبة عند الدوافع درجة أن الدراسة نتائج أظهرت .وطالبة طالباً )(175  وامهاق طبقية عشوائية

 83.4 ) لالستجابة المئوية النسبة وصلت حيث الكلية، والدرجة المجاالت جميع على جدا كبيرة

 إضافة ،(% 93 ) إلى وصلت مئوية بنسبة األولى المرتبة في جاءت والصحية البدنية الدوافع وان(%

 ووجود والجنس، الكلية لمتغير تعزى االلتحاق دوافع في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ىإل

 سنة ولصالح الدراسي والمستوى الدبلوم، ولصالح البرنامج لمتغير تبعا إحصائية داللة ذات فروق

 موأقسا برامج وتطوير الطلبة، دوافع واستثمار تعزيز منها توصيات بعدة الباحث وأوصى .أولى
 .العليا الدراسات برامج واعتماد كليات، لمستوى الرياضية التربية

بدراسة هدفت للتعرف إلى دوافع المشاركة في الفرق )  2006(قام ابو عريضة وآخرون     
الرياضية عند الطلبة  المتفوقين رياضيا في جامعة اليرموك، وترتيب هذه الدوافع تبعا ألهميتها، إضافة 

ي الدوافع تبعا لمتغير الجنس وطريقة القبول في الجامعة ونوع اللعبة والمستوى إلى معرفة الفروق ف
طالبا وطالبة من الذين يشاركون  (161)الدراسي، واستخدم المنهج الوصفي حيث بلغت عينة الدراسة 

في الفرق الرياضية في جامعة اليرموك، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن دوافع المشاركة في الفرق 
االنجاز الرياضي، اللياقة البدنية والصحية، الميول الرياضية، : رياضية تبعا ألهميتها جاءت كما يليال
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الدوافع النفسية، الدوافع االجتماعية، دوافع تطوير القدرات العقلية والمعرفية، والدوافع المادية 
المشاركة تعزى  والترويحية، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في دوافع

 .لمتغيرات الدراسة المستقلة

 الثانوية الشهادة خريجي دوافع بعض على الوقوف بهدف (2004) حمدان بها قام دراسة    
 ذات فروق أية عن والكشف مجاالتها، وأهم غزة بمحافظات والتقنية المهنية بالكليات لاللتحاق العامة
 استخدم، والعامة الثانوية ولمعدل والمؤهل، والجنس، ة،الكلي لمتغير تبعاً الدوافع في إحصائية داللة

 وطالبة، طالب (110) قوامه بسيطة عشوائية عينة على طبقها حيث للدراسة كأداة االستبانة الباحث
 المرتبة في المعلومات مصادر مجال وجاء النفسي الدافع هو الطلبة عند الدوافع أهم أن النتائج أظهرت
 الدراسة لمتغيرات تبعاً الخرجين دوافع في إحصائيا دالة فروق وجود عن ةالدراس وكشفت األخيرة،
 .المستقلة

بدراسة هدفت للتعرف على دوافع ممارسة األنشطة الرياضية عند طالب  )2003(قام بدران     
لدرجة أهميتها، باإلضافة إلى إجراء مقارنات في دوافع  جامعة المنصورة، وترتيب هذه الدوافع تبعاً

ة األنشطة الرياضية عند طالب الجامعة تبعاً لمتغيرات الجنس والممارسة الرياضية، وتبين من ممارس
النتائج أن ترتيب الدوافع تبعاً ألهميتها كما يلي الصحة، المجال النفسي، المجال االجتماعي، الميول 

هرت النتائج وجود الرياضية، القدرات العقلية، التفوق الرياضي ثم مجال البرامج والتسهيالت كما اظ
فروق في دوافع ممارسة النشاط الرياضي بين البنين والبنات ولصالح البنين، وبين الطالب الممارسين 

 .وغير الممارسين للنشاط الرياضي لصالح الطالب الممارسين
بدراسة هدفت للتعرف على دوافع االلتحاق بالدبلوم العامة ) 2002(قام كل من حسن و النبهان     

، وإلى معرفة ما إذا كانت هذه الدوافع تختلف باختالف التخصص والحالة )التأهيل التربوي(ربية في الت
طالباً وطالبة موزعين ) 266(االجتماعية ومقر السكن ونس الطالب وقد شملت عينة الدراسة العشوائية 

واشتملت على  حسب متغيرات الدراسة، وقد قيست العوامل وفق أداة تم بناؤها في الدراسة الحالية،
وتم ) التعليمي والثقافي، االقتصادي، النفسي واالجتماعي(العامل : دافعاً مشبعة بثالثة عوامل هي) 28(

التأكد من صدقها وثباتها، وكشفت النتائج عن حصول العامل الثقافي والتعليمي على المرتبة األولى 
فقد حصال على المرتبتين الثانية ) اعياالقتصادي، النفسي واالجتم(وبدرجة مهم جداً، أما العامالن 

والثالثة على التوالي وبدرجة مهم، كما انه ال يوجد أثر دال إحصائياً لمتغيرات الدراسة على العوامل 
 . المؤثرة في االلتحاق

 في الجامعات التربية بكليات الطلبة التحاق مبررات حول بدراسة (2000) وحماد العاجز وقام    
 التي المختلفة العوامل عن للكشف التحليلي الوصفي المنهج الباحثين استخدم ذلك قلتحقي الفلسطينية،

 اختيرت وطالبة طالباً  (302)من الدراسة عينة وتكونت التربية، بكليات االلتحاق إلى الطلبة تدفع
 :الترتيب على هي الطلبة لدى شيوعا المبررات أكثر أن إلى الدراسة توصلت ، عشوائية بطريقة
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 توصلت كما المهني، الوظيفي فالمبرر الثقافي األكاديمي المبرر يليه واالقتصادي االجتماعي ررالمب
 بكليات التحاقهن مبررات في والطالبات الطالب بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة
 صائيةإح داللة ذات فروق هناك كانت حين في الدراسي، والمستوى الجنس لعامل تعزى التربية

 .المؤسسة لمتغير تعزى الطالب التحاق لمبررات
بدراسة هدفت للتعرف على أهم الدوافع التي تواجه طالب الجامعة ) 1999(قام ابو زمع     

طالب من ) 160(األردنية نحو األنشطة الرياضية، وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 
وقد استخدم الباحث المنهج المسحي، حيث اسفرت النتائج  الممارسين لألنشطة الرياضية في الجامعة،

على أن أهم الدوافع هو اكتساب اللياقة البدنية والصحية، وتحسين مستوى األداء الرياضي ثم تليها 
اكتساب الناحية النفسية ثم االجتماعية وفي المرتبة األخيرة اكتساب النواحي العقلية، كما أشارت النتائج 

روق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الكلية ووجود فروق لصالح النشاط الفردي إلى عدم وجود ف
وعلى ضوء النتائج يوصي الباحث ضرورة مراعاة وضع البرامج والخطط لألنشطة الرياضية ما 

 .يتناسب مع دوافع ورغبات وميول الطلبة الممارسين لألنشطة الرياضية
الطالبات نحو األنشطة الرياضية على عينة  بدراسة حول دوافع) Elixbeth،1998(قامت   
سنة، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الدافع الرئيسي ) 12-14(طالبة أعمارهن ) 297( قوامها

 .لممارسة األنشطة هو تقليل الوزن والحفاظ على المظهر الالئق
حلة بدراسة حول دوافع الطلبة لممارسة النشطة الرياضية خالل مر) Hyman،1997(وقامت     

الشباب حيث أظهرت النتائج أن الدافع الرئيسي لممارسة األنشطة الرياضية هو حسن قضاء وقت 
 .الفراغ والبعد عن التوترات النفسية

بدراسة هدفت للمقارنة دوافع المشاركة الرياضية ) wang & wise )1997قام كل من     
شاباً، ) 465(د أجريت الدراسة على للشباب الذين ينتمون للمدارس الرياضية والمدارس العادية، وق

من المدارس العادية في المدارس ) 257(اختيروا عشوائياً من المدارس الرياضية و) 208(منهم 
في دوافع المشاركة الرياضية بين المدارس الرياضية األمريكية، وأظهرت نتائج  الدراسة وجود فروق 

  .إلناث ولصالح الذكوروالعادية ولصالح المدارس الرياضية وبين الذكور وا
  :إجراءات الدراسة

  : منهج الدراسة :أوالً
  .  المنهج الوصفي بصورته المسحية لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة يناستخدم الباحث

  :المجتمع الكلي وعينة الدراسة :ثانياً
والبالغ عددهم ، طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنيةجميع تكون المجتمع الكلي للدراسة من 

المنتظمة وبلغ عددهم  الطبقية تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائيةوطالباً وطالبة ) 1350(
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طالب ووزعت على الجنسين بالتساوي لكافة ) 40(حيث أخذ من كل سنة طالب وطالبة ) 160(
  .يبين توزيع عينة الدراسة) 1(والجدول رقم . السنوات الدراسية

  وزيع عينة الدراسةت) 1(الجدول 
  النسبة المئوية  إناث  ذكور  السنة الدراسية

  25% 20 20  األولى
 25% 20 20  الثانية

 25% 20 20  لثالثةا

 25% 20 20  الرابعة

 100% 80 80  المجموع

  :أداة الدراسة وإجراءاتها: ثالثاً
في دراسة  ااستخدامهالتي تم وكأداة لجمع البيانات  االستبانة باستخدام ينقام الباحث

بعد إجراء التعديالت المناسبة بما يتالءم وأهداف الدراسة، وتم عرضها على ، )1992البطاينة،(
بغرض إيجاد صدق األداة وتم إيجاد معامل الثبات ) 7(مجموعه من الخبراء المتخصصين بلغ عددهم 

معامل االرتباط وعلى ومن خالل تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه وحساب % 93الكلي لألداة والذي بلغ 
  :طالب وعلى النحو األتي) 10(عينة قوامها 

  معامل الثبات لجميع دوافع الدراسة ولألداة ككل)  2( الجدول رقم                 
  معامل الثبات  عدد الفقرات  دوافعال  الرقم
 0.88  10  دوافع صحية  1

 0.85  10  دوافع علمية  2

 0.82  5  دوافع مهنية  3

 0.84  5  يةدوافع نفس  4

  0.84  6  دوافع اجتماعية  5
 0.89  6  دوافع اقتصادية  6

 0.88  42 الكلي  المجموع

  :وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لإلجابة على فقرات االستبانة وعلى النحو اآلتي
  ال اوافق بشدة  ال أوافق  غير متأكد  أوافق  أوافق بشدة

5  4  3  2  1 

  :لى تساؤالت الدراسةوقام الباحثين بوضع درجات للحكم ع
  الحسابية متوسطاتمعيار الحكم على ال) 3( جدول رقم 

  الدرجة  المتوسط الحسابي
  منخفضة  2.33-1.00 من
  متوسطة  3.67- 2.34من
  مرتفعة   5.00- 3.68من
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  :خطوات تطبيق اإلستبانة : رابعاً 
  :بإجراء الخطوات التالية  ونثاإلستبانة وإعدادها بصورتها النهائية، قام الباح اختياربعد أن تم 

إستبانة على طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية وذلك خالل ) 160(تم توزيع  -1
 . 10/2/2016ولغاية  3/2/2016الفترة من 

  .قام الباحثين باإلشراف الكامل على توزيع اإلستبانات وتطبيقها على عينة الدراسة -2
  :متغيرات الدراسة: خامساً

  تغيرات المستقلةالم
  :متغيرات أربعة  تتضمنو

  ).ذكر، أنثى: (الجنس  -1
 ).التنافس، التفوق الرياضي (طريقة القبول في تخصص التربية الرياضية  -2

  ).أولى، ثانية، ثالثة، رابعة:( السنة الدراسية  -3
  :المتغيرات التابعة 

  :وهيستة محاور وتتضمن 
 .دوافع صحية  .1

 .دوافع علمية  .2

 .دوافع مهنية  .3

 .وافع نفسيةد .4

 .دوافع إجتماعية  .5

  . اقتصاديةدوافع  .6
  :المعالجات اإلحصائية: سادساً

  :المعالجات اإلحصائية التالية تم استخدام
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .1

 ) .T(أختبار  .2

 ).One Way Anova(تحليل التباين األحادي  .3

  عرض النتائج ومناقشتها
ية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بفعية اختيار تخصص الترما درجة دا: ولؤل األاسالت

  بالجامعة األردنية؟ 
الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطلبة على ابعاد االستبانة وعلى  متوسطاتتم حساب ال
  :يبين ذلك) 4(والجدول، االستبانة ككل
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  )160=ن(فراد عينة الدراسة ارية إلالحسابية واالنحرافات المعي متوسطاتال: )4(جدول
  الدرجة  الترتيب  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  دوافعال

  مرتفعة 2 0.41 4.29  دوافع صحية
  متوسطة 6 0.72 3.18  دوافع علمية
 مرتفعة 4 0.66 3.91  دوافع مهنية

 مرتفعة 1 0.55 4.39  دوافع نفسية

 مرتفعة 5 0.76 3.39  دوافع اجتماعية

 مرتفعة 3 0.70 3.94  اقتصادية دوافع

  مرتفعة 0.40 3.81  الكلي
 )4.39(بلغ  الدوافع النفسية جاءت بدرجة مرتفعة ووسط حسابي أن) 4(يتبين من جدول رقم 

الصحية المرتبة الثانية وبدرجة الدوافع  بعد حيث احتلت المرتبة األولى بالنسبة للدوافع ككل واحتل
ثم جاء في المرتبة الثالثة الدوافع اإلقتصادية وجاءت بدرجة مرتفعة  )4.29(مرتفعة ووسط حسابي بلغ

وفي المرتبة الرابعة أحتلت الدوافع المهنية بدرجة مرتفعة ووسط حسابي بلغ ) 3.94(ووسط حسابي
) 3.39(وجاءت الدوافع اإلجتماعية في المرتبة الخامسة بدرجة مرتفعة ووسط حسابي بلغ ) 3.91(

  ).3.18(لمية المرتبة األخيرة وبدرجة متوسطة وبوسط حسابي العوجاءت الدوافع  
إلفراد عينة الدراسة على بعد الدوافع الحسابية واالنحرافات المعيارية  متوسطاتال: )5(جدول

   )160=ن(الصحية 
الوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  الدرجة  الترتيب

 مرتفعة 9 1.05 3.80  الحصول على بطوالت رياضية 1
  مرتفعة 6 064 4.35  اإلرتقاء بمستوى مهاراتي الرياضية 2
 مرتفعة 1 051 4.71  رفع مستوى لياقتي البدنية  3
 مرتفعة 2 055 4.66  اكتساب صحة جيدة  4
تتيح فرصة تمثل فريق الكلية والجامعة في  5

  البطوالت
3.76 1.03 

 مرتفعة  10

 مرتفعة 7 093 4.04  لتفوقي في بعض األلعاب الرياضية 6
 مرتفعة 8 093 4.03  ألنني أتميز بقوام جيد 7
 مرتفعة 3 059 4.58  ألنها ترفع كفاءة األجهزة في الجسم 8
 مرتفعة 4 084 4.53  اكتساب قوام جيد 9
 مرتفعة  5  063 4.45  ألنني أحب ممارسة النشطة الرياضية المختلفة 10

  مرتفعة 0.41 4.29  دوافع صحية
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المتوسط الحسابي الكلي للدوافع الصحية جاء بدرجة مرتفعة أن ) 5(رقم  يتبين من جدول
المرتبة في " رفع مستوى لياقتي البدنية  "والتي تشير إلى  )3(حيث احتلت الفقرة رقم  (4.29)وبلغ

تتيح  "والتي تشير إلى ) 5(واحتلت الفقرة رقم  (4.71 )بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي واألولى 
المرتبة األخيرة وبدرجة مرتفعة وبوسط حسابي " الكلية والجامعة في البطوالت فرصة تمثل فريق

ويعزي الباحثين ذلك إلى أن قناعة لدى الطالب بأهمية دراسة تخصص التربية الرياضية ) (3.76
يساعد في تحسين المظهر الخارجي وإكسابهم الصحة الجيدة والتمتع بأجسام رشيقة ما يؤدي لخلق قوام 

لك تبين أن هناك وعي كامل من قبل الطلبة لدور كلية التربية الرياضية في اإلسهام بإكسابهم جيد، وكذ
الدوافع الصحية اإليجابية من خالل ما يتلقوه من محاضرات عملية تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية 

ع البدنية والصحية والتي أشارت إلى أن الدواف) 2006أبو طامع،(لديهم إذ تتفق هذه النتائج مع دراسة 
  .جاءت في المرتبة األولى

فراد عينة الدراسة على بعد الدوافع العلمية الحسابية واالنحرافات المعيارية إل متوسطاتال: )6(جدول
  )160=ن(

الوسط   الفقرة  الرقم
الحساب
  ي

االنحراف 
  المعياري

الترتي
  ب

  الدرجة

إللتحاق معدلي في الثانوية العامة وعدم تمكني من ا النخفاض  11
  بكلية اخرى

2.28 1.29 
منخفض 9

 ة
لسهولة الدراسة فيها حيث ال تحتاج لجهد علمي مثل باقي   12

  التخصصات
3.11 1.44 

 متوسطة 6

 مرتفعة 2 1.20 4.00  كون الدراسة فيها عملية ونظرية 13
 مرتفعة  3 1.21 3.79  كون الدراسة تركز أكثر على الجانب العملي من النظري 14
  أجل التحويل لتخصص أخرمن  15

2.00 1.22 
منخفض 10

 ة
 متوسطة 7 1.52 2.98  ألنها ال تتضمن مساقات في اللغة اإلنجليزية 16
ألنها تتيح مواصلة الدراسات العليا أكثر من باقي  17

  التخصصات
3.70 1.23 

  مرتفعة 4

 متوسطة 8 1.28 2.53  للحصول على الشهادة الجامعية فقط 18
 متوسطة 5 1.33 3.34  فرصة الحصول على منحة دراسيةألنها تتيح  19
 رتفعةم 1 1.16 4.06  ألنني أحب مادة التربية الرياضية منذ صغري 20

  متوسطة 0.72 3.18  دوافع علمية
المتوسط الحسابي الكلي للدوافع العلمية جاء بدرجة متوسطة وبلغ أن ) 6(يتبين من جدول رقم 

ألنني أحب مادة التربية الرياضية منذ صغري  "والتي تشير إلى ) 20(حيث احتلت الفقرة رقم) (3.18
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والتي تشير ) 15(واحتلت الفقرة رقم (4.06) بلغ وسط حسابيمتوب رتفعةالمرتبة األولى بدرجة م" 
) (2.00 بلغ وسط حسابيمتالمرتبة األخيرة بدرجة منخفضة وب" من أجل التحويل لتخصص أخر  "إلى

يعود إلى أن حب الطلبة لمادة التربية الرياضية منذ الصغر هو أهم وأقوى دافع ويرى الباحثين أن ذلك 
إللتحاقهم بكلية التربية الرياضية كون الدراسة فيها عملية ونظرية و كذلك الدراسة تركز اكثر على 
الجانب العملي من النظري وأنها تتيح مواصلة الدراسات العليا أكثر من باقي التخصصات األخرى، 

ين للباحثان من خالل النتائج بأن هنالك قناعة لدى الطالب بأهمية دراسة تخصص التربية الرياضية وتب
 .لما له من مردود علمي على جوانب حياتهم المختلفة

بعد الدوافع فراد عينة الدراسة على الحسابية واالنحرافات المعيارية إل متوسطاتال: )7(جدول
  )160=ن(  المهنية

وسط ال  الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة  الترتيب

ألنها مهنة ال تحتاج لجهد كبير في  21
  التحضير والتدريس

3.34 1.33 
  متوسطة 5

لقلة المختصين في التربية الرياضية مقارنة  22
  مع المهن األخرى

3.53 1.23 
 متوسطة 4

لتغيير مدركات الناس الخاطئة عن التربية  23
  الرياضية

4.30 0.96 
 مرتفعة 2

ألن مدرس التربية الرياضية يحظى بمكانة  24
  وسمعة طيبة

4.08 088 
 مرتفعة 3

ألنني اميل للعمل في مجال التربية  25
  الرياضية

4.31 080 
 مرتفعة 1

  مرتفعة 0.66 3.91  دوافع مهنية
فعة المهنية جاءت بدرجة مرتالمتوسط الحسابي الكلي للدوافع أن ) 7(يتبين من جدول رقم 

ألنني اميل للعمل في مجال  "والتي تشير إلى ) 25(حيث احتلت الفقرة رقم )(3.91بلغ  ووسط حسابي
) 21(واحتلت الفقرة رقم (4.31)  بلغ المرتبة األولى بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي" التربية الرياضية 
زي الباحثين ذلك إلى ويع) (3.34 بلغ المرتبة األخيرة بدرجة متوسطة وبوسط حسابي"والتي تشير إلى

تغيير مدركات الناس الخاطئة عن التربية الرياضية وأن مدرس التربية الرياضية يحظى بمكانة وسمعة 
  طيبة
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فراد عينة الدراسة على بعد الدوافع الحسابية واالنحرافات المعيارية إل متوسطاتال: )8(جدول
  )160=ن(النفسية 

الوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  الدرجة  الترتيب

 مرتفعة 5 070 4.25  االنفعالي االستقراريعمل على  26
 مرتفعة 1 075 4.46  يعمل على تخفيف القلق والتوتر 27
يعمل على تنمية الشعور بالرضا والمتعة  28

  والسرور
4.41 082 

 مرتفعة 3

 مرتفعة  2 073 4.45  يعمل على اكتساب الشجاعة 29
 مرتفعة 4 086 4.38  ية سمات القيادة الناجحةيعمل على تنم 30

  مرتفعة 0.55  4.39  دوافع نفسية
المتوسط الحسابي الكلي للدوافع النفسية جاءت بدرجة مرتفعة أن ) 8(يتبين من جدول رقم 

يعمل على تخفيف القلق  "والتي تشير إلى ) 27(حيث احتلت الفقرة رقم) (4.39 بلغ حسابيوبوسط 
والتي ) 26(واحتلت الفقرة رقم ) (4.46بلغ األولى بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي  المرتبة" والتوتر

بلغ المرتبة األخيرة بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي "  االنفعالي االستقراريعمل على  "تشير إلى 
ويعزي الباحثين ذلك إلى أنه لم يكن هناك أي من دوافع المجال النفسي ليس له أهمية و يرجع ) (4.25

لقناعة الطلبة بأن طبيعة التربية الرياضية توفر مناخ مهني تجعل الشخص من خالله في مواقف ذلك 
يجب أن يتحمل فيها المسؤولية ويعتمد على نفسه في إتخاذ الكثير من القرارات وأنها مهنة فيها الكثير 

وهذا يتفق مع من المواقف القيادية وتساعدهم على مواجهة المواقف المختلفة بشجاعة وثقة بالنفس 
  ).2004حمدان،(دراسة 
 فراد عينة الدراسة على بعد الدوافعلحسابية واالنحرافات المعيارية إلالمتوسطات ا: )9(جدول

  )160=ن(اإلجتماعية 
الوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  الدرجة  الترتيب

 تفعةمر 1 95. 4.34  ألنها تعمل على اكتساب المعارف واألصدقاء   31
 متوسطة 3 1.09 3.54  تقدير المجتمع للمهنة 32
 متوسطة 6 1.32 2.55  ألن معظم افراد أسرتي رياضيين 33
 مرتفعة  5 1.50 2.69  ألن أصدقائي التحقوا بهذا التخصص 34
  متوسطة 4 1.41 3.34  ببعض األبطال الرياضيين لتأثري 35
 مرتفعة 2 1.14 3.86  ذألن مدرس التربية الرياضية قدوة حسنة للتالمي 36

  مرتفعة 0.76 3.39  دوافع اجتماعية
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المتوسط الحسابي الكلي للدوافع االجتماعية جاءت بدرجة مرتفعة أن ) 9(يتبين من جدول رقم 
ألنها تعمل على اكتساب  "والتي تشير إلى ) 31( حيث احتلت الفقرة رقم )(3.39وبوسط حسابي بلغ 
) 33(واحتلت الفقرة رقم  (4.34) بلغ ولى بدرجة مرتفعة وبوسط حسابيالمرتبة األ" المعارف واألصدقاء

 بلغ المرتبة األخيرة بدرجة متوسطة وبوسط حسابي" ألن معظم افراد أسرتي رياضيين  "والتي تشير إلى 
و على تكوين عالقات  أنها تعمل على اكتساب المعارف واألصدقاءويعزي الباحثين ذلك إلى أن ) (2.55

أفضل مما تتيحه دراسة التخصصات األخرى حيث أن مجال التربية الرياضية وما يتضمنه من  اجتماعية
أنشطة وبرامج مختلفة وزيادة اإلحتكاك بين الطلبة يعتبر مجال خصب يساعد الفرد على اكتساب المعارف 

  .واألصدقاء وتكوين عالقات اجتماعية واسعة
فراد عينة الدراسة على بعد الدوافع لمعيارية إلالحسابية واالنحرافات ا متوسطاتال: )10(جدول

  )160=ن(االقتصادية 
االنحراف   الوسط الحسابي  الفقرة  الرقم

  المعياري
الترتي
  ب

  الدرجة

 مرتفعة 4 097 3.91  ألنها توفر فرص العمل في مجال التحكيم 37
 مرتفعة 3 1.06 3.94  مجال التدريب الرياضي 38
 رتفعةم 1 091 4.08  مجال التدريس 39
 مرتفعة  5 1.02 3.85  مجال اإلعالم الرياضي 40
ألنها توفر فرص أفضل عمل بعد الحصول  41

  على درجة البكالوريوس
4.04 1.17 

 مرتفعة 2

توفر حوافز ومكافآت مادية أكثر من المهن  42
  األخرى

3.84 1.16 
 مرتفعة 6

  مرتفعة 0.70 3.94  دوافع اقتصادية
  

بدرجة مرتفعة المتوسط الحسابي الكلي للدوافع االقتصادية جاء أن ) 10(يتبين من جدول رقم 
المرتبة " مجال التدريس  "والتي تشير إلى ) 39(حيث احتلت الفقرة رقم) (3.94بلغ  وسط حسابيبو

توفر " والتي تشير إلى ) 42(واحتلت الفقرة رقم ) (4.08بلغ األولى بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي 
بلغ لمرتبة األخيرة بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي ا " أكثر من المهن األخرى حوافز ومكافآت مادية

ويعزي الباحثين ذلك إلى أن الدوافع االقتصادية ذات أهمية كبيرة لدى الطلبة في اختيارهم ) (3.84
مادية أكثر من المهن المكافآت الوتخصص التربية الرياضية بالجامعة األردنية وأن توافر الحوافز 

  .هي ذات أهمية قليلة بالنسبة الختيارهم تخصص التربية الرياضية بالجامعة األردنية األخرى
في دافعية اختيار  )α≥0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل يوجد :ثانيالالتساؤل 

  ؟لجنسلمتغير اتخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية الرياضة بالجامعة األردنية تعزى 
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للعينات المستقلة الختبار الفروق في دافعية اختيار تخصص التربية ) ت(نتائج اختبار : )11(جدول
  الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية تبعا للجنس

الوسط   الجنس  الدافع
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   العدد
  الحرية

الخطأ 
  المعياري

مستوى   )ت(قيمة
  الداللة

   80 0.43 4.35  ذكور  يةصح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
159 

0.09 1.42 0.160 
 80 0.38 4.22  إناث

 80 0.68 3.29  ذكور  علمية
0.16 1.44 0.153 

 80 0.75 3.06  إناث

 80 0.65 3.87  ذكور  مهنية
0.15 -0.58 0.563 

 80 0.67 3.95  إناث

 80 0.56 4.34  ذكور  نفسية
0.12 -0.80 0.425 

 80 0.55 4.44  ثإنا

 80 0.73 3.59  ذكور  اجتماعية
0.16 2.50 0.015 

 80 0.74 3.18  إناث

 80 0.73 3.93  ذكور  اقتصادية
0.16 -0.14 0.889 

 80 0.68 3.95  إناث

 0.188 1.33 0.09 80 0.42 3.87  ذكور  الكلي

 80 0.39 3.75  إناث

  
 عند مستوى الداللةجود فروق ذات داللة إحصائية عدم و) 9( يتبين من خالل الجدول

)α≥0.05 ( في الدافعية الكلي الختيار تخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية
، )0.188(ومستوى داللتها، 1.33)= T( حيث بلغت قيمة، بالجامعة األردنية تعزى لمتغير الجنس

حيث ظهرت فروق ذات داللة  ع االجتماعية، ولصالح الذكور،الدوافعلى كافة دوافع الدراسة باستثناء 
إحصائية ويرى الباحثين إلى أن ذلك يعود إلى أن الطلبة الذكور يختارون تخصص التربية الرياضية 

 ،)0.015(ومستوى داللتها 2.50)= T(، حيث بلغت قيمة لدوافع اجتماعية أكثر منه مقارنة باإلناث
لمجتمع لدراسة تخصص التربية الرياضية  الذي يشجع الذكور على ويعزي الباحثين ذلك لنظرة ا

) 2006(وأبو عريضة وآخرون ) 2006(دراسته أكثر من اإلناث ويتفق ذلك مع دراسة أبو طامع 
  ). 2000(ودراسة العاجز وحماد

ار في دافعية اختي )α≥0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل يوجد :لثالثاالتساؤل 
لطريقة القبول  تخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية تعزى

  ؟في تخصص الرياضة
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للعينات المستقلة الختبار داللة الفروق في دافعية اختيار تخصص ) T(نتائج اختبار :)10(جدول
في  لمتغير طريقة القبول ردنية تبعاًالتربية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بالجامعة األ

  التخصص
طريقة 
  القبول

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   العدد
  الحرية

الخطأ 
  المعياري

  T( قيمة
(  

مستوى 
  الداللة

 0.537 - 0.619 1.14 159 128 0.43 3.80  تنافس

تفوق 
  رياضي

3.87 0.31 
32          

 عند مستوى الداللةق ذات داللة إحصائية عدم وجود فرو )10( يتبين من خالل الجدول
)α≥0.05 ( في دافعية اختيار تخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بالجامعة

ومستوى  - T(  =0.619( حيث بلغت قيمة، األردنية تعزى لطريقة القبول في تخصص الرياضة
لبة باختيار التخصص تكون بصورة إرادية ، ويرى الباحثين أن ذلك يعود لرغبة الط)0.537(داللتها

سواءاً تم قبولهم على أساس التنافس أو من خالل اختبارات التفوق الرياضي، ويتفق ذلك مع دراسة أبو 
  ).2006(عريضة وآخرون 

في دافعية اختيار  )α≥0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد :رابعالالتساؤل 
  ؟لرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية تعزى للسنة الدراسيةتخصص التربية ا

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب في دافعيتهم نحو اختيار :)11(جدول
  )160=ن( تخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية الرياضة بالجامعة األردنية تبعا للسنة الدراسية

  العدد  االنحراف المعياري  وسط الحسابيلمتا  نة الدراسيةالس
 40 0.49 3.94  أولى

 40 0.34 3.63  ثانية

 40 0.32 3.86  ثالثة

 40 0.40 3.80  رابعة

 160 0.40 3.81  كلي

الحسابية في دافعية الطالب نحو  متوسطاتوجود فروق ظاهرية بين ال) 11(يتبين من الجدول
اضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنيـة تبعـا للسـنة    اختيار تخصص التربية الري

 ) One Way ANOVA(تحليـل التبـاين األحـادي   والختبار فرضية الدراسة تم اسـتخدام  ، الدراسية
لمعرفة داللة الفروق في دافعية اختيار تخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضـية  

  :يبين ذلك) 12(والجدول، لمتغير معدل الثانوية العامة بعاًبالجامعة األردنية ت
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لمعرفة داللة الفروق داللة الفروق  ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادينتائج :)12(جدول
في دافعية اختيار تخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية الرياضة بالجامعة األردنية تبعا لمتغير 

  .السنة الدراسية
مجموع   تباينمصدر ال

  المربعات
  درجة الحرية

Df 
 متوسط
  المربعات

مستوى  F قيمة
 الداللة

 000. 7305  1154.316 1 1154.316  بين المجموعات

 131. 1.935  306. 3 917.  السنة الدراسية

   158. 156 12.009  الخطأ

    160 1175.920  الكلي

 )α≥0.05( عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية) 12(يتبين من الجدول
في دافعية اختيار تخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية تعزى 

بينما ظهرت هنالك  )0.131(ومستوى داللتها، 1.935 )=F(حيث بلغت قيمة، لمتغير السنة الدراسية
ويعزو الباحثين ذلك إلى أن ) 3.94(الحسابي فروق ظاهرية ولصالح السنة األولى حيث بلغ متوسطهم 

حماس طلبة السنة األولى ورغبتهم في دراسة تخصص التربية الرياضية أكبر من زمالئهم في 
السنوات األخرى ويعود إلى أنهم لم ينخرطوا بعد في دراسته المواد الدراسية النظرية والعملية ولم 

إلى اعتقادهم بسهولة دراسة هذا التخصص لما  يواجهوا آية صعوبات مرتبطة في التخصص، وكذلك
يحملوه من خبرات سابقة بأن التربية الرياضية ما هي إال نشاط حركي ال يتطلب جهداً دراسياً كبيراً، 
وكذلك أن مدرس التربية الرياضية يحظى بإحترام وتقدير من العديد من فئات المجتمع، ولم تتفق نتائج 

  .(2006)يضة هذه الدراسة مع دراسة أبو عر
  :االستنتاجات

جاءت دوافع اختيار تخصص التربية الرياضية في الجامعة األردنية ذات منحنى إيجابي ومرتفع  .1
) نفسية، صحية، اقتصادية، مهنية، اجتماعية، علمية( عند كل من الدوافع التالية وحسب الترتيب

 ).العلمية(ومتوسطة على الدافع 

تخصص التربية الرياضية لدى طالب كلية التربية الرياضية  عدم وجود فروق في دافعية إختيار .2
صحية، علمية، مهنية، نفسية، ( بالنسبة للدوافع التاليةتعزى لمتغير الجنس في الجامعة األردنية 

  ).اقتصادية
كلية التربية الرياضية في  في دافعية إختيار تخصص التربية الرياضية لدى طالب وجود فروق .3

 .النسبة لدافع اإلجتماعي ولصالح الذكورالجامعة األردنية ب

  .جاء طلبة السنة األولى أكثر دافعية نحو اختيار تخصص التربية الرياضية .4
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  الملخص
قلق المنافسة الرياضية وعالقته بدافعية االنجاز لدى العبي والعبات العاب القوى لفرق الشمال في 

  محافظة اربد
  الدكتورة آمال سليمان صالح الزعبي 

  اسماعيل محمود الدكتور إسماعيل غصاب 
  بية البدنيةقسم التر –كلية التربية الرياضية 

  جامعة اليرموك
      Amal.alzoubi40@yahoo.com: البريد االلكتروني 

  )07990735465 – 0799056741( تلفون 
  

هدفت هذه الدراسة الى التعرف الى قلق المنافسة الرياضية وعالقته بدافعية االنجاز لدى العبي        
تحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها والعبات العاب القوى  لفرق الشمال في محافظة اربد، ول

، ولجمع بيانات الدراسة وتحقيق )إناث  42( و ) ذكور  56( العب والعبة في العاب القوى ) 98(
أهدافها تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة، واختبار قلق المنافسة الرياضية من 

( عبارة وكذلك قائمة دافعية االنجاز الرياضي المكونة من ) 25(المكون من " راينز مارتنز " تصميم 
عبارة، أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها وجود عالقة ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى )  20

عكسية سالبة بين بعدي دافع انجاز النجاح وتجنب الفشل وبعد القلق المعرفي، وبينت )  0.05( الداللة 
طردية موجبة بين بعدي )  0.05( القة ارتباط دالة إحصائياً عند مستوى الداللة النتائج أيضا وجود ع

انجاز النجاح ودافع تجنب الفشل وكل من بعدي القلق البدني والثقة بالنفس، وقد أوصى الباحثان 
بضرورة اإلعداد النفسي واستخدام األساليب الحديثة في التغلب على زيادة القلق مثل التدريب على 

  .ترخاء واالسترخاء العقلي والتي تعمل على عزل الالعب والتركيز على األداء االس
   
  

  قلق المنافسة الرياضية، دافعية اإلنجاز، العاب القوى: الكلمات المفتاحية 
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A Sport Competition Anxiety and its Relationship to  Achievement Motivation 
among  the sport of athletics north teams in the governorate  of Irbid .  

Abstract  
       This study aimed to get to know anxiety athletic competition and its 
relationship to motivation achievement among players and players athletics 
teams to the north in the governorate of Irbid . To achieve this study was 
conducted on a sample of ( 98 ) athletes ( 56 ) than males (42) of the female , 
And to collect data of the study and the achievement of its goals was to use 
descriptive approach suits the nature of the study and test anxiety athletic 
competition of design " Raynz Martins " consisting of (25) is a list of the 
motivation of sporting achievement as wall the list of achievement motivation 
sporting composed of ( 20) . 
          It showed results that have been reached and there is a correlation 
statistically significant at the significance level (0.05) between the 
counterproductive negative after me accomplish success and avoid anxiety . The 
results also showed the presence of a function is a direct statistical correlation 
between the positive dimension of success and motivation to avoid failure and 
physical dimensions of anxiety and self – confidence .The researchers 
recommended that need attention to the preparation of psychological and use 
modern techniques to overcome the increasing concern such as relaxation 
training and mental relaxation, which is working to isolate and concentrate on 
player performance .     

  
:Key Words  

Sport Competition Anxiety , Achievement Motivation, , the sport of athletics         
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  المقدمة 
أصبح التطور العلمي سمة العصر لما يتصف به من سرعة في التقدم وما يطرأ عليه من      

اتجاهات جديدة وأفكار حديثة تؤثر في أسلوبه ونتاجه مما يفتح أفاق كثيرة للتعرف على كل ما هو 
لتطور العلمي أمر جديد في مجاالت الحياة المختلفة، ويعد إخضاع مجاالت التربية البدنية والرياضية ل

بالغ الضرورة للوصول الى المستويات العليا في مجاالت األنشطة الرياضية عامة ورياضة العاب 
القوى خاصة، وتعتبر رياضة العاب القوى من األلعاب الفردية التي تناولتها يد التطور والتقدم الذي 

نه عصر الضغوط النفسية والقلق، طرأ عليها منذ نشأتها وأستمر حتى اآلن، ويتميز العصر الحالي بأ
األمر الذي يتطلب منا مواجهة العوامل المسببة لها والتصدي لها لمساعدة الفرد على التكيف مع الواقع 

  ) .  2002عبد الحفيظ، ( الذي نعيش فيه، ووصوال به الى الصحة النفسية السليمة 
وى مظهرا من مظاهر النشاط اإلنساني وتعتبر المنافسات الرياضية بما فيها رياضة العاب الق      

تتطلب تهيئة الفرد ألقصى قواه وقدراته النفسية والعقلية لتحقيق أفضل مستوى ممكن خاصة في 
المواقف التقويمية الضاغطة، وترتبط المنافسات الرياضية بالعديد من المواقف االنفعالية المتباينة في 

من المواقف االنفعالية ذاتها حيث تعددت خبرات النجاح  قوتها وشدتها،  كما أنها تعتبر مصدرا لكثير
عالوي، ( والفشل من لحظة ألخرى في غضون الموقف الواحد وكذلك تختلف من نشاط آلخر

1992 .(  
بأن القلق يعتبر من بين أبرز المظاهر التي تنتاب الالعب الرياضي )  2002( ويؤكد عالوي         

كسرعة دقات القلق، وضيق ) القلق البدني ( غيرات فسيولوجية والذي قد يظهر عليه في صورة مت
أو متغيرات انفعالية ) القلق المعرفي ( النفس، وجفاف الحلق وغيرها، أو في صورة متغيرات معرفية 

  . والشعور بالخوف وتوقع األذى، وعدم الثقة بالنفس ونفسية كسرعة وسهولة االنفعال
دافعية يحتل أهمية متميزة في مجال علم النفس بوجه عام ومن جانب آخر فان موضوع ال       

ورياضة العاب القوى بشكل خاص، ويرجع ذلك الى أنه يهتم بأسباب أو محركات السلوك وأن كل 
سلوك ورائه قوة دافعة معينة، والدافعية باعتبارها قوة محركة لالعب لكي يحقق التفوق الرياضي، و 

أن الدافعية تلعب دورا هاما في مجال التفوق الرياضي كما تؤثر  الى)  Singer, 1984( يشير سنجر 
أن سمة دافعية اإلنجاز )  2001(  على كل من التعلم ومستوى األداء، وكما يشير شمعون واسماعيل

تعني الرغبة في األداء الجيد وتحقيق النجاح وهو هدف ذاتي ينشط ويوجه السلوك ويعتبر من 
في ضوء ذلك يمكن النظر الى الدافعية على أنها تمثل السعي والكفاح نحو المكونات الهامة للنجاح، و

مستوى معين من االمتياز والتفوق، كما أن هدف اإلنجاز يتحدد على أنه إما التنافس مع معيار أو 
مستوى معين لالمتياز أو التنافس مع آخرين أو تنافس الفرد مع أدائه السابق ومحاولة السعي والكفاح 

از منفرد والمثابرة على ذلك بالجهد طويل المدى نحو التمكن والسيطرة على أداء ما يتميز نحو إنج
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بالصعوبة، وفعاليات العاب القوى من الفعاليات الفردية التي يسعى الالعب فيها للفوز والسيطرة 
  . والتعرض للكثير من الضغوط ويسعى مجاهدا ومثابرا للوصول الى الفوز وتحقيق االنجاز 

  لة الدراسة مشك
نعيش اآلن في عصر التكنولوجيا واالنفجار المعرفي والثقافي، وعلى ذلك يجب اإلدراك تماماً        

أهمية وشدة واتجاه القلق لدى ممارسي األنشطة الرياضية المختلفة، نظراً ألن هناك عدد من 
ئهم التنافسي سلباً أو الرياضيين يعانون من مشكالت القلق األمر الذي يؤثر بدوره على مستوى أدا

إيجاباً، كما أن التطبيق المهاري والخططي في المنافسات الرياضية في المالعب يرتبط عمليا بالعامل 
النفسي والذي يؤثر أيضاً في الجانب البدني، وكما أن اللياقة البدنية واإلعداد النفسي يعتمدان على 

هنا تبرز أهمية األعداد النفسي في تحسين أداء  مهارات مثل التركيز واالنتباه والثقة بالنفس، ومن
الالعبين ومساعدتهم على مواجهة المواقف الرياضية الضاغطة التي تولد القلق المرتفع لديهم، ونظرا 
لتنوع فعاليات رياضة العاب لقوى واتسامها بالفردية، ونظراً لما تتطلبه هذه األلعاب من مجهود بدني 

لالعب في قمة ثباته االنفعالي مزوداً بالدافعية بعيداً عن قلق المنافسة كبير فهي تتطلب بأن يكون ا
  .العالي 
ومن خالل متابعة ومشاهدة الباحثان العديد من المسابقات في بطوالت العاب القوى على       

في بأن هناك العديد من الالعبين  االمستوىين الجامعي والمحلي في رياضة العاب القوى، الحظ
الجري تظهر عليهم عالمات الخوف والقلق الشديد فعاليات فعاليات وخاصة في مسابقات مختلف ال

واإلرباك قبل بدء السباق الذي قد يؤثر على مستواه سلباً، وبخاصة إذا كان الالعب يواجه خصما 
أن مسابقات الجري يتوقف فيها الفوز على جزء من  باإلضافة الى أفضل منه أو في نفس مستواه

الثانية، وكما الحظ الباحثان أيضاً بأن تركيز واهتمام المدربين في أعداد الالعبين واالستعداد أعشار 
للمشاركة في المنافسات الرياضية يقتصر فقط على اإلعداد البدني والمهاري والخططي ويغفلون 

  .     اإلعداد النفسي والذي يلعب دوراً هاماً وكبيراً في نتائج السباق 
ومن خالل الرجوع الى األبحاث والدراسات السابقة ندرة الدراسات التي الحظ الباحثان وكما        

اهتمت بموضوع القلق وعالقته بدافعية االنجاز لدى الالعبين في رياضة العاب القوى على المستوى 
قلق إلجراء هذه الدراسة  للتعرف على أبعاد قلق المنافسة الرياضية كال انالمحلي، لذا ارتأ الباحث

المعرفي، والقلق البدني، وقلق الثقة بالنفس، وكذلك التعرف على دافعية االنجاز الرياضي كدافع انجاز 
النجاح، ودافع تجنب الفشل باإلضافة الى معرفة العالقة بين أبعاد المنافسة الرياضية ودافعية اإلنجاز 

  . ربدالرياضي لدى العبي والعبات العاب القوى لفرق الشمال في محافظة ا
  : أهمية الدراسة 

وتكمن أهمية هذه الدراسة بأنها من الدراسات القليلة التي تتناول موضوع واقع قلق المنافسة        
  الرياضية وعالقته بدافعية االنجاز لدى العبي رياضة العاب القوى في األردن حيث أنها 
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ائمين على االتحاد األردني لأللعاب قد يعمل على توفير المعلومات لتكون في متناول المسئولين الق - 
  .القوى 

  . وربما يساهم في التعرف المشاكل النفسية التي يعاني منها الالعبين قبل بدء المنافسات الرياضية  - 
  .ضها ومصادرها والعمل على تالشيها مستقبالًاالتعرف على مفهوم سمة القلق أعر - 
لمعرفة الالزمة لسمة القلق من قبل المدربين كما أن نتائج هذا البحث قد تسهم في اكتساب ا - 

  . والالعبين في رياضة العاب القوى 
  أهداف الدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة الى التعرف الى 
بالمنافسات الرياضية ) القلق المعرفي، القلق البدني، قلق الثقة بالنفس ( أبعاد قلق المنافسة الرياضية  -

  .ال في محافظة اربد لدى العبي العاب القوى لفرق الشم
المرتبطة بالمنافسة الرياضية ) دافع انجاز النجاح، دافع تجنب الفشل ( دافعية االنجاز الرياضي   -  

 .لدى العبي والعبات العاب القوى لفرق الشمال في محافظة اربد 
)  الثقة بالنفس القلق المعرفي، القلق البدني، قلق( العالقة اإلرتباطية بين أبعاد المنافسة الرياضية  - 

  . ودافعية انجاز النجاح وتجنب الفشل لدى العبي والعبات العاب القوى لفرق الشمال في محافظة اربد
  :فرضيات الدراسة 

القلق المعرفي، ( توجد هناك عالقة دالة إحصائية بين أبعاد مقياس مستوى قلق المنافسة الرياضية  - 
جاز النجاح  لدى العبي العاب القوى لفرق الشمال في وبعد دافع ان) القلق البدني، الثقة بالنفس 

 .محافظة اربد ؟ 
القلق المعرفي، ( توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين أبعاد مقياس مستوى قلق المنافسة الرياضية   - 

وبعد دافع تجنب الفشل لدى العبي العاب القوى لفرق الشمال في ) القلق البدني، الثقة بالنفس 
  .محافظة اربد ؟ 

  مجاالت الدراسة 
كلية التربية الرياضية جامعة اليرموك، على مالعب  أجريت الدراسة: المجال المكاني  -1

 مالعب مدينة الحسن الرياضية و
العبي منتخبات جامعة اليرموك، المنطقة العسكرية الشمالية، منتخب :  المجال البشري -2

 .الناشئين في مديريات التربية والتعليم في محافظة اربد 
) 2015/  8/  5 – 7/ 22( اقعة بين اجريت الدراسة في الفترة الزمنية الو:  المجال الزماني -3

  .للفصل الدراسي الصيفي 
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  :مصطلحات الدراسة 
يشير الى الميل إلدراك المواقف التنافسية كتهديد واالستجابة لهذه المواقف : قلق المنافسة الرياضية 
  157ص )  1997راتب، . ( بمشاعر الخشية والتوتر 

ويقصد به التوقع السلبي لمستوى الالعب وافتقاده للتركيز وتصور الفشل في المنافسة : القلق المعرفي 
  )  1998عالوي، ( الرياضية  
وهو إدراك االستثارة الفسيولوجية ويتضمن أعراض التوتر ومتاعب المعدة وغيرها من :  القلق البدني

  ) . 1998عالوي، ( مي   استجابات الجهاز العصبي األبتونو
  ) . 1998عالوي، (  وهي البعد االيجابي لمواجهة القلق: الثقة بالنفس 

تعني الرغبة في األداء الجيد وتحقيق النجاح وهو هدف ذاتي ينشط ويوجه : دافعية االنجاز الرياضي 
  ) . 2001. شمعون، وإسماعيل (   السلوك ويعتبر من المكونات الهامة للنجاح

هو عبارة حالة داخلية ي الفرد توجهه لتحقيق هدف معين يضعه لنفسه ويمكن : نجاز النجاح دافع ا
اعتبار هذا الدافع من السمات الشخصية لالعب أي يصطبغ بالصبغة الفردية الخالصة ويختلف تمام 

  ) .1998عالوي، . ( االختالف من العب آلخر
بالخوف من الفشل الذي يتمثل في االهتمام هو عبارة عن تكوين نفسي يرتبط : دافع تجنب الفشل 

المعرفي بعواقب أو نتائج الفشل في األداء والوعي الشعوري بانفعاالت غير سارة مما يسهم في 
محاولة تجنب أو تحاشي مواقف االنجاز الرياضي، وهذا الدافع يكون واضحا لدى الالعب من احتمال 

  )  1998عالوي، ( ال النجاح توقع الفشل أي كلما أعتقد بقلة فرصته في احتم
  الدراسات السابقة 

دراسة هدفت الى التعرف الى واقع قلق المنافسة الرياضية وعالقته ) 2013( أجرى سالم        
العبا والعبة التنس )  18( بدافعية االنجاز لدى العبي التنس في األردن، تكونت عينة الدراسة من 

 نس، استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة وكمامعتمدين من قبل االتحاد األردني للت
)  20( لمقياس قلق المنافسة الرياضية، ومن ) 27(االستبانة لجمع البيانات والمكون من  تم استخدام

عبارة لمقياس دافعية االنجاز الرياضي، حيث أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها وجود عالقة دالة 
بعدي دافع االنجاز ودافع تجنب الفشل وبعد القلق المعرفي، وأظهرت النتائج أيضاً وجود  إحصائيا بين

عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين بعدي دافع انجاز النجاح ودافع تجنب الفشل ودافع القلق البدني والثقة 
القلق (بعاده بالنفس، وكما أظهرت النتائج إمكانية قياس قلق المنافسة الرياضية من خالل قياس أ

، وكذلك يمكن قياس دافعية اإلنجاز الرياضي من خالل أبعاده )المعرفي، والقلق البدني، والثقة بالنفس 
  ) .دافع إنجاز النجاح، دافع تجنب الفشل ( 

دراسة هدفت الى التعرف على تماسك )  Xiangli et at 2013( وأجرى شيانغ لي زمالئه        
ز والنتائج التحفيزية لدى طالبات التربية الرياضية في الجامعات، وقد أجريت المجموعة ودافعية االنجا
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طالبةً من الطالبات المسجالت لمساق اللياقة البدنية، واستخدم الباحثون المنهج )  121( الدراسة على 
اء في الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة وكما استخدموا قائمة دافعية االنجاز، واستبيان الرضا عن األد

التربية الرياضية واستبيان تماسك المجموعة لجمع البيانات، وأظهرت النتائج  التي تم التوصل إليها 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تماسك المجموعة واألداء في مساق اللياقة البدنية، وأظهرت 

لدى الطالبات في مساق اللياقة النتائج أيضاً وجود عالقة إيجابية بين األداء والتحفيز لإلنجاز الرياضي 
  .البدنية، باإلضافة الى وجود عالقة إيجابية بين دافعية اإلنجاز وتماسك المجموعة 

دراسة هدفت الى التعرف على قلق المنافسة الرياضية وعالقته )  2011( وأجرى أبو الليل      
يا، ولتحقيق ذلك أجريت ببعض الجوانب النفسية لدى العبي المنتخبات الرياضية في جامعة المن

الدراسة على عينة مكونة من جميع الالعبين والالعبات بالمنتخبات الرياضية لأللعاب الفردية 
والجماعية بجامعة المنيا، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج وجود عالقة 

بين العدوان الرياضي لدى كل من موجبة دالة إحصائيا بين كل من القلق المعرفي والقلق البدني و
الالعبين والالعبات بالمنتخبات الرياضة لأللعاب الفردية والجماعية بجامعة المنيا، وأظهرت النتائج 
أيضاً وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة إحصائياً بين الثقة بالنفس وتركيز االنتباه لدى كل من 

  .        عاب الفردية والجماعية الالعبين والالعبات بالمنتخبات الرياضة لألل
بدراسة هدفت الى التعرف على الذكاء االنفعالي وعالقته بقلق )  2010( وقام منصور          

المنافسة الرياضية ونتائج البطوالت لناشئي الجمباز، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها 
مدية من فرق األندية المشتركة في بطولة من ناشئي الجمباز تم اختيارهم بالطريقة الع) 93(

سنة من الذكور واإلناث، وتم استخدام الذكاء االنفعالي )  13 – 10( اإلسكندرية المفتوحة تحت سن 
لناشئي الجمباز من إعداد الباحث وقائمة حالة قلق المنافسة الرياضية لألطفال من إعداد ستادليس أعدها 

ق هذه القائمة قبل بداية البطولة بنصف ساعة، وأظهرت النتائج الباحث باللغة العربية، وتم تطبي
متوسطات الذكاء االنفعالي وقلق المنافسة الرياضية لدى ناشئي الجمباز، باإلضافة الى وجود عالقة 
دالة إحصائيا بين الذكاء االنفعالي وحالة قلق المنافسة الرياضية ونتائج البطوالت لناشئي الجمباز البنين 

  .  والبنات
دراسة هدفت الى التعرف على واقع سمة قلق المنافسة الرياضية )  2008( وأجرى رمزي         

)  32( عند عدائي المسافات المتوسطة في فلسطين، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها
" ضية من تصميم العبا، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي واختبار قلق المنافسة الريا

، أظهرت نتائج الدراسة أن واقع سمة قلق ) 1998( أعد صورتها العربية عالوي " راينز مارتنز 
المنافسة الرياضية عند عدائي المسافات المتوسطة في فلسطين كانت قليلة جداً لدى عينة البحث حيث 

 % ) . 44.7( وصلت النسبة المئوية لالستجابة لديهم 
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دراسة هدفت الى التعرف الى ردود )  Owen et al . 2007( أوين وآخرين   وكما أجرى      
القلق واستخدام المهارات النفسية المؤدية الى المنافسة الرياضية، وقد أجريت الدراسة على عدد من 

أيام، وأستخدم الباحثون المنهج الوصفي وكذلك )  7( الالعبين والالعبات خالل دورة تنافسية ولمدة 
قلق المنافسة الرياضية ومقياس االتجاهات الرياضية لجمع البيانات، وأشارت النتائج التي تم  مقياس

التوصل إليها وجود عالقة عكسية ذات داللة بين ردود القلق واألداء أثناء الفترة التدريبية والمنافسات 
فسية أثناء الفترة الرياضية، وأشارت النتائج أيضا على أهمية التركيز على استخدام المهارات الن

التدريبية والمنافسات الرياضية ألنها تساعد الالعبين والالعبات في التركيز على األداء أثناء التدريب 
  .والمنافسات الرياضية 

دراسة هدفت الى التعرف على القلق وعالقته بمستوى األداء )  2007( وأجرى الصبابحة          
لتربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية، واستخدم رياضات الفردية لدى طلبة كلية الل

طالباً وطالبة والمسجلين )  50( الباحث المنهج الوصفي باألسلوب بالمسحي، تكونت عينة الدراسة من 
 الباحث طالبة،واستخدم ) 33 (واإلناث طالباً ) 17 ( الذكور عدد بلغ حيث لمساقات األلعاب الفردية،

أظهرت النتائج وجود عالقة بين القلق واألداء بشكل عام  ،آخرونو سبيلبرجر وضعه لذيا القلق مقياس
حيث كانت العالقة ذات دالة إحصائية في رياضة السباحة وقريبة من المعنوية في رياضة الجمباز 

  .وبعيدة عن المعنوية في رياضة العاب القوى 
ى التعرف على عالقة دافعية االنجاز دراسة هدفت ال)  2007(  أحمد، ابراهيم، أجرى       

الرياضي بقلق المنافسة الرياضية لدى ناشئ كرة القدم، واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمته 
سنة، واستخدم )  16( ناشئاً لكرة القدم تحت سن )  30( لطبيعة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 
نافسة الرياضية كأداة لجمع البيانات، أظهرت النتائج وجود الباحث قائمة دافعية االنجاز وقائمة قلق الم

وقلق المنافسة بأبعادها  عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين بعدي دافع إنجاز النجاح وتجنب الفشل
  .الثالثة
دراسة هدفت الى التعرف الى عالقة السمات الدافعية بمستوى االنجاز )  2006( أجرى ايهاب      

من )  96( كرة الطائرة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، تكونت عينة الدراسة من  الرياضي لالعبي
للرياضيين قائمة دافعية مقياس السمات الواستخدم الباحث قائمة العبي كرة الطائرة بالدوري الممتاز، 

، وأظهرت النتائج وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين درجات السمات الدافعة االنجازدافعية 
والمستوى ) المتقدمة ( ومستوى االنجاز الرياضي بين العبي فرق ذوي المستوى االنجاز العالي 

  . المنخفض 
دراسة هدفت الى التعرف على عالقة قلق المنافسة )  2005( وأجرى الخليفة والعوضي        

عات المصرية، الرياضية بدافعية االنجاز لدى العبي كرة الطائرة المشتركين في أسبوع شباب الجام
العباً من )  96( واستخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي، تكونت عينة الدراسة من 
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طالب جامعات مصر، وكما استخدم الباحثان قائمة دافعية االنجاز الرياضي وقائمة قلق المنافسة 
وجود فروق دالة إحصائيا  الرياضية كأداة لجمع البيانات، وأشارت النتائج التي تم التوصل إليها الى

بين دافعية اإلنجاز الرياضي بأبعاده وقلق المنافسة الرياضية بأبعاده الثالثة ولصالح المنتخبات التي 
  .حصلت على المراكز األربعة األولى في الترتيب العام 

دراسة هدفت الى معرفة عالقة شدة واتجاه قلق )  ( Kias and Raudspp.2005وأجرى         
( العباً في كرة السلة و)  12( نافسة الرياضية بالثقة بالنفس واألداء، حيث أجريت الدراسة على الم
العباً في كرة الطائرة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي، وقد أشارت نتائج الدراسة  الى ) 12

اراة، كما أشارت مستوى متوسط من قلق المنافسة، ودرجة عالية من الثقة بالنفس عند الالعبين قبل المب
النتائج أن مستوى درجة القلق العقلي والبدني والثقة بالنفس كان جميعها ثابتة قبل المباريات، وأن شدة 
واتجاه القلق ليس له عالقة بمستوى أدائهم، أال أن النتائج أظهرت وجود عالقة ايجابية بدرجة متوسطة 

  . بين شدة القلق العقلي ومستوى أداء الالعبين 
دراسة هدفت الى التعرف على )  Georg & Georg ,2004( كما أجرى جورج وجورج         

نتائج تطبيق التدريب العقلي وأثره على قلق ما قبل المنافسة الرياضية، الثقة بالنفس واألداء لدى ناشئي 
هارات من نخبة العبي التنس الناشئين، وتم استخدام بعض الم)  2( التنس، وقد أجريت الدراسة على 

النفسية أثناء تطبيق البرنامج منها تحديد الهدف، التفكير اإليجابي، الحديث مع النفس، إجراءات 
العبين من )  7( التركيز، و أساليب تنظيم االستثارة والتصور، وكما تم اختيار مجموعة مكونة من 

سة الرياضية حيث تم تقيم أجل المقارنة مع المجموعة األولى، أستخدم الباحثان مقياس حالة قلق المناف
جوانب ألداء التنس، أشارت النتائج التي تم التوصل إليها الى ارتفاع  في بعد اتجاه )  8( الالعبين في 

القلق البدني والقلق المعرفي والثقة بالنفس، للمجموعة الثانية في االختبار البعدي، أما المجموعة األولى 
تفاع في كل من القلق المعرفي والثقة بالنفس، وكما أظهرت فأظهرت انخفاض في القلق البدني مع ار

  . النتائج أيضاً بأن التدريب العقلي له تأثير كبير على الجوانب النفسية والتعليمية و المهارية لالعبين 
دراسة هدفت أيضاً الى التعرف الى )  Jon & Janice ,2001( وأجرى جون وجانيس        

المنافسة الرياضية ومقياس القلق الرياضي، ومقياس قلق العبي الهوكي في  العالقات بين اختبار قلق
العب هوكي من مختلف الجامعات، واستخدم الباحثان )  178( الجامعات، وقد أجريت الدراسة على 

المنهج الوصفي ومقياس حالة قلق المنافسة الرياضية ومقياس القلق الرياضي، وأشارت النتائج الى 
جابية بين القلق والتقييم االجتماعي السلبي، وأشارت النتائج أيضاً الى وجود عالقة بين وجود عالقة إي

  .القلق والخطر البدني وعدم الرضا عن األداء من قبل الالعبين 
دراسة هدفت الى التعرف الى درجة )  Wilson & scott, 1994( كما أجرى ويلسون وسكوت       

اضيا من الشباب، واستخدم الباحثان مقياس حالة القلق و سمة القلق ري)  36( القلق لعينة مكونة من 
لسبيلبيرجر الى جانب مقياس النقاط الستة لي ليكرت لقياس عدم الجدية في المباريات، أظهرت النتائج 
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ارتفاع معدل القلق والتوتر في المباراة الصعبة مقارنة مع المباراة السهلة، وكذلك عدم أظهار الجدية 
    . شباب أثناء المباريات الصفية عند ال

  
  

  :   التعليق على الدراسات السابقة 
يتضح لنا من خالل العرض السابق للدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بالدراسة       

  : الحالية أنها تميزت بما يلي 
 ومستوياتهاهتم عدد من هذه الدراسات بدراسة سمة قلق المنافسة الرياضية ومصادرها  - 
 .تعدد البيئات التي أجريت فيها الدراسات فمنها العربية ومنها األجنبية  - 
استفادت الباحثة من الدراسات الدراسة في تحديد مشكلة الدراسة وصياغة تساؤالتها وتفسير  - 

 .بعض المفاهيم باإلضافة الى تفسير نتائج الدراسة الحالية واالسترشاد بها في مناقشة النتائج 
به هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في أنها تتناول سمة قلق المنافسة الرياضية وتتشا - 

 . ودافعية االنجاز، وكذلك استخدام المنهج الوصفي كمنهج للدراسة 
وأن أهم ما يميز هذه الدراسة أنها ركزت على دراسة واقع قلق المنافسة الرياضية لدى          

لقوى ومدى تحريكه لدافعية الالعبين لرفع مستوى أدائهم وال تقتصر على الالعبين في رياضية العاب ا
حيث أنتها ركزت فقط  ) 2008رمزي، (  فعالية واحدة من فعاليات العاب القوى كما هو في دراسة

دراسة واقع قلق المنافسة الرياضية اهتمت ب األخرى وفي الدراسات،  على العبي المسافات المتوسطة
...  كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، لعبة التنس( الجماعية والفردية مثل  لمختلف األلعاب

  .)وغيرها 
  إجراءات الدراسة

  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته لطبيعة الدراسة:منهج الدراسة 
الشمال لرياضة العاب القوى في تكون مجتمع الدراسة من العبي والعبات منتخبات :  مجتمع الدراسة
منتخب جامعة اليرموك، منتخب المنطقة العسكرية الشمالية، منتخب الناشئين لمديرية ( محافظة اربد 

  .تربية وتعليم محافظة اربد 
تكونت عينة الدراسة من العبي والعبات منتخبات الشمال لرياضة العاب القوى في : عينة الدراسة 
والبالغ عددهم ) يرموك، المنطقة العسكرية الشمالية، مديرية التربية والتعليم جامعة ال( محافظة اربد

( ي الجدول التالي جدول رقم موزعين كما هو ف مديةالعب والعبة تم اختيارهم بالطريقة الع) 98(
1(:  
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  ) . 1( جدول رقم 
  عدد الالعبات  عدد الالعبين  الجهة

  28  15  جامعة اليرموك
  00  26  الشماليةالمنطقة العسكرية 

  14  15  مديرة التربية والتعليم اربد
  :عينة الدراسة

من مجتمع  مديةالعب العاب قوي تم اختيارهم بطريقة ع) 98(تكونت عينة الدراسة من 
  .لدراسة توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات ا) 2(الدراسة، الجدول رقم 

  )2(الجدول رقم 
  دراسةرات التوزيع أفراد العينة تبعاً للمتغي

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير

  الجنس
  57.1  56  ذكر
  42.9  42  أنثى

 100.0  98  المجموع

  العمر

 56.1 55  سنة 15-24
 20.4 20  سنة 34- سنة  25

 23.5 23  سنة فأكثر 35
 100.0 98  المجموع

  سنوات الخبرة

  52.0  51  سنوات 5- 1
  41.8  41  سنوات 10- 5

  6.1  6  ة فأكثرسن 11
 100.0  98  المجموع

  أداة الدراسة
من خالل متابعة المراجع العلمية المتخصصة في القياس النفسي وعلم النفس الرياضي                  

، والدراسات ) 1995محمود، عنان ( و )  1998عالوي ( ، ) 2003محمد،عالوي وآخرون ( 
  .ة من خالل االختبارات النفسية السابقة تم تحديد أداة جمع بيانات الدراس

قائمة لقياس حالة قلق المنافسة الرياضية حيث قام  Martens,et al صمم مارتنز وآخرون       
بإعداد الصورة العربية لهذه القائمة حيث تتضمن ثالثة أبعاد مرتبطة بقلق المنافسة )  1998( عالوي 

، وقام عالوي بإعدادها بالصورة )الثقة بالنفس القلق المعرفي، القلق البدني، : ( الرياضية وهي 
عبارة يتطلب من المفحوص وصف شعوره في يوم )  26( وتتضمن القائمة )  2003( العربية 

وكما تضمن ) .دائماً، أحياناً،غالباً، أبداً ( المنافسة الرياضية على مقياس مدرج بأربع تدريجات 
تعريب وتعديل )  Gowillis(  االنجاز من تصميم جو ولساالختبار النفسي أيضاً قائمة لقياس دافعية 
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حيث تضمن المقياس بعدين رئيسيين هما بعد دافع انجاز النجاح وبعد دافع تجنب )  1998( عالوي 
  .عبارة  )  20( الفشل حيث كان عدد عبارات القياس 

  : الدراسة االستطالعية 
العباً من خارج عينة الدراسة األصلية )  15( قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية على عدد     

وذلك بهدف التعرف على الوقت المستغرق لإلجابة على المقاييس قيد البحث، باإلضافة الى معرفة 
) الثبات  –الصدق ( مدى مالئمة المقياسين ألفراد عينة الدراسة، وكذلك إليجاد المعامالت العلمية 

  .لالختبارات النفسية قيد البحث 
  : بناء األداة صدق

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيا على عينة 
استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينتها للتحقق من صدق االتساق الداخلي، ويتم قياس صدق 

ة للمحور الذي ينتمي عبارات االستبانة من خالل معامل االرتباط بين درجة العبارة وبين الدرجة الكلي
، وكذلك تم استخدام االرتباط المصحح "الصدق البنائي"إليه بما فيها درجة هذا العبارة، وهو ما يطلق 

للعبارة وهو معامل االرتباط بين درجة العبارة وبين الدرجة الكلية للمحور محذوفا منه درجة العبارة، 
  :كما هو موضح الجدول 

  بين فقرات مقياس القلق الرياضي  والمقياس ككل معامالت االرتباط): 3(جدول 
  الثقة بالنفس  القلق البدني  القلق المعرفي

معامل   الفقرة
معامل   الفقرة  معامل اإلرتباط  الفقرة  االرتباط

  اإلرتباط
1 0.54* 1 0.32* 1 0.68* 
2  0.51* 2  0.60* 2  0.74* 
3 0.52* 3  0.41* 3 0.64* 
4  0.50* 4 0.70* 4 0.53* 
5  0.64* 5 0.66* 5 0.50* 
6 0.60* 6 0.36*  6 0.47* 
7  0.77* 7 0.58* 7 0.63* 
  8 0.59* 8 0.66* 
   9 0.56* 9 0.60* 
    10 0.65* 

  ). α=0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *     

ة الكلية أن جميع معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرج) 3(يتضح من الجدول رقم            
للبعد الذي تنتمي إليه، في حالة وجود العبارة في الدرجة الكلية للمحور دالة إحصائيا عند مستوى 
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، مما يشير إلى االتساق الداخلي بين العبارات المكونة لالستبانة وأنها صادقة بنائياً، )0.01(الداللة 
  .وتعد صالحة للتطبيق على أفراد الدراسة 

 الكلية والدرجة الرياضية المنافسة قلق البعد لمقياس درجات بين االرتباط معامالت: ) 4( جدول 
  .للمقياس

  معامل االرتباط  البعد 
 *0.77  القلق المعرفي
 *0.75  القلق البدني
 *0.76  الثقة بالنفس

بين ) 0.05(وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى )  4( يتضح من الجدول رقم       
والدرجة الكلية للمقياس األمر الذي يشير إلى صدق االتساق الداخلي لمقياس قلق المنافسة األبعاد 

  .الرياضية 
  معامالت االرتباط بين فقرات مقياس دافعية االنجاز والمقياس ككل :) 5( جدول 

  تجنب الفشل  دافع النجاح

معامل   الفقرة
  معامل اإلرتباط  الفقرة  االرتباط

1 0.62* 1 0.61* 
2  0.63* 2 0.57* 
3 0.66* 3  0.56* 
4  0.64* 4 0.58* 
5  0.68* 5 0.57* 
6 0.62* 6 0.57* 
7  0.67* 7 0.53* 
8 0.64* 8 0.53* 
9  0.63* 9 0.54* 
10 0.66*   
11  0.63*   

  ).α=0.05(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *     

الرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية أن جميع معامالت ا) 5(يتضح من الجدول رقم           
للبعد الذي تنتمي إليه، في حالة وجود العبارة في الدرجة الكلية للمحور دالة إحصائيا عند مستوى 

، مما يشير إلى االتساق الداخلي بين العبارات المكونة لالستبانة وأنها صادقة بنائياً، )0.01(الداللة 
  .د الدراسة وتعد صالحة للتطبيق على أفرا
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  الدراسة  ثبات أداة
حيث بلغت  ،على جميع فقرات أداة الدراسة) كرونباخ ألفا(تم تطبيق معادلة  األداةللتحقق من ثبات        

التطبيق؛ إذ أشارت الدراسات إلى قبول  ألعراضوهي قيمة مرتفعة ومقبولة ) 0.87(قيمة معامل الثبات 
  . )0.60(معامل الثبات في حال كان أعلى من 

  .للمقياس الكلية دافعية االنجاز والدرجة البعد لمقياس درجات بين االرتباط معامالت :) 6 (جدول 
  معامل االرتباط  البعد 

 *0.63  دافع النجاح
 *0.66  تجنب الفشل

بين األبعاد ) 0.05(وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى )  6(يتضح من الجدول رقم   
  .دافعية االنجاز كلية للمقياس األمر الذي يشير إلى صدق االتساق الداخلي لمقياسوالدرجة ال

  :المعالجة اإلحصائية المستخدمة 
 المتوسط الحسابي                    - 
  االنحراف المعياري                   - 
 معامل االلتواء - 
 النسب المئوية   -معامل االرتباط البسيط - 

  :عرض ومناقشة النتائج
  :عرض النتائج :  أوالً

ولإلجابة على الفروض تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء       
  :الستجابات عينة الدراسة ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي  

التوصيف اإلحصائي الستجابات عينة الدراسة على مقياس قلق المنافسة الرياضية  :)  7 (جدول 
  فعية االنجاز الرياضيودا

المتوسط   األبعاد  المقياس
  االلتواء  االنحراف المعياري  الحسابي

  القلق الرياضي

 0.45- 0.56 2.54  القلق المعرفي
 0.18- 0.60 2.40  القلق البدني
 0.70 0.46 2.64  الثقة بالنفس

 1.26 0.41 2.53  القلق الرياضي ككل

دافعية االنجاز 
  الرياضي

 0.37 0.48 2.47  النجاحدافع انجاز 
 0.56 0.45 2.58  دافع تجنب الفشل

 1.14 0.42 2.52  دافعية االنجاز الرياضي ككل
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أن قيم معامالت االلتواء الستجابات العبي ألعاب على كل من ) 7(يتضح من خالل الجدول 
أي أنها ، )1.26(و) - 0.18(مقياس القلق الرياضي، ودافعية االنجاز الرياضي تراوحت ما بين 

، مما يشير إلى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في استجاباتهم لعبارات )3±(تنحصر ما بين 
  .المقياسين قيد البحث 

معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس القلق الرياضي وبعد دافع إنجاز النجاح لدى : )8(الجدول رقم 
  العبي ألعاب القوى

المتوسط   األبعاد
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

قيمة االرتباط مع 
بعد دافع إنجاز 

  النجار 
 -0.65 0.56 2.54  القلق المعرفي
 0.80 0.60 2.40  القلق البدني
 0.61 0.46 2.64  الثقة بالنفس

  
عكسية ) 0.05(وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى ) 8(يظهر من الجدول 

القلق المعرفي، في حين توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا  بين بعد دافع إنجاز النجاح وبعد" سالبة"
بين بعد دافع إنجاز النجاح وبعدي القلق البدني والثقة ) موجبة( طردية ) 0.05(عند مستوى الداللة 

  . بالنفس
معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس القلق الرياضي وبعد دافع تجنب الفشل لدى : )9(الجدول رقم 

  اب القوىالعبي ألع

  األبعاد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة االرتباط مع بعد 
  دافع تجنب الفشل

 -0.64 0.56 2.54  القلق المعرفي
 0.76 0.60 2.40  القلق البدني
 0.51 0.46 2.64  الثقة بالنفس

عكسية ) 0.05(وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى ) 9(يظهر من الجدول 
بين بعد دافع تجنب الفشل وبعد القلق المعرفي، في حين توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند " سالبة"

  .بعدي القلق البدني والثقة بالنفسبين بعد دافع تجنب الفشل و) موجبة( طردية ) 0.05(مستوى الداللة 
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  مناقشة النتائج
  :على أنه  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرض األول والذي ينص

القلق ( توجد عالقة دالة إحصائياً عند بين أبعاد مقياس مستوى قلق المنافسة الرياضية  - 
لقوى لفرق وبعد دافع انجاز النجاح  لدى العبي العاب ا) المعرفي، القلق البدني، الثقة بالنفس 

 .الشمال في محافظة اربد؟
الستجابات العبي ألعاب على كل  أن قيم معامالت االلتواء) 7(يظهر من خالل الجدول رقم  - 

، أي )1.26(و) - 0.18(من مقياس القلق الرياضي، ودافعية االنجاز الرياضي تراوحت ما بين
، مما يشير إلى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في استجاباتهم )3±(أنها تنحصر ما بين 

 .لعبارات المقياسين قيد البحث 
ة الى أن عينة البحث هم من الالعبين الممثلين لمؤسساتهم لذا يحرص ويعزو الباحثان هذه النتيج       

كل العب على تحقيق أعلى مستوى رقمي في مجال الفعالية التي يمارسها والظهور بمستوى أفضل 
في البطوالت التي يشارك فيها الالعبون والالعبات األمر الذي يولد لديهم دافعية انجاز عالية مما 

من الضغوط النفسية والقلق للوصول الى االنجاز الفردي الذي يريده الالعبون  يترتب عليه الكثير
، وتعتمد المسابقات الفردية وخاصة في فعاليات الجري على الذات إلظهار قدرات الالعبين والالعبات

في أن وصول )  2002عالوي، (  ما أشار إليه مع وهذا يتفق. لتحقيق الفوز في نهاية السباق 
على دافعية االنجاز والتي تعني استعداد  الى أعلى المستويات في المنافسات الرياضية يتأسسالالعبين 

الالعبين لمواجهة المواقف في المنافسات الرياضية ومحاولة االنجاز والتفوق ألعلى مستويات االنجاز 
الرغبة في  الرياضي وذلك عن طريق إظهار أكبر قدر ممكن من الجهد والنشاط والفاعلية للتعبير عن

  .الكفاح والمثابرة من أجل التفوق والوصول الى أفضل المستويات 
وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى )  8( وأظهرت النتائج من خالل جدول 

  . عكسية سالبة بين بعد دافع انجاز النجاح وبعد القلق المعرفي  ) 0.05(
ق المعرفي يعتبر من بين أبرز المظاهر التي تنتاب الالعب ويعزو الباحثان ذلك في أن القل         

الرياضي في المنافسات الرياضية والتي قد تظهر بصورة متغيرات تمثل الجانب العقلي، ويحدث هذا 
النوع من القلق نتيجة التوقع أو التقييم الذاتي السلبي لالعبين والالعبات لمستوى أدائهم، حيث يظهر 

تهم على التركيز واالنتباه وتصورهم الفشل في األداء خالل المنافسات ذلك من خالل ضعف قدر
الرياضية، أي انه كلما زاد القلق المعرفي قل التركيز لدى الالعبين والالعبات وعدم القدرة على 
التركيز واالنتباه والتوجه نحو مستوى أفضل في األداء، وكلما قل القلق المعرفي زاد توجه الالعبين 

 ،) 2007إبراهيم، ( وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات . ت نحو دوافع انجاز النجاح والالعبا
في أنه توجد عالقة دالة إحصائياً عكسية بين )  2005خليفة والعوضي، ( ، ) 2006إيهاب، (و

كلما في انه كلما زاد القلق المعرفي عند الالعبين قل التركيز واالنتباه ومستوى األداء والقلق المعرفي 
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 & Andersen (  وفي هذا الصدد أشار أندرسين ووليامز .قل زاد دافع التوجه نحو النجاح
Williams,1987 ( أن دافع االنجاز الرياضي هو بناء سيكولوجي يرتبط بالقلق المعرفي والذي يرتبط

  .المدرك للفشل يولد لديه التوقع بالتوقعات السلبية لالعب نحو قدراته وإمكانياته نحو تصوره الفشل مما
طردية ) 0.05(أسفرت النتائج أيضاً عن وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى كما و      

  .موجبة بين بعد دافع انجاز النجاح وبعدي القلق البدني والثقة بالنفس 
عاليات لف يشاركون في مسابقاتذلك أن العبي والعبات العاب القوى  انالباحثأيضاً عزو يو       
الرمي والوثب، لذا فهمهم يمرون  يشارك في الجري ومنهم منمسابقات  يف يشاركمنهم من ف مختلفة 

البدني والذي يعتمد على طبيعة الفعالية التي يشارك فيها الالعب  القلق ومتفاوتة منبدرجات مختلفة 
في حالة من القلق لقصيرة العب جري المسافات ا قد يمر ،لهمنها القلق الميسر لألداء ومنها المعسر 

حالة التوتر وزيادة في سرعة نبضات القلب ومعدل التنفس والتّعرق ترتفع فيها البدني المعسر 
واضطرابات في المعدة  مما يعيق أداء الالعب ويؤثر عليه سلبياً ويقلل من ثقته بنفسه وقدراته 

في هذه المسابقة يتوقف فيها على مما يضعف من تركيزه في نهاية السباق وخاصة أن الفوز ومستواه 
بينما العبي الوثب والرمي قد يمرون بحالة من القلق الميسر تنخفض فيه جزء من أعشار الثانية، 

مؤشرات القلق البدني وهذا يتوقف على العديد من المتغيرات المرتبطة بالموقف التنافسي وطبيعة 
ما أكده كل من وهذا ، عليها وإعدادهم النفسيالفروق الفردية بين الالعبين والفعالية التي ينافس 

في أن مستوى القلق لدى الرياضي من الخصائص )  Dian , 2000( و)  2001أسامة، راتب، (
ويتفق في هذه النتيجة . الفردية الهامة التي تؤثر على أداه ومستواه البد النظر إليها بعالقتها بالدافعية 

ارتفاع معدل القلق والتوتر في في أن )  Wilson & scott, 1994( ويلسون وسكوت   مع دراسة
  .السهلة المسابقات الصعبة مقارنة مع المنافسة 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرض الثاني 
بين أبعاد مقياس مستوى )  0.05(توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 

وبعد دافع تجنب الفشل لدى ) لقلق البدني، الثقة بالنفس القلق المعرفي، ا( قلق المنافسة الرياضية 
  .العبي العاب القوى لفرق الشمال في محافظة اربد ؟ 

عن وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى ) 6(أظهرت النتائج من خالل الجدول         
حين توجد عالقة ارتباطيه  عكسية سالبة بين بعد دافع تجنب الفشل وبعد القلق المعرفي، في) 0.05(

طردية موجبة بين بعد دافع تجنب الفشل وبعدي القلق البدني والثقة ) 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى 
ذلك انه كلما زاد القلق المعرفي وضعفت القدرة على التركيز لدى الالعبين  انعزو الباحثيبالنفس، و

زيادة سرعة االنفعال والتوقع السلبي وتصور الفشل، أنعكس ذلك سلبيا على أدائهم وبالتالي يؤدي الى 
لدى الالعبين القدرة على التركيز والتصور االيجابي لفوز في أثناء  زادقل القلق المعرفي  أي أنه كلما

وهذا يتفق مع ما أشارت اليه . وزاد دافع تجنب الفشل وزيادة ثقة الالعبين بأنفسهم المنافسة الرياضية 
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في ان )  2005خليفة والعوضي، ( و)  2006ايهاب، ( و)  2007ابراهيم، ( ن  ونتائج دراسة كل م
كلما زاد القلق المعرفي قل التركيز وتصور الفشل وكلما قل القلق المعرفي زاد التركيز زاد دافع تجنب 

   . الفشل أثناء المنافسة الرياضية
يا بين دافع تجنب الفشل والقلق البدني أظهرت أيضا النتائج وجود عالقة طردية دالة إحصائكما و       

الجري بأنواعه فعاليات أن فعاليات العاب القوى متعددة ومتنوعة منها أيضاً ذلك  ىعزيو والثقة بالنفس،
أن كل العب يمارس فعالية تختلف عن اآلخر وينافس من أجل الحصول  والوثب، ووفعاليات الرمي 

ن  القلق البدني والتوترات العضلية واضطرابات نفسية على الفوز، لذا فان كل العب يمر بحالة م
يعتمد القلق البدني والنفسي عند الالعبين على طبيعة المنافسة التي  ، ومتباينة تختلف من العب ألخر

، ونظرا لعظم سن الالعبين ويتنافسون عليها والحالة التدريبية لالعبين وكذلك سنوات الخبرة  
ن وحب االنتصار عند الفرد كثيرا ما ينتاب الالعبين عوامل نفسية المسئولية ونيل ثقة اآلخري

ونظراً لتنوع مسابقات العاب . وفسيولوجية وعقلية مما ينعكس سلبا على أداء المتسابق أثناء المنافسة 
القوى فإنها تتطلب مجهود بدني متباين الشدة تعتمد على طبيعة الفعالية، حيث أن مسابقات الجري 

جهود بدني كبير وتركيز ذهني متميز لذا نرى العديد من المتسابقين يفشلون في إنهاء تحتاج الى م
السباق أو تحقيق االنجازات نظرا لعدم قدرتهم في التغلب على العوامل النفسية واالضطرابات التي 

  .تواجههم في المنافسات 
ورج وجورج جو)  ( Kias and Raudspp.2005,ويتفق في ذلك مع  نتائج دراسات كل من  

)Georg & Georg ,2004  ( ،في عالقة شدة واتجاه قلق المنافسة الرياضية بالثقة بالنفس واألداء 
وكما أشاروا الى مستوى متوسط من قلق المنافسة ودرجة عالية من الثقة بالنفس عند الالعبين قبل 

  .انخفاض في القلق البدني مع ارتفاع الثقة بالنفس  وأن هناك المنافسة 
  االستنتاجات والتوصيات

  : االستنتاجات 
  : ستخلص  ما يلي يوفي ضوء ما أسفرت إليه نتائج الدراسة 

 يمكن قياس قلق المنافسة الرياضية من خالل القلق المعرفي والبدني والثقة بالنفس  - 
أن القلق المعرفي يلعب دور كبير في مستوى االنجاز عند الالعبين حيث أن التركيز ومستوى  - 

 .ة على التفكير يؤثر إيجاباً أو سلباً باألداء الرياضي القدر
أن القلق البدني و النفسي يعتمد على طبيعة المنافسة الرياضية والحالة التدريبية لالعبين  - 

 . ودرجة الثقة بالنفس
ان قلق المنافسة الرياضية مكون رئيسي في الحالة النفسية للرياضيين خالل المنافسات  - 

 .والالعبات الرياضية لالعبين 
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عالقة ايجابية دالة وهناك عالقة عكسية وسلبية بين دافع النجاح وتجنب الفشل والقلق المعرفي  - 
  .إحصائيا بين بعدي دافع النجاح وتجنب الفشل وبعدي القلق البدني والثقة بالنفس 

  لتوصيات ا
  :من نتائج في الدراسة يوصي بما يلي  إليهتوصل تم ال بناءاً على ما    

رة االهتمام من جانب المدربين بالالعبين الناشئين في رياضة العاب القوى نحو دافعية ضرو - 
باعتبارها أحد األبعاد النفسية الهامة والتي ترتبط " انجاز النجاح، وتجنب الفشل " االنجاز 

 .ارتباطاً وثيقاً باإلقبال أو اإلحجام اتجاه الموقف الرياضي 
المعرفي، " المنافسة الرياضية من خالل أبعادها الثالثة  االهتمام بالتعرف على أبعاد قلق - 

  . لدى العبي رياضة العاب القوى" البدني، الثقة بالنفس 
االهتمام في برامج اإلعداد النفسي مصاحبا لإلعداد المهاري والبدني تجنباً ألثر شدة ضرورة  - 

 .المنافسة على الحالة النفسية والمعنوية لدى الالعبين والالعبات 
ري في منتخبات رياضة العاب وجود أخصائي نفسي رياضي ضمن الجهاز الفني واإلدا  - 

 .القوى
ضرورة وضع برامج خاصة لتخفيف شدة قلق المنافسة الرياضية عن الالعبين المشاركين في  - 

  .المنافسات الرياضية مع مراعاة الفروق الفردية 
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  )  1( الملحق رقم 
  لالستبانة الظاهري الصدق إلجراء محكمينال لجنة أسماء

 العنوان االختصاص العلمية الدرجة االسم
 اليرموك جامعة علم النفس الرياضي دكتور. أ د مازن حتاملة . أ 

 اليرموك جامعة علم النفس الرياضي دكتور. أ      د أحمد هياجنة. أ   
 اليرموك جامعة علم االجتماع الرياضي دكتور. أ      د نبيل شمروخ. ا   
  جامعة اليرموك  العاب القوى  دكتور. أ   د عبد الكريم مخادمة. أ 

 اليرموك جامعة العاب القوى مساعد دكتور نزار اللويسي 
دكتور     إسماعيل غصاب
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  ) 2( الملحق رقم 
  استبان

  كلية التربية الرياضية    -اليرموك   جامعة  
  قسم التربية البدنية                                           

  الالعبة أختي/ الالعب   أخي
  ......تحية طيبة وبعد  

واقع حالة قلق المنافسة الرياضية وعالقتها بدافعية االنجاز " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان         
وذلك لغايات البحث العلمي وبهدف جمع المعلومات  األردنعبي رياضة العاب القوى في لدى ال

  .المتعلقة بهذه الدراسة فقد قامت لباحثة بتصميم استبانه خاصة 
  : وتشمل هذه االستبانة على قسمين 

  ) بيانات شخصية ( يتضمن معلومات عامة : القسم األول  
  . والتي تنطبق على حالتكم  يرجى تعبة الفراغ بالعبارة المناسبة

واقع حالـة قلـق المنافسـة الرياضـية     " يتضمن مجموعة من الفقرات التي تشير الى : القسم الثاني 
  "األردن وعالقتها بدافعية االنجاز لدى العبي رياضة العاب القوى في 

  . ب المناسبة في مكانها المناس اإلجابةوالمرجو منك قراءة هذه الفقرات بعناية ووضع " 
  :      الجهة التي تنتمي اليها    – 1
           طالب(     )      العب(      )   
  أنثى )        ( ذكر                   )        (     :   الجنس  – 2
  فأكثر_  36(    )              35 - 26(     )          25 – 15من (    )  :     العمر   – 3
  الخبرة أو التدريب عدد سنوات  – 5
  فأكثر  11(      )        10 – 5(        )                5 – 1(     )  

  
  آمال الزعبي . الباحثة  د 

  مع صادق الشكر واالمتنان
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  داخل العمود المناسب ) نعم ( قراءة كل عبارة ثم التعبير عن رأيك بوضع  أرجو: االستبانة 
  سة الرياضيةقلق المناف عبارات  الرقم

  
  أبدا  أحيانا  غالبا   دائما 

          أشعر بالقلق والخوف من المنافسة الرياضية القادمة  1
          تنتابني النرفزة عندما أفكر بالمنافسة الرياضية   2
          أشعر بالهدوء والراحة النفسية قبل المنافسة الرياضية   3
          ة أعاني من عدم الثقة بالنفس قبل المنافسة الرياضي  4
          أشعر بالقلق قبل المنافسة الرياضية   5
          أشعر بالراحة النفسية واالستقرار قبل المنافسة الرياضية   6
          تفكيري مشغول بمستوى أدائي في مستوى المنافسة الرياضية القادمة   7
          قبل المنافسة الرياضية  اإلحباطأعاني من   8
          منافسة الرياضية أشعر في الثقة بنفسي قبل ال  9

          أعاني من عدم المقدرة على الفوز في المنافسات الرياضية  10
          أشعر باضطرابات معوية قبل المنافسة الرياضية  11
          اشعر باالطمئنان والسعادة قبل المنافسة الرياضية   12
          أخشى من سوء األداء نتيجة للضغط النفسي قبل المنافسة الرياضية   13
          أشعر باالسترخاء في جسمي قبل المنافسة الرياضية  14
          أثق في مقدرتي في مواجهة التحديات في المنافسات الرياضية   15
          أخشى أن يكون أدائي سيئا في المنافسة الرياضية القادمة  16
          نبضات قلبي تدق بسرعة قبل المنافسة الرياضية  17
          دم أداء جيداً في المنافسات الرياضيةلدي ثقة بأنني سوف أق  18
          فكيري مشغول في تحقيق هدفي في المنافسة الرياضية  19
          أشعر بتقلصات في معدتي قبل المنافسة الرياضية   20
          تفكيري مشغول خوفا من عدم رضا مدربي عن أدائي في المنافسة الرياضية  21
          فسة الرياضية أشعر بالتعرف باليدين قبل المنا  22
          أشعر بالثقة النفس ألنني تهيأت ذهنيا لألداء الجيد في المنافسة الرياضية   23
          تفكيري مشغول بعدم مقدرتي على التركيز في المنافسة الرياضية   24
          أشعر بالتوتر بأعضاء جسمي قبل المنافسة الرياضية   25
          المنافسة الرياضيةلدي ثقة بأنني سأتغلب على ضغوطات   26
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  أبدا  أحيانا  غالبا   دائما   عبارات دافعية االنجاز  الرقم

          أجد صعوبة في محاولتي النوم بعد خسارتي في المنافسة الرياضية   1
يعجبني الالعب الذي يتدرب لساعات اضافية لتحسين مستواه البدني    2

  والمهاري والخططي 
        

ي األداء أثناء المنافسة الرياضية فإنني أحتاج الى بعض عندما أرتكب خطًأ ف  3
  الوقت لكي أنسا هذا الخطأ

        

          التفوق في الرياضية التي أمارسها ال يعتبر من أهدافي األساسية  4
          ينتابني الخوف قبل المنافسة الرياضية مباشرة  5
بأنها عملية أستمتع بتحمل المسؤولية والتي يرى بعض الالعبين اآلخرين   6

  صعبة 
        

          أخشى الخسارة في المنافسة الرياضية   7
          الحظ يؤدي الى الفوز بدرجة أكبر من الجهد   8
          في أغلب األحيان عندما أخسر في المنافسة الرياض أتضايق لعدة االيام   9

          يةلدي االستعداد التدريب طوال العام بدون انقطاع لكي أحقق أهدافي الرياض  10
          ال أجد صعوبة في النوم في الليلة التي تكون قبل المنافسة الرياضية   11
          الفوز بالمنافسة الرياضية يمنحني درجة كبيرة من الشعور بالرضا   12
          أفضل القيام بفترة راحة بعد االنتهاء من المنافسة الرياضية   13
          بكني طوال فترة المنافسة الرياضية عندما أرتكب خطًأ في األداء فإن ذلك ير  14
          لدي رغبة عالية جداً لكي أكون ناجحة في فعاليتي التي أمارسها   15
قبل اشتراكي في المنافسة ال أنشغل بالتفكير عما يمكن أن يحدث في المنافسة   16

  الرياضية أو نتائجها 
        

          ة أحاول جاهدا أن أكون األفضل في المنافسة الرياضي  17
          أحاول جاهدا أن أحصل على مركز في الفعالية التي أمارسها   18
          أستطيع أن أكون هادئاً في اللحظات التي تسبق المنافسة الرياضية   19
          هدفي أن أكون مميزا في الفعالية التي أمارسها   20
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  ملخص الدراسة
ي تنمية وتطوير المهارات الرياضية والشبابية لدى مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية ف 

  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية 
  نهار عماد الدين الصعوب. سامر نهار الصعوب                                       أ.د

ة وتطوير مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنميهدفت الدراسة التعرف على      
، كما هدفت إلى المهارات الرياضية والشبابية لدى طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية

) النوع االجتماعي، المستوى الدراسي، التقدير األكاديمي(الفروق تبعا للمتغيرات التعرف على  
ضية في الجامعات األردنية، طالبا وطالبة من كليات التربية الريا) 400(وتكونت عينة الدراسة من 

التوزيع المكاني والزماني (وقد اشتمل على ثالث محاور ، استخدم الباحثان االستبيان لجمع البيانات
االنحرافات و، وتم استخدام المتوسطات الحسابية )حاجة السوق المحلي( ،)رسوم الدورات(، )للدورات

  . قارنات البعدية اختبار شيفيه للمالمعيارية واختبار كرونباخ الفا و
مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير وأظهرت النتائج وجود مساهمه بدرجة متوسطه ل  

كما أظهرت ، المهارات الرياضية و الشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية
اسة تبعا لمتغير النوع االجتماعي و فروق ذات داللة إحصائية  في مجاالت الدر النتائج عدم وجود 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في و، المستوى الدراسي وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير
وجود ولصالح طلبة السنة الثانية  ومجال حاجة السوق المحلي بين طلبة السنة الثانية والسنة الثالثة 

دورات بين معدل االمتياز من جهة والمعدالت األخرى فروق ذات داللة إحصائية في مجال رسوم ال
  .  من جهة ثانية ولصالح معدل االمتياز

وأوصى الباحثان بضرورة عقد دورات  تدريبية في جميع كليات التربية الرياضية في األردن بشكل  
مكانية مكثف نظرا لرفده السوق األردني بكفاءات رياضية وتقديم مجموعة من التسهيالت المالية وال

  .والزمنية لزيادة أعداد الطلبة المشاركين في الدورات الرياضية المختلفة
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Abstract  
 

The contribution of the preparation of youth leadership center in the development of 
sport skills and youth with physical education colleges in the Jordanian university 

students 
 

Dr.Samer Nahar Al_soub                                   M. Nahar Emadeldeen Al_soub   
The study aimed to identify the extent of the contribution of the preparation of youth 
leadership center in the development of sports and youth skills in physical education colleges 
students in Jordanian universities, also aimed at identifying the differences depending on the 
variables (gender, academic level, the academic recognition) The study sample consisted of 
(400) students from the faculties of Physical Education in Jordanian universities, researchers 
used the questionnaire to collect data, which includes a three axes (spatial and temporal 
distribution of cycles), (course fees), (the local market need), was the use of averages, 
standard deviations, and test and Cronbach's alpha test Hevah comparisons posteriori. 
 
The results showed a contribution to a fair degree of the Centre for the preparation of youth 
leaders in the development of mathematical skills and youth with physical education colleges 
students in Jordanian universities. The results showed no significant statistical differences in 
the fields of study, depending on the variable gender and no statistically significant 
differences at the level of significance (α ≤ 0.05) depending on the variant school level and 
there is a significant statistical differences in the needs of the local market between the 
second-year students and third year and for the second year students were no significant 
statistical differences in courses charge between concession rate on the one hand and other 
rates on the other hand and in favor concession rate. 
The researchers recommended that the need to hold training courses in all faculties of 
Physical Education in Jordan intensely because of the head with the Jordanian market 
mathematical competencies and the work of a range of financial and spatial and temporal 
facilities to increase the number of students participating in various sports courses. 
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  :المقدمة 
ور علمي وأدبي وفني ورياضي، رافق التطور التكنولوجي الذي نعيشه في هذا القرن تط  

واختص هذا التطور في تنمية الشباب وتطوير مهاراتهم الحياتية؛ ألن الشباب هم عصب األمة وبقوتهم 
تبرز قوة األمة اجمع وهذا ما سعت الكثير من دول العالم له ومن بينها األردن،  حيث  ركز األردن 

فذكر ،  ر من المجتمعات الفتية والشابة على عنصر الشباب بشكل كبير وذلك ألن االردن  يعتب
من مجموع السكان  %) 74(إلى أن نسبة الشباب في المجتمع االردني بلغت ) 2004(السرحان 

  .ويحتل األردن المرتبة  الثامنة من بين مائه وواحد وستون دوله حول العالم  من حيث فتوة المجتمع 
ب وتنمي قدراتهم ومهاراتهم  وتفريغ طاقاتهم تم انشاء العديد من المؤسسات التي تدعم الشبا  

من مالعب ومدارس وحدائق  ومؤسسات حكومية وخاصة، ومن أبرز المؤسسات التي تهتم بالشباب 
المركز األردني إلعداد المدربين والقادة الشباب  الذي تم إنشاءه كنتيجة على هذا االهتمام البالغ 

طني أردني يسعى  إلعداد وتأهيل القيادات الشبابية ، حيث يعتبر مركز و)1994(بالشباب في عام 
والرياضية والشبابية من حكام وإدارين ومدربين والعبين وفق أسس عملية وعلميه متطورة ومدروسة 

تم إنشاء المجلس األعلى للشباب كبديل لوزارة )  2001(من قبل مجموعة من المختصين وفي عام 
  )المجلس األعلى للشباب.(مركز بمركز إعداد القيادات الشبابية الشباب والرياضة فتم إعادة  تسميه ال

وصقل مهاراتهم   الرياضي النشاط نحو يهدف مركز إعداد القيادات الشبابية إلى رفع مستوى الطالب
والكشف عن نقاط الضعف والقوة في مهاراتهم السابقة وبناء  حتى االرتقاء بمستواهم التعليمي

لحالة البدنية و الوصول ألعلى المستويات الرياضية فتنمية وترقية صفات شخصياتهم والتركيز على ا
  ) 1982عالوى، ورضوان، ( الحالة البدنية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية تنمية المهارات الحركية 

ازداد أعداد األفراد الممارسين لألنشطة الرياضية في العصر الحالي لما للرياضة من أثر على األفراد 
لناحية البدنية والنفسية  واالجتماعية، مما أدى إلى زيادة اإلقبال على تخصص التربية الرياضية من ا

في الجامعات األردنية، وازداد أعداد الخريجين من كليات التربية الرياضية في األردن بشكل ملحوظ 
المختلفة في جميع  فزدات المنافسة بين الطالب في تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم  من خالل الدورات

المجاالت الرياضية، فأصبح التفاضل بين طالب كليات التربية الرياضية في األردن على عدد الدورات 
والمهارات الحياتية و القدرات الشخصية، حتى يأخذ الفرد فرصته بالعمل بأفضل األماكن،  التدريبية

الذين يتصفون بصفات معينة تؤهلهم  في انتقاء وتقييم األفراد) 2005شبر وأخرون،(وهذا ما أكده  
  .لممارسة أي عمل هو ضرورة تربوية لما في ذلك من خدمة للفرد والمجتمع
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  :أهمية الدراسة 
  :تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية كونها 

التي تتعلق بمدى مساهمة مركز  –على حد علم الباحثان  –الدراسة األولى  .1
ي تنمية وتطوير المهارات الرياضية و الشبابية لدى  إعداد القيادات الشبابية ف

  . ة الرياضية في الجامعات األردنيةطلبة كليات التربي
 تسلط الضوء على الدورات الرياضية التي تعمل على تنمية وتطوير طالب التربية الرياضية .2
المستوى تبين الفروق بين طالب كليات التربية الرياضية في األردن وفقا للنوع االجتماعي  .3

  .في تنمية وتطوير المهارات الرياضية والشبابية الدراسي والتقدير االكاديمي
  :مشكلة الدراسة 

متطلبات العصر الحالي وتطور الرياضة على مختلف المستويات وفي كل أنواع الرياضة  إن  
ن الدورات ووجود موارد بشرية مؤهلة، وذات مستوى عال من التعليم والتدريب،أمر بالغ األهمية  وأل

التدريبية أصبحت من ابرز معايير القبول  في الوظائف الحكومية والخاصـة، والن مركـز إعـداد    
القيادات الشبابية هي الجهة الرسمية المعنية بعقد دورات ذات مستوى يتناسب مع طلبة كليات التربيـة  

ضية بعيدا عن الجوانـب  الرياضية ولما له من دور مهم وبارز في إثراء خريجي كليات التربية الريا
التعليمية والتدريسية في الجامعات األمر الذي دفع الباحثان  إلى عمل هذه الدراسـة لمعرفـة مـدى    
مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية و الشـبابية لـدى طلبـة    

  .كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية
   :سة أهداف الدرا

  :هدفت الدراسة إلى التعرف على 
مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية و الشبابية لدى   -1

 . طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية 
رياضية و مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الالفروق  في  -2

النوع االجتماعي، المستوى (الشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية 
 ).التقدير األكاديمي الدراسي،

  :تساؤالت الدراسة 
  :في ضوء أهداف الدراسة يضع الباحثان التساؤالت التالية

المهارات الرياضية و الشـبابية   مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطويرما  -1
  لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية ؟
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مدى مساهمة مركز إعداد القيادات في  )0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
ـ  ي الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية و الشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية ف

 ؟). النوع االجتماعي، المستوى الدراسي، التقدير األكاديمي(تعزى لمتغير الجامعات األردنية 
  :محددات الدراسة
  جميع طالب كليات التربية الرياضية في األردن : المحدد البشري
  2015/2016الفصل الدراسي الثاني من عام : المحدد الزماني
  في األردن كليات التربية الرياضية: المحدد المكاني

  :الدراسات السابقة 
بدراسة هدفت التعرف على الكفايات اإلدارية الالزمة لمشرفي المراكز ) 2003(قام المومني 

مشرفا من الجنسين وتم استخدام المنهج ) 65(الشبابية ودرجة ممارستها وتكونت عينة الدراسة من 
الى  وجود فروق دالة لممارسه الكفايات الوصفي وكان االستبيان أداة جمع البيانات وتوصلت النتائج 
  .اإلدارية لمتغير المؤهل العلمي ولصالح برنامج البكالوريوس

بدراسة هدفت التعرف على الدور التربوي الذي تقوم به ) 2002(قام الشهاب والصاوي 
 مراكز الشباب في المجتمع الكويتي، من وجهه نظر األعضاء من الشباب والمشرفين عليها واستخدم

شباب و ) 407(الباحثان المنهج الوصفي لمناسبته وطبيعة الدراسة حيث تكونت عينة الدراسة من 
مشرف رياضي وخلصت الدراسة الى ان األنشطة التي يقوم بها   الشباب المنتسبون للمراكز ) 21(

 .الرياضية ال تشغلهم عن االهتمام بدروسهم ورغبتهم الى  تعلم العاب معينة مثل الفروسية
بدراسة هدفت التعرف على االحتياجات التدريبية لمشرفي مراكز الشباب ) 1999(قام ظاظا 

إداريا ) 46(مشرفا  و ) 58(في األردن من وجهه نظر المشرفين واإلداريين وبلغت عينة الدراسة 
ى فقرة وتوصلت الدراسة ال 50ومن الجنسين وتم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات وتكونت من 

 .وجود حاجة عالية لدى أفراد مجتمع الدراسة من المشرفين للتدريب على مهارات الدراسة الستة 
بدراسة هدفت التعرف على الكفايات القيادية ودرجة ممارستها لدى ) 1996(قام داغش 

مشرفي مراكز الشباب  في األردن  من وجهة نظر أعضاء المركز  وتكون مجتمع الدراسة من جميع 
مشرفا من هذه المراكز وتوصلت ) 20(مراكز الشباب  في األردن  وتكونت العينة من  أعضاء 

 .الدراسة الى ضرورة توفر الكفايات القيادية المتعلقة بالنمط القيادي
دراسة بعنوان العالقة بين صفات القائد الشبابي ودافعية االنجاز في  waro) 1994(قام ورو 

فردا من المشاركين في النشاطات الشبابية وأظهرت النتائج ان ) 250(كندا وتكونت عينة الدراسة من 
 .المشاركين ينجذبون  نحو سمات المشرف المتمثلة بمراعاة الفروق الفردية بين المشاركين 

دراسة برامج اإلدارة الرياضية للمديرين الرياضيين في  Roland  1994 )(أجرى رونالد 
فردا من مديري البرامج ) 229(دا وتكونت  عينة الدراسة من المعاهد العالية التعليمية في بولن
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الرياضية  ومديري اإلدارة الرياضية  وتم استخدام االستبيان كأداه لجمع البيانات وتوصلت الدراسة 
  ) .الخبرة التدريبية، حضور االجتماعات الدورية لإلدارة الرياضية( إلى تحديد شروط تأهيلية منها 

  :إجراءات الدراسة
 :المنهج المستخدم  -

  .المنهج الوصفي لمالءمته وطبيعة الدراسة  اناستخدم الباحث
 : مجتمع الدراسة  -

الجامعة االردنية، جامعة اليرمـوك، الجامعـة   (طالب كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية 
 .طالب وطالبة تقريبا ) 3200(والبالغ عددهم ) الهاشمية، جامعة مؤتة

 :سة عينة الدرا -
طالباً  وطالبة من طالب كليات التربية الرياضية تم اختيارهم ) 400(تكونت عينة الدراسة من 

%) 12.5(طالباً أي ما نسبته ) 3.200(  بالطريقة العشوائية من مجتمع الدراسة األصلي والبالغ عدده 
المتغيرات أفراد عينة الدراسة من حيث  يوضح) 1(والجدول رقم ، من مجتمع الدراسة األصلي

 .الديمغرافية
  وصف أفراد عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديمغرافية) 1(جدول 

  النسبة  العدد  الفئة  المتغير

 النوع
 64.0 256 ذكر
 36.0 144 أنثى

 100.0 400 المجموع

 المستوى

 28.0 112 أولى
  31.0  124  ثانية
  22.5  90  ثالثة
 18.5 74 رابعة
 100.0 400 المجموع

 التقدير األكاديمي

 7.0 28 ممتاز
 42.5 170 جيد جدا
 31.0 124 جيد
 19.5 78 مقبول
 100.0 400 المجموع

  :صدق األداة 
محكمين من أصحاب االختصاص وبعد اإلدالء بـآرائهم  ) 8(تم التحقق من صدق األداة بعرضها على 

  .الستبيان بصورته النهائيةواقتراحاتهم تم األخذ بالمالحظات والتعديالت حتى خرج ا
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  :ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا لقياس االتساق الـداخلي للفقـرات وارتباطهـا    

  : يوضح ذلك) 2(بالمحاور، والجدول 
نتائج ثبات مجاالت مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات ) 2(جدول 
 )كرونباخ الفا(ياضية والشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات االردنية الر

 قيمة كرونباخ ألفا عدد الفقرات مجاالت  الرقم
 0.746 12 التوزيع المكاني والزماني للدورات 1
 0.686 9 رسوم الدورات 2
 0.778 14 حاجة السوق المحلي 3
 0.796 35 الكلي 4
ان مجاالت مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات ) 2(ول يبين الجد

الرياضية و الشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية تتمتع بقيم اتساق داخلي 
ا كما بلغت قيمة كرونباخ الف) 0.796(ككل الدرجة الكلية للمجاالت بدرجة عالية حيث بلغت 

و بلغت  لمجال رسوم الدورات) 0.686(وبلغت  لمجال التوزيع المكاني والزماني للدورات )0.746(
  .وتعد جميع هذه القيم مناسبة وكافية ألغراض الدراسة لمجال حاجة السوق المحلي) 0.778(

  :متغيرات الدراسة 
  )يميالنوع االجتماعي، المستوى الدراسي، التقدير األكاد: (المتغير المستقل 

  مركز إعداد القيادات الشبابية : المتغير التابع
  :أداة جمع البيانات 

  :قام الباحثان باستخدام استبيان محكم كأداة لجمع البيانات وفقاً للخطوات التالية 
 .تم مراجعة األبحاث والدراسات السابقة  .1
 مام الفقرة التي تتوافقأ)  x( تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة وطلب من الطلبة وضع إشارة  .2

مع مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية والشبابية 
 : حيث تكون سلم اإلجابات في االستبيان من خمس إجابات هي  من وجهة نظرهم

رجة غير موافق بد. موافق بدرجة متوسطة . موافق بدرجة كبيره جدا   موافق بدرجة كبيرة 
  .غير موافق بدرجة كبيره جدا  .  كبيرة 

( وكان عدد االستمارات الموزعة  قام الباحثان باإلشراف على توزيع االستبيان على الطالب .3
استبيان لعدم اكتمال المعلومات المطلوبة وبذلك فإن العدد )  20( استبيان استبعد منها ) 420

 .استبيان ) 400(الفعلي لعينة الدراسة 
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االستبيانات الموزعة ومن ثم القيام بالمعالجة اإلحصائية لها وتحليلها الستخالص تم جمع  •
  .النتائج منها 

  ::التالي للحكم على النتيجةالتالي للحكم على النتيجة  تم استخدام المقياستم استخدام المقياس
  منخفض منخفض   2.332.33اقل من اقل من   

  متوسط متوسط   3.663.66  --2.342.34
  ..  فأكثر مرتفعفأكثر مرتفع  --3.673.67

  :األساليب اإلحصائية في الدراسة  •
  :اإلحصائية لتحليل نتائج الدراسة وهي تم استخدام العديد من األساليب 

  .المتوسط الحسابي والتكرارات و االنحرافات المعيارية -1
 .تحليل التباين االحادي  -2
 .شيفيه للمقارنات البعدية اختبار  -3
 ).T. Test( " ت"اختبار  -4

  :الدراسة  عرض ومناقشة نتائج
الشبابية فـي تنميـة وتطـوير     مدى مساهمة مركز إعداد القياداتما : لإلجابة على التساؤل األول

  المهارات الرياضية و الشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية ؟
قام الباحثان باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لكل مجال من 

  . يوضح ذلك) 3(مجاالت الدراسة  والجدول رقم 
لمجاالت مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية  المعياريةلمتوسطات الحسابية واالنحرافات ا) 3(جدول 

في تنمية وتطوير المهارات الرياضية و الشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات 
  مرتبة ترتيباً تنازلياًاالردنية 

المتوسط   المجاالت  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ألهمية ا
  الرتبة  المستوى  النسبية

  1 متوسط 66.45 0.53 3.32 حاجة السوق المحلي  3
  2 متوسط 65.95 0.51 3.30 التوزيع المكاني والزماني للدورات  1
  3 متوسط 64.32 0.53 3.22 رسوم الدورات  2
   متوسط 65.57 0.36 3.28 الكلي  
لقيادات الشبابية في تنمية وتطوير أن مستوى مساهمة مركز إعداد ا) 3(يالحظ من الجدول   

كان متوسطا، المهارات الرياضية و الشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية 
، وجاء مستوى المجاالت ككل بدرجة )65.57(بأهمية نسبية ) 3.28(إذ بلغ المتوسط الحسابي 

مجال حاجة وجاء في المرتبة األولى )  3.22 – 3.32(إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين  متوسط،
مجال ، وجاء في المرتبة األخيرة )66.45(وأهمية نسبية ) 3.32(بمتوسط حسابي  السوق المحلي
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، ويعزو الباحثان هذه النتيجة الى أن )64.32(بأهمية نسبية ) 3.22(بمتوسط حسابي  رسوم الدورات
الدورات التدريبية المختلفة ولكنها ليست على المستوى  مركز إعداد القيادات الشبابية يعمل على عقد

المطلوب والمأمول من المركز وطبيعة عمله اذ يعتبر حلقة الوصل والطريق المناسب لتمكين الشباب 
الرياضي في امتالكهم للدورات المختلفة والمعتمدة التي تساعدهم على االنخراط في سوق العمل 

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة ، لى الوظائف المختلفةومنحهم األفضلية في المنافسة ع
)Yahya&Ayse,2011 ( ودراسة)،حيث أظهرت النتائج  مستوى متوسط في مجاالت )  2011محمد

  .الدراسة
مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية  وقد تم تحليل  

الرياضية في الجامعات األردنية وفقاً لمجاالتها وذلك على النحو  والشبابية لدى طلبة كليات التربية
  :التالي
  مجال التوزيع المكاني والزماني للدورات: أوال

مجال التوزيع المكاني  لفقرات تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  
  .يبين ذلك) 4(والجدول  والزماني للدورات

مجال التوزيع المكاني والزماني  لفقرات المعياريةبية واالنحرافات المتوسطات الحسا) 4(جدول 
  مرتبة ترتيباً تنازلياً للدورات

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  الرتبة  المستوى

  1 متوسط 71.60 1.03 3.58 يعقد المركز الدورات التدريبية في الجامعة بشكل مستمر  1
  2 متوسط 67.80 1.09 3.39 قد المركز دوراته في أماكن مجهزة عمليا ونظريايع  9
  3 متوسط 66.90 0.88 3.35 يعقد المركز الدورات التحكيمية في الجامعة بشكل مستمر  2
  4 متوسط  66.70  0.94  3.34 يراعي المركز مواعيد مناسبة لعقد الدورات التدريبية  7
  5 متوسط 66.30 0.99 3.32 في الجامعة بشكل مستمر يعقد المركز الدورات القيادية  3
  5 متوسط 66.30 1.00 3.32  بعض رخص الدورات فترة صالحيتها قصيرة  11
  7 متوسط 66.00 0.96 3.30 يمكن االلتحاق بدورات المركز بسهوله  4
  8 متوسط 65.50 0.98 3.28 يوزع المركز الدورات على مختلف المحافظات  5
  9 متوسط 64.40 1.04 3.22  رة التدريبية مناسبةمدة عقد الدو  12
  10 متوسط 64.10 1.03 3.21 يوزع المركز الدورات على مختلف الجامعات  6
  11 متوسط 63.20 0.95 3.16 يوزع المركز مواعيد الدورات على مدار العام  8
  12 متوسط 62.60 0.96 3.13  يعقد المركز الدورات في أماكن إقامة الطلبة  10
   متوسط 65.95 0.51 3.30 توزيع المكاني والزماني للدوراتال  
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كان  مجال التوزيع المكاني والزماني للدوراتمتوسط مستوى أن ) 4(يالحظ من الجدول   
، وجاء مستوى فقرات المجال )65.95( بأهمية نسبية) 3.30(متوسط، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، وجاءت في المرتبة األولى )3.13 –3.58(ة بين متوسط، إذ تراوحت المتوسطات الحسابيبدرجة 
) 3.58(بمتوسط حسابي " يعقد المركز الدورات التدريبية في الجامعة بشكل مستمر  "وهي ) 1(الفقرة 

يعقد المركز الدورات في  " وهي) 10(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة )71.60(و بأهمية نسبية 
  )62.60(بأهمية نسبية ) 3.13(ي بمتوسط حساب" أماكن إقامة الطلبة 

ويعزو الباحثان هذه النتيجة الى ان حاجة طالب كليات التربية الرياضية الى الدورات التدريبية    
وتسجيل الطلبة في هذه الدورات له اثر بالغ في استمرار انعقاد الدورات بشكل مستمر إضافة الى ان  

رية واحده يحتاج الى تحضيرات وتجهيزات مختلفة التحضير لعقد دورة تدريبيه او تحكيمية او إدا
وكذلك أماكن إقامة هذه الدورات ومدى مالئمتها للطلبة يجبر مركز إعداد القيادات الشبابية على عقد 
اغلب الدورات في فصل الصيف والربيع  وان تعقد في بعض محافظات المملكة مما يؤثر على إقامة 

  . ئم الطلبة الدورات التدريبية بالشكل الذي يال
  مجال رسوم الدورات: ثانيا

والجدول  مجال رسوم الدورات لفقرات تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  
 .يبين ذلك) 5(

مرتبة ترتيباً مجال رسوم الدورات  لفقرات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 5(جدول 
  تنازلياً

  الفقرة  الرقم
المتوسط 

  لحسابيا
االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  الرتبة  المستوى

  1 متوسط 69.80 1.11 3.49 يتقاضى المركز رسوم مناسبة للدورات التدريبية   1
  2 متوسط 66.90 1.02 3.35 يتقاضى المركز رسوم مناسبة للدورات التحكيمية  2
  3 متوسط 66.30 0.90 3.32 يساهم المركز بعقد دورات محلية مدعومة ماليا  4
  4 متوسط 65.20 1.01 3.26 يتقاضى المركز رسوم مناسبة للدورات القيادية  3
  5 متوسط 65.00 0.87 3.25 يساهم المركز بعقد دورات دولية مدعومة ماليا  5
  6 متوسط 63.10 1.04 3.16 يتعاون المركز مع الجامعة في تقسيط الدورات المرتفعة ماليا   7
ظروف المادية للطالب يراعي المركز ال  6   7 متوسط 61.40 0.89 3.07 
  8 متوسط 60.70 1.04 3.04 يلزم المركز المشارك بتجديد بعض رخص الدورات كل سنة  9
  9 متوسط 60.50 1.04 3.03 يبالغ المركز في رسوم تجديد رخص الدورات  8
   متوسط 64.32 0.53 3.22 رسوم الدورات  

كان بدرجة متوسط، إذ بلغ  مجال رسوم الدوراتمتوسط وى مستأن ) 5(يالحظ من الجدول     
متوسط، إذ تراوحت ، وجاء مستوى فقرات المجال )64.32( بأهمية نسبية) 3.22(المتوسط الحسابي 
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يتقاضى  "وهي ) 1(، وجاء في المرتبة األولى الفقرة )3.03 –3.49(المتوسطات الحسابية بين 
وجاء ) 69.80(و بأهمية نسبية ) 3.49(بمتوسط حسابي " ة المركز رسوم مناسبة للدورات التدريبي

بمتوسط حسابي " يبالغ المركز في رسوم تجديد رخص الدورات  " وهي) 8(في المرتبة األخيرة الفقرة 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة الى ان المركز يقوم بعقد الدورات ) 60.50(بأهمية نسبية ) 3.03(

ى دخل الطلبة نوعا ما وانه يحرص على تعميم الفائدة للطلبة بالدرجة المختلفة بما يتناسب مع مستو
وهذا يتناسب مع فلسفة إنشاء المركز والتي حرص فيها على ايالء قطاع ، األولى وال يسعى للربح فقط

  .الشباب االهتمام والرعاية وتقديم كوادر بشرية مؤهلة وفق أسس علمية متطورة
  مجال حاجة السوق المحلي: ثالثا

 مجال حاجة السوق المحلي لفقرات تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية  
 .يبين ذلك) 6(والجدول 
مرتبة  مجال حاجة السوق المحلي لفقرات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 6(جدول 

  ترتيباً تنازلياً

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

همية األ
  النسبية

  الرتبة  المستوى

  1 متوسط 72.60 1.06 3.63 يزود المركز المشاركين بخبرات جديدة    3
  2 متوسط 69.20 0.98 3.46 يزود المركز المشاركين بمهارات تدريبية وتحكيمية جديدة    4
  3 متوسط 68.90 1.02 3.45 يزود المركز المشاركين بمهارات الحياة    5

1  
ز بمحاضرين على مستوى عالي في المجال يستعين المرك

 التدريبي والتحكيمي والقيادي 
  4 متوسط 67.70 1.05 3.39

يراعي المركز حاجات الطلبة من الدورات التدريبية والتحكيمية    2
 والقيادية 

  5 متوسط 67.80 1.05 3.39

  6 متوسط 67.50 0.95 3.38 تساهم نوعية الدورات في جذب المشاركين    6
راعي المركز حاجات سوق العمل من الدورات التي يعقدها ي  7   7 متوسط 66.70 1.09 3.34 
  8 متوسط 66.30 1.02 3.32 يمنح المركز شهادات معتمدة في السوق المحلي   10
  9 متوسط 66.30 1.08 3.32 يرفد المركز السوق المحلي والعربي بكفاءات رياضية   11
حكيمية معتمدة يمنح المركز دورات تدريبية وت  12   10 متوسط 65.40 1.08 3.27 

8  
يواكب المركز المستجدات والتطورات لحاجة سوق العمل بشكل 
 مستمر 

  11 متوسط 65.00 1.11 3.25

  12 متوسط 63.70 1.01 3.19 ينوع المركز بأنواع الدورات حسب أهميتها   13
  13 متوسط 62.10 1.10 3.11 يوازن المركز بدورات تناسب الذكور واإلناث   14
  14 متوسط 61.10 1.07 3.06 يقدم المركز دورات تدريبية مهمة ومفيدة   9
   متوسط 66.45 0.53 3.32 حاجة السوق المحلي  
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كان بدرجة متوسط، إذ بلغ  مستوى مجال حاجة السوق المحليأن ) 6(يالحظ من الجدول   
متوسط، إذ فقرات المجال بدرجة  ، وجاء مستوى)66.45( بأهمية نسبية) 3.32(المتوسط الحسابي 

يزود "وهي ) 3(، وجاء في المرتبة األولى الفقرة )3.06 –3.63(تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
، ويعزو )72.60(و بأهمية نسبية ) 3.63(بمتوسط حسابي "  المركز المشاركين بخبرات جديدة

ي تناسب حاجة سوق العمل وينوع فيها الباحثان هذة النتيجة الى ان المركز يقوم بعقد الدورات الت
وكذلك طريقة عقد هذه الدورات حتى تناسب الدارسين حيث ان الدورات الرياضية تعطي الطالب 

يقدم  " وهي) 9(المزيد من الخبرات الرياضية في مجال الدورة  وجاء في المرتبة األخيرة الفقرة 
ويعزو ) 61.10(بأهمية نسبية ) 3.06(بمتوسط حسابي " المركز دورات تدريبية مهمة ومفيدة 

الباحثان هذه النتيجة إلى أن المركز يكرر الدورات التقليدية االعتيادية وهو بحاجة الى االرتقاء بنوعية 
هذه الدورات حتى تناسب الدارسين وان تواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجاالت ومحاولة 

  .استقطاب اكبر عدد منهم
مدى في  )0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : ساؤل الثانيلإلجابة على الت 

مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية و الشبابية لدى طلبة 
  ؟ )النوع االجتماعي(تعزى لمتغير  كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية 

و المتوسـطات الحسـابية   " ت"م العديد من االختبـارات منهـا اختبـار    قام الباحثان باستخدا  
يوضـح  ) 7(واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين األحادي واختبار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول 

  .ذلك 
للفروق بين متوسطات مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في " ت"نتائج اختبار ) 7(الجدول 

وتطوير المهارات الرياضية و الشبابية لدى طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية تنمية 
النوع االجتماعي تبعاً لمتغير  

 المجاالت
النوع 
 العدد االجتماعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

مستوى 
 الداللة

التوزيع المكاني والزماني 
 للدورات

 0.50 3.29 256 ذكر
0.20 0.839 

 0.51 3.30 144 أنثى

 رسوم الدورات
 0.52 3.19 256 ذكر

1.52 0.128 
 0.55 3.27 144 أنثى

 حاجة السوق المحلي
 0.54 3.30 256 ذكر

1.26 0.208 
 0.50 3.37 144 أنثى

 الكلي
 0.36 3.26 256 ذكر

1.46 0.143 
 0.36 3.31 144 أنثى
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 ≤ α(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 7(تشير النتائج في الجدول 
بين متوسطات مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات ) 0.05

النوع  الرياضية والشبابية لدى طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية تبعاً لمتغير
حيث تعد ) 0.143(، وبمستوى داللة )1.46(داً إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت ، وذلك استنااالجتماعي

لمجال  )0.839(وبمستوى داللة ) 0.20(هذه القيمة غير دالة إحصائيا، كما بلغت قيمة ت المحسوبة 
 رسوم الدوراتلمجال  )0.128(وبمستوى داللة ) 1.52(و التوزيع المكاني والزماني للدورات

وتعد هذه القيم غير دالة إحصائيا ألن  حاجة السوق المحليلمجال  )0.208(داللة  وبمستوى) 1.26(و
  ) 0.05( قيمة مستوى الداللة كانت أكبر من

ويعزو الباحثان هذه النتيجة الى مستوى وعي طالب كليات التربية الرياضة في األردن   
إلدارية ويمتلكون درجة كبيره من ورغبتهم بالتميز ورفع مستوياته وقدراتهم التدريبية والتحكيمية وا

الوعي بأهمية هذه الدورات باختالف المكان والزمان الذي تقام به الدورة او رسوم الدورة او حتى 
القدومي وكاشف  ودراسة ) 2005(عالونة وغنيم حاجة السوق المحلي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

من حيث عدم وجود ) 2004(عالونة  ودراسة  Terry(1989)وتختلف مع دراسة تيري   )2009(
  .فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين

مدى مساهمة مركز إعـداد القيـادات   في  )0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية و الشبابية لدى طلبة كليات التربية الرياضـية فـي   

  .يبين ذلك) 8(؟ والجدول رقم ) المستوى الدراسي(تعزى لمتغير  الجامعات األردنية 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مدى مساهمة مركز إعداد القيادات ) 8(جدول 

الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية و الشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في 
  المستوى الدراسي تبعاً لمتغيرالجامعات االردنية 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الدراسي  المجاالت

التوزيع المكاني والزماني 
 للدورات

 0.54 3.34 112 أولى
  0.54  3.33  124  ثانية
 0.47 3.25 90 ثالثة
 0.43 3.24 74 رابعة

 رسوم الدورات

 0.55 3.25 112 أولى
  0.52  3.24  124  ثانية
 0.49 3.27 90 ثالثة
 0.55 3.06 74 رابعة

 حاجة السوق المحلي
 0.57 3.34 112 أولى
  0.50  3.44  124  ثانية
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  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى الدراسي  المجاالت
 0.51 3.19 90 ثالثة
 0.50 3.26 74 رابعة

 الكلي

 0.38 3.31 112 أولى
  0.39  3.33  124  ثانية
 0.30 3.23 90 ثالثة
 0.31 3.19 74 رابعة

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مدى مساهمة مركز إعداد ) 8(يبين الجدول
القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية والشبابية لدى طلبة كليات التربية الرياضية في 

وجود  المستوى الدراسي وباستعراض قيم المتوسطات الحسابية يتبين الجامعات األردنية تبعاً لمتغير
فيما بينها ولتحديد أهمية هذه الفروق وداللتها اإلحصائية فقد استخدم تحليل التباين ) ظاهرية(فروق 

  . يوضح ذلك ) 9(األحادي والجدول رقم 
نتائج تحليل التباين االحادي للفروق في مجاالت مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية )9(جدول 

رياضية والشبابية لدى طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات في تنمية وتطوير المهارات ال
  المستوى الدراسي االردنية تبعاً لمتغير

 مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

التوزيع المكاني 
 والزماني للدورات

 0.25 3 0.74 بين المجموعات
0.97 
 

.409 
 

 0.26 396 101.77 داخل المجموعات
 399 102.51 الكلي

 

 رسوم الدورات
 0.72 3 2.16 بين المجموعات

2.59 
 

.053 
 

 0.28 396 110.39 داخل المجموعات
 399 112.55 الكلي

 
حاجة السوق 

 المحلي

 1.16 3 3.49 بين المجموعات
4.24 
 

.006 
 

 0.27 396 108.57 داخل المجموعات
 399 112.06 الكلي

 

 الكلي
 0.42 3 1.26 بين المجموعات

3.30 
 

.020 
 

 0.13 396 50.29 داخل المجموعات
 399 51.54 الكلي

 
 ≤ α(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 9(تشير النتائج في الجدول   

ت الشبابية في تنمية وتطوير المهارات بين متوسطات مدى مساهمة مركز إعداد القيادا) 0.05
المستوى  الرياضية والشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية تبعاً لمتغير
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حيث تعد ) 0.020(، وبمستوى داللة )3.30(الدراسي، وذلك استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت 
 لمجال )0.409(وبمستوى داللة ) 0.97(مة ف المحسوبة كما بلغت قي، هذه القيمة دالة إحصائيا 

وتعد  رسوم الدوراتلمجال  )0.053(وبمستوى داللة ) 2.59(و التوزيع المكاني والزماني للدورات
حاجة مجال باستثناء ، )0.05( هذه القيم غير دالة إحصائيا ألن قيمة مستوى الداللة كانت أكبر من

وتعد هذه القيمة دالة ) 0.006(وبمستوى داللة ) 4.24(لمحسوبة حيث بلغت قيمة ت ا السوق المحلي
 )0.05( إحصائيا ألن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من

) 10(ولتحديد مصادر الفروق فقد استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية حيث يوضح الجدول رقم 
  . ذلك

مصادر الفروق في  مجاالت مدى مساهمة نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد ) 10(جدول 
مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية والشبابية لدى طلبة كليات التربية 

  المستوى الدراسي الرياضية في الجامعات األردنية تبعاً لمتغير

  المجاالت
المتوسط 
  رابعة  ثالثة  ثانية  المستوى الدراسي  الحسابي

 لسوق المحليحاجة ا

 أولى 3.34
  

 
    *   ثانية  3.44
      ثالثة 3.19
      رابعة 3.26

 الكلي

      أولى 3.31
  *     ثانية  3.33
      ثالثة 3.23
      رابعة 3.19

  
تشير نتائج الجدول الى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال حاجة السوق المحلي بين   

لثة بحيث ان داللة هذه الفروق كانت لصالح طلبة السنة الثانية صاحبة طلبة السنة الثانية والسنة الثا
  .المتوسط الحسابي األكبر 

اما بالنسبة للفروق في الدرجة الكلية فقد ظهرت بين طلبة السنة الثانية وطلبة السنة الرابعة   
ة المتوسط الحسابي بحيث ان داللة هذه الفروق كانت لصالح طلبة السنة الثانية وذلك باالستناد الى قيم

األكبر لطلبة هذه السنة  ويعزو الباحثان هذه النتيجة في طالب السنة الثانية يمتلكون وقتا كافيا 
لالنخراط في هذه الدورات وان متطلبات الجامعة الدراسية لم تغطي مختلف المواضيع العلمية 

التحصيل الدراسي من جهة  ويرغبون في رفد أنفسهم بهذه الدورات بما ينعكس ايجابيا على مستوى
ومواكبة البرامج التدريبية واالنخراط في المجتمع ليكونوا قادرين على مجاراة اقرانهم من السنوات 
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 )2009(عساف والحلو ودراسة ) 2009(القدومي وكاشف  وتختلف هذه النتيجة مع دراسة، األخرى
  .ر المرحلة الدراسيةمن حيث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في متغي

مدى مساهمة مركز إعـداد القيـادات   في  )0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية و الشبابية لدى طلبة كليات التربية الرياضـية فـي   

  .يبين ذلك) 11(؟ والجدول رقم ) التقدير األكاديمي(تعزى لمتغير  الجامعات األردنية 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مدى مساهمة مركز إعداد القيادات )11(جدول 

الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية والشبابية لدى طلبة كليات التربية الرياضية في 
  التقدير األكاديمي الجامعات األردنية تبعاً لمتغير

المتوسط   العدد  ر األكاديميالتقدي  المجاالت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

التوزيع المكاني والزماني 
 للدورات

 0.48 3.33 28 ممتاز
  0.52  3.31  170  جيد جدا
 0.50 3.33 124 جيد
 0.49 3.21 78 مقبول

 رسوم الدورات

 0.42 3.45 28 ممتاز
  0.54  3.19  170  جيد جدا
 0.54 3.33 124 جيد
 0.47 3.01 78 مقبول

 حاجة السوق المحلي

 0.39 3.58 28 ممتاز
  0.56  3.26  170  جيد جدا
 0.54 3.27 124 جيد
 0.45 3.45 78 مقبول

 الكلي

 0.29 3.45 28 ممتاز
  0.37  3.25  170  جيد جدا
 0.37 3.31 124 جيد
 0.31 3.22 78 مقبول

ات المعيارية في مدى مساهمة مركز قيم المتوسطات الحسابية واالنحراف) 11(يبين الجدول  
إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية والشبابية لدى طلبة كليات التربية 

وباستعراض قيم المتوسطات الحسابية  التقدير األكاديمي الرياضية في الجامعات األردنية تبعاً لمتغير
حديد أهمية هذه الفروق وداللتها اإلحصائية فقد استخدم فيما بينها ولت) ظاهرية(يتبين وجود فروق 

  . يوضح ذلك) 12(تحليل التباين األحادي والجدول رقم 
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نتائج تحليل التباين االحادي للفروق في مجاالت مدى مساهمة مركز إعداد القيادات  )12(جدول 
التربية الرياضية في الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية والشبابية لدى طلبة كليات 

  التقدير األكاديمي الجامعات األردنية تبعاً لمتغير

 مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  قيمة ف  المربعات

مستوى 
  الداللة

التوزيع المكاني والزماني 
 للدورات

 0.29 3 0.86 بين المجموعات
1.11 
 

.344 
 

 0.26 396 101.66 داخل المجموعات
 399 102.51 الكلي

 

 رسوم الدورات
 2.22 3 6.67 بين المجموعات

8.31 
 

.000 
 

 0.27 396 105.89 داخل المجموعات
  399 112.55 الكلي

 حاجة السوق المحلي
 1.37 3 4.10 بين المجموعات

5.01 
 

.002 
 

 0.27 396 107.96 داخل المجموعات
 399 112.06 الكلي

 

 يالكل
 0.45 3 1.36 بين المجموعات

3.58 
 

.014 
 

 0.13 396 50.18 داخل المجموعات
 399 51.54 الكلي

 
  

 ≤ α(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 12(تشير النتائج في الجدول   
لمهارات بين متوسطات مدى مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير ا) 0.05

التقدير  الرياضية والشبابية لدى  طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية تبعاً لمتغير
الدرجة ) 0.014(، وبمستوى داللة )3.58(وذلك استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت  ، األكاديمي

وبمستوى داللة ) 8.31(المحسوبة كما بلغت قيمة ف  حيث تعد هذه القيمة دالة إحصائيا الكلية للدراسة
 حاجة السوق المحليلمجال  )0.002(وبمستوى داللة ) 5.01(و رسوم الدورات لمجال )0.000(

التوزيع مجال باستثناء ) 0.05( وتعد هذه القيم دالة إحصائيا ألن قيمة مستوى الداللة كانت أقل من
وتعد هذه ) 0.344(وبمستوى داللة ) 1.11(حيث بلغت قيمة ت المحسوبة المكاني والزماني للدورات 

ولتحديد مصادر الفروق فقد )  0.05( القيمة غير دالة إحصائيا ألن قيمة مستوى الداللة كانت أكبر من
  .يوضح ذلك) 13(استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول رقم 
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الفروق في  مجاالت مدى مساهمة نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لتحديد مصادر  )13(جدول 
مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات الرياضية والشبابية لدى طلبة كليات 

  التقدير األكاديمي التربية الرياضية في الجامعات األردنية تبعاً لمتغير
  مقبول  جيد  جيد جدا  التقدير األكاديمي  المتوسط الحسابي  المجاالت

 وراترسوم الد

  *    * ممتاز 3.45
  *      جيد جدا  3.19
  *    جيد 3.33
      مقبول  3.01

حاجة السوق 
 المحلي

    * * ممتاز 3.58
        جيد جدا  3.26
      جيد 3.27
    * * مقبول 3.45

 الكلي

  *   *  ممتاز 3.45
        جيد جدا  3.25
      جيد 3.31
      مقبول 3.22

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال رسوم الدورات بين الى ) 13(تشير نتائج الجدول   
معدل المقبول من جهة والمعدالت األخرى من جهة ثانية بحيث كانت داللة هذه الفروق لصالح 

كما تبين وجود فرق بين معدل ، المعدالت األخرى وذلك باالستناد الى قيم المتوسطات الحسابية األكبر
أما بالنسبة للفروق في مجال ، داللة هذه الفروق لصالح معدل الممتاز الممتاز ومعدل جيد جدا وكانت

فقد ظهرت بين معدل الممتاز من جهة وكل من الجيد جدا والجيد من جهة أخرى  حاجة السوق المحلي
بحيث كانت داللة هذه الفروق لصالح معدل الممتاز وذلك بالرجوع الى قيم المتوسطات الحسابية التي 

لك ولنفس المجال فقد ظهرت فروق بين معدل المقبول من جهة وكل من الجيد جدا كذ، كانت اكبر
والجيد من جهة أخرى بحيث كانت داللة هذه الفروق لصالح معدل الجيد جيدا ومعدل الجيد وذلك 

اما بالنسبة للفروق في الدرجة الكلية فقد ، بالرجوع الى قيم المتوسطات الحسابية التي كانت اكبر
معدل الممتاز من جهة ومعدل الجيد جدا ومعدل المقبول ولصالح معدل الممتاز وذلك ظهرت بين 

ويعزو الباحثان هذه النتيجة الى انه باالستناد الى قيم المتوسطات الحسابية األكبر والمبينة في الجدول 
دارية التي كلما زاد المعدل التراكمي للطالب كلما زاد اهتمامه بالدورات التدريبية والتحكيمية  واإل

يعقدها مركز اعداد القيادات الشبابية  وذلك حتى باختالف المكان والزمان وبغض النظر عن رسوم 
، الدورات التدريبية  وعن حاجة السوق المحلي نظرا إلدراكه ألهمية هذه الدورات في حياته العملية

ه النتيجة مع دراسة  عساف وتتفق هذ، ومدى تأثيرها في المنافسة مع أقرانه على الوظائف المختلفة
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القدومي وكاشف من حيث تقدير الطالب ولصالح ذوي التقدير الممتاز ودراسة ) 2009(والحلو 
  ولصالح تقدير االمتياز ) 2009(

  :االستنتاجات 
  : في ضوء أهداف الدراسة وإجابات عينة الدراسة تم التوصل إلى أهم االستنتاجات التالية 

مساهمة مركز إعداد القيادات الشبابية في تنمية وتطوير المهارات ال يوجد اختالف في مدى  .1
الرياضية والشبابية لدى طلبة كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية بين محاور الدراسة 

  .حيث كان متوسطا في جميع المحاور
راط في الدورات ال يوجد اي اختالف بين الطالب والطالبات في كليات التربية الرياضية في االنخ .2

  .التي يعقدها مركز اعداد القيادات الشبابية التدريبية والتحكيمية واالدارية 
اظهرت النتائج ان طلبة السنه الثانية اكثر اقباال من باقي السنوات في االنضمام في الدورات التي  .3

  .يعقدها مركز اعداد القيادات الشبابية التدريبية والتحكيمية واالدارية 
اد معدل الطالب كلما زاد وعيه وحرصه على االنضمام في الدورات التي يعقدها مركز كلما ز .4

 .إعداد القيادات الشبابية التدريبية والتحكيمية واإلدارية 
    :التوصيات

  :استناداً الى االستنتاجات، يوصي الباحثان بما يلي  
ر المهارات الرياضية الشبابية في تنمية وتطويضرورة زيادة مساهمة مركز اعداد القيادات  .1

عقد دورات تدريبية في جميع كليات التربية  والشبابية في كليات التربية الرياضية عن طريق
 الرياضية في األردن بشكل مكثف لما يرفد السوق األردني بكفاءات رياضية

تربية ضرورة التنويع في الدورات التي يعقدها مركز إعداد القيادات الشبابية بين طلبة الكليات ال .2
 .الرياضية نظرا لإلقبال عليها من كال الجنسين

ضرورة التركيز على جميع طالب كليات التربية الرياضية من خالل تقديم  مجموعة من  .3
( التسهيالت المالية والمكانية والزمنية لزيادة أعداد الطلبة المشاركين في الدورات الرياضية 

لمراحل الدراسية وخاصة طالب السنة الرابعة نظرا  في كافة ا) التدريبية والتحكيمية واإلدارية
 .لقرب تخرجهم واندماجهم في السوق المحلي

ضرورة زيادة الوعي لدى طالب التربية الرياضية باختالف معدالتهم على دورات مركز اعداد  .4
القيادات الشبابية وخاصة من هم دون معدل االمتياز من خالل بروشورات ونشرات خاصة 

 .بالمركز
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  الملخص
  . (L3 – S1)اثر برنامج عالجي وتأهيلي على مرضى االنزالق الغضروفي   

  الرواشدة     نور الدين محمد الذيابات  د محمد أحمد.أ
، تمارين (TENSهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير برنامج عالجي وتأهيلي   
أعمارهم من . (L3 – S1)إلنزالق الغضروفي مريض مصاب با 12تكونت عينة من الدراسة ) تأهيلية

سنة ولم يخضع أي منهم لجلسات عالج طبيعي أو أي عملية جراحية في أسفل الظهر وتم  50 – 22
باستخدام اختبار شوبر و الجنيومتر كما تم . تقييم المرضى قبل البرنامج وذلك لقياس المدى الحركي

  .NPSتحديد شدة األلم باستخدام 
جلسات أسبوعياً وأظهرت النتائج التي استخدم فيها  3أسابيع بواقع  6نامج مدة واستمر البر  

  .اختبار ويلكيكسون وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة
على المرضى وأن مدة ) ، تمارين تأهيليةTENS(استنتج الباحثان وجود فاعلية الستخدام   

ة كما توصل الباحثان إلى أن قياس المدى الحركي البرنامج كانت كافية لتحسن متغيرات الدراس
  .باستخدام الجنيومتر ال يختلف عن اختبار شوبر

  
  .، التمارين التأهيلية، المدى الحركي، االنزالق الغضروفيTENSالعالج الطبيعي،  :الكلمات المفتاحية
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  خلفية الدراسة وأهميتها
  المقدمة 
حيث إنها تحظى بشعبية بين الناس . اً في حياة اإلنسانتعتبر ممارسة الرياضة مهمة جد  

  .األصحاء، والمرضى،  والمعاقين من جميع األعمار
وأنها تعمل على التقليل من مخاطر اإلصابة بأمراض . فهي تساعدهم في الحفاظ على لياقتهم  

الظهر، العصر الحديث مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتهاب المفاصل، آالم 
  .وهشاشة العظام

من البالغين في % 80وتشكل آالم أسفل الظهر نسبة عالية بين الناس حيث تقدر نسبة انتشارها   
    ).Bhargava. A 2006(المجتمعات المتقدمة 

من البالغين في هذه % 45كما تقدر نسبة انتشار اإلنزالق الغضروفي في الفقرات القطنية بـ   
  Rea. W… et al (2012)). المجتمعات

يحدث ما بين الفقرات القطنية ) االنزالق الغضروفي(من مرض الديسك % 95وأكثر من   
 – L5(وما بين الفقرتين القطنية الخامسة والعجزية األولى ) L4 – L5(الرابعة والفقرة القطنية الخامسة 

S1) (Brotzman. B, wilk.k 2003.(  
يحدث نتيجة أن ) Bulging disc or herieneted disc(واالنزالق الغضروفي في الفقرات 

تتعرض لضغط متواصل مما يؤدي إلى ضعف وتآكل ) Intervertebral disc(األقراص الفقرية 
إلى الخارج ويسبب ) Cartilage(مما يؤدي إلى ضغط الغضروف . القرص الموجود بين الفقرات
  .والذي بدوره يسبب األلم) Nerve roots(ضغطًا على جذور األعصاب 

  :ومن أهم األسباب التي تؤدي إلى اإلصابة باإلنزالق الغضروفي
 .ممارسة األعمال اليومية الثقيلة .1

 .عند ممارسة األنشطة اليومية خاطئتكرار حركات الرفع والتنزيل والدوران بشكل  .2

 .إهمال فترات الراحة عند تأدية األعمال اليومية .3

 .انخفاض اللياقة البدنية .4

 .لسيداتالحمل المتواصل لدى ا .5

 .التدخين .6

 .ضعف عضالت أسفل الظهر والحوض .7

 ).Gutknetch. D, 20073. (زيادة الوزن .8
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  :مشكلة الدراسة
من أكثر المشاكل ) L3- S1(يعتبر االنزالق الغضروفي في الفقرات القطنية والعجزية األولى   

احية الجسدية وعلى الصحية شيوعاً بين الناس، ويشكل هذا المرض عبئاً كبيراً على المريض من الن
الدولة من الناحية االقتصادية ويؤثر أيضاً على االقتصاد والمجتمع ككل حيث كثير من الذين يعانون 

ينقطعون عن عملهم وبالتالي يؤثر سلباً على المجتمع ) االنزالق الغضروفي(من مرض الديسك 
  .واالقتصاد
معظم الدراسات التي تناولت تأثير  ومن خالل اطالع الباحثان على الدراسات السابقة وجد أن  

برامج عالجية وتأهيلية على المرضى المصابين بآالم أسفل الظهر المزمنة ولم تحدد هذه الدراسات 
كما أن هذه الدراسات تناولت المرضى الذين خضعوا ) L3- S1(عيناتها بمرضى االنزالق الغضروفي 

  .لعمليات في الفقرات القطنية
ن أن األدوات المستخدمة لتقييم فاعلية هذه البرامج العالجية والتأهيلية تتطلب وكما وجد الباحثا  

  .مجهوداً عالي
ومن هنا تبلورت المشكلة لدى الباحثان حيث عمل على تحديد مرضى آالم أسفل الظهر   

 فقط، واستخدم أدوات بسيطة في متناول اليد وذات دقة لتقييم) L3- S1(المزمنة باإلنزالق الغضروفي 
خصوصاً في . فاعلية البرنامج العالجي والتأهيلي لهؤالء المرضى المصابين باالنزالق الغضروفي

  .قياس المدى الحركي ألسفل الظهر
وجد أن استخدام العالج الكهربائي . ومن خالل خبرة الباحثان في مجال العالج الطبيعي  

ا رئيسيجزء ا في معالجة االنزالق الغضروفي والحراري والتمرينات التأهيلية التخصصية يعدا ومهم
من حيث تخفيف األلم وزيادة قوة العضالت وزيادة المدى الحركي ألسفل الظهر وتحسين الحالة 

  . النفسية للمريض
  :أهداف الدراسة

 ).L3 – S1(وضع برنامج عالجي وتأهيلي للمرضى المصابين باالنزالق الغضروفي  .1

 ).الجذع(ل الظهر معرفة الفرق في المدى الحركي ألسف .2

 .معرفة أثر البرنامج العالجي والتأهيلي في التقليل من درجة األلم .3

 ).L3 – S1(معرفة األسباب المؤدية لإلصابة باالنزالق الغضروفي  .4

  أسئلة الدراسة وفرضياتها
تم صياغة أسئلة وفرضيات الدراسة استناداً على األهداف الرئيسية للدراسة وكانت على النحو   
  :التالي

الثني (ما أثر برنامج عالجي وتأهيلي على المدى الحركي ألسفل الظهر  :سؤال الدراسة األول
 ؟(L3 – S1)للمرضى المصابين باالنزالق الغضروفي ) والمد
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ال يوجد فرق ذي داللة احصائية عند : وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية األولى اآلتية
الثني، (بين المتوسطين الحسابين المدى الحركي ألسفل الظهر ) α=0.05(مستوى الداللة االحصائية 

  .قبل وبعد إجراء البرنامج العالجي والتأهيلي) مد
ما اثر برنامج عالجي وتأهيلي على شدة األلم للمرضى المصابين  :سؤال الدراسة الثاني

  ؟(L3 – S1)باالنزالق الغضروفي 
ال يوجد فرق ذي داللة إحصائية : الثانية اآلتية وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية  

)α=0.05 (بين المتوسطين الحسابين لشدة األلم قبل وبعد إجراء البرنامج العالجي والتأهيلي.  
  :مصطلحات الدراسة

هو جزء من الرعاية الصحية والصحة العامة يعمل ): Physical Therapy( العالج الطبيعي  
وتمكين الفرد بأن يتمتع بأفضل نوعية للحياة . ين الحركة ونشاط الجسمعلى المحافظة واستعادة و تحس

ويعمل على تقييم وتشخيص وعالج األفراد الذين يعانون من مشاكل ومحدودية في . مع أفضل أداء
  ).Bennet. J..2011(الحركة والنشاط جراء اإلصابة أو إعاقة أو حادث 

سلسلة من التمارين المتخصصة سواء : (*))Rehabilitation exercises( التمارين التأهيلية  
  .كانت بأداة أو بدون أداة يكون الهدف منها تدريب وتطوير ومرونة حركة الجسم وتقوية العضالت

تقنية أساسية تستخدم لفحص واختبار حركة ): Range of motion( المدى الحركي للمفاصل  
  يتها قياسه من بداية الحركة إلى نها) ROM(المفاصل ويبدأ 

)Carolyn. K, lynn. K, 2007.(  
وهو جهاز ): Transcutanous electrical nevre stimulation( جهاز تحفيز األعصاب  

توضع على سطح الجلد وتكون شدتها ) electrodes(يعمل على مبدأ تحفيز األعصاب عبر أقطاب 
  ).middle Koop.M, 2011(محتملة 
  :)Spondylylosis( االنزالق الغضروفي  

هو حالة مرضية تحدث عند تعرض األقراص الموجودة بين الفقرات إلى الضرر نتيجة عوامل 
ميكانيكية أو جينية تؤدي إلى خروج النواة اللبية إلى الخارج مما يؤدي إلى الشعور باأللم 

(Stefankis. M.. et al 2012)  
  اإلطار النظري

مختلفة سواء كانت ميكانيكية أو غيـر  تنتشر آالم العمود الفقري بشكل واسع وتكون ألسباب 
  .ميكانيكية أو مرتبطة بحالة مرضية

                                                           
  .تعريف إجرائي  (*)
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وفي معظم الحاالت تختفي هذه اآلالم وتتحسن، أما إذا أهملت ولم تعالج مباشرة فإنها قد تسبب 
مشاكل صحية للمريض قد تعيقه عن أداء عمله وممارسة حياته بشكل طبيعي، إضافة إلـى المشـاكل   

  .المريض كما أن هذه اآلالم أصبحت شائعة بين فئتي الشباب وكبار السن النفسية التي تالزم
ومن الناحية التشريحية فإن ظهر اإلنسان يتكون من شبكة معقدة مـن العظـام والعضـالت    

وتترتب ضمن نظام معقد جداً وبشكل متجانس لكي ). الديسك(واألربطة واألعصاب واألقراص الفقرية 
  .يحافظ اإلنسان على توازنه

ويتألف العمود الفقري من ثالث وثالثين فقرة و ثالثة وعشرين قرصا فقريا، يبدأ من الفقـرة  
  .منتهيا بالعصعص) األطلس(العنقية األولى 

  :وتتوزع هذه الفقرات على خمس مناطق في العمود الفقري على النحو التالي
  .(C1 – C7)الفقرات العنقية  .1
 .(T1 – T12): الفقرات الصدرية .2

 )L1 – L5: (رات القطنيةالفق .3

 (S1 –S5)الفقرات العجزية  .4

 .الفقرات العصعصية .5

. والفقرات العجزية تكون ملتحمة لتكون العجز وكما تلتحم األربع فقرات العصعصية لتكون العصعص
  .(Skyrme. A… etal 2005))  1(ملحق رقم 

  :اليةويعتمد مقدار الحركة في كل منطقة من العمود الفقري على العوامل الت
  ).الدسك(نسبة ارتفاع الفقرة مع القرص  .1
 .األلياف الغضروفية وأدائها لوظيفتها .2

 .قطر وشكل الصفائح في نهاية الفقرات .3

 .العمر .4

 .الجنس .5

 (Du on. M. 2004). األمراض .6

وتكمن أهمية العمود الفقري بتوفير الدعامة وتسهيل حركة الجسم وتوفير التوازن للجسم، علما   
اطق حركة في العمود الفقري هي الفقرات العنقية والفقرات القطنية، وأقل المناطق حركة بأن أكثر المن

 ,Pertson. N). في العمود الفقري هي الفقرات الصدرية بسبب اتصال هـذه الفقـرات باألضـالع   

Renstorm, P 2001) 

 وقـوس الفقـرة   (body)وتعتبر الفقرات القطنية من أكبر الفقرات من حيث جسـم الفقـرة   
(Vertebral arch)  وذلك المتصاص الوزن والحمل الذي عادة ما يكون أكبر في المنطقة القطنيـة .

(Middleditch, A, Oliver. J 2005)  
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  (Intervertebral disc): األقراص الفقرية
تكمن أهمية هذه األقراص في فصل جسمي الفقرتين عن بعضهما لتسهيل الحركة ولهـا دور    

الجسم ونقله من جسم الفقرة إلى الفقرة التالية وعادة ما تعتبر هي مصدر األلم مهم في امتصاص وزن 
  .(Borenstein, D, Calin. A 2012)في أسفل الظهر 

ـ      (Load) لكما أن حجم األقراص الموجودة بين الفقرات مرتبط بكمية الحركة أو قيمـة الحم
بحيـث أن سـمك   . لى المنطقـة القطنيـة  عليها، ولهذا فإن حجم األقراص يزداد من المنطقة العنقية إ

ملم حيث يكـون الحمـل    9ملم وسمك األقراص في المنطقة القطنية  3األقراص في المنطقة العنقية 
  (Levenige. P, Norkin. C 2005). والوزن أكبر

  :وتتكون األقراص الفقرية بشكل رئيسي من
  (Annulus)ألياف حلقية  .1
 (nucleus pulpous)النواة اللبية  .2

 (Kurtz, S, Edidin. A 2006)) 2(محلق رقم  (End plate)فائح نهائية الفقرة الص .3

  االنزالق الغضروفي
يحدث االنزالق الغضروفي عندما يتعرض العمود الفقري إلى ضغط أو حمـل يـؤثر علـى      

قـة  الفقرات وبالتالي على األقراص الفقرية الموجودة بينها، مما يؤدي إلى تسرب النواة اللبية عبر الحل
  (Coates. P 2010)الخارجية أو الليفية 

  تصنيفات اإلصابة باالنزالق الغضروفي
1. Disc herniation )وهو فتق بالدسك ينتج عن انتفاخ ): انفتاق القرص(bulge)   في محـيط

  .الحلقة بشكل أعلى من المستوى الطبيعي
2. ) Disc protrusionلخارجية للنواةوهنا تكون المواد النووية في الطبقة ا): بروز القرص. 

3. )Disc prolapseتمزق صريح للمواد النووية باتجاه القنوات الفقرية): تدلي القرص. 

4.  )disc extrusionامتداد المواد النووية خارج حدود الدسك مع بقائه متصـالً  ): بثق القرص
 .معه

5. Free sequestration :3(ملحق رقم . وهنا تنفصل النواة عن الدسك.( 

(Kisner. C. Colby. L 2007) 

  التمارين التأهيلية
تلعب التمارين التأهيلية دوراً مهما في عالج آالم أسفل الظهـر ومنهـا اآلالم الناتجـة عـن       

ومن المشاكل التي يعاني منها مريض االنزالق الغضروفي محدودية في حركـة  .االنزالق الغضروفي
  .الجذع سواء بالثني أو المد والشعور باأللم في أسفل الظهر



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

239  

وممارسة التمارين التأهيلية تعمل على تحسين األنسجة الرخوة وتحسين التروية للغضـاريف    
كما أنها تعمل .وتقوية العضالت المشاركة في حركة الجذع وكل ذلك حفاظا على سالمة العمود الفقري

يصاحبه على تحسين عمل األقراص الفقرية وتلعب دورا مهما في التقليل من شدة األلم والذي عادة ما 
  (Radzisezewski, 2012). اإلحباط

  (TENS)جهاز تحفيز 
للسيطرة على األلم ويستخدم  (Afferant)هو جهاز مصمم لتحفيز األلياف العصبية الصاعدة   

  .لحاالت اآلالم المزمنة والحادة
  :موانع االستخدام

   (Cardiac pacemaker)األشخاص الذين يركبون منظم دقات قلب  .1
 .غشية المخاطية، فوق الشريان السباتي وفوق الحنجرةأن يوضع فوق األ .2

عند استخدام هذا الجهاز يجب توخي الحذر في أنه يستخدم االستعماالت الخارجية ويحفظ بعيداً 
عن متناول األشخاص غير المختصين ويمكن أن يتحسس الجلد مكان األقطـاب، ويجـب أن يبقـى    

 (Karen. w 2000). المريض تحت المراقبة

  اسات السابقةالدر
تأثير نـوعين مـن  جهـاز    (بدراسة بعنوان (Jarzem… et al 2005)قام جارزم وزمالئه 

TENS على مرضى آالم أسفل الظهر.( 

على مرضـى   TENS (conventional, sham)هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة نوعين من   
وتم قياس . لكل مجموعة 25مريضا قسموا على مجموعتين  50وتكونت العينة من . آالم أسفل الظهر

  .وقياسات وظيفية أخرى VASشدة األلم باستخدام 
 -TENS)وأظهرت النتائج انخفاضا واضحا لأللم على المدى القصير بشـكل اكبـر النـوع      

conventional) .وتحسن األداء الوظيفي بشكل أكبر عند نفس النوع.  
على  TENS تأثير جهاز( عنوانبدراسة ب (Shimoji.K…et al 2007)قام شيموجي وزمالئه 

  ).مرضى آالم أسفل الظهر المزمنة
على شدة األلم وتكونت العينة مـن واحـد    TENSحيث هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير 

  .وعشرون مريضا
، وأظهـرت النتـائج أن هنـاك    )(NPSوتم قياس شدة األلم باستخدام مقياس شدة األلم العددي  

  .المدى القصيرانخفاض في شدة األلم على 
التمـارين التأهيليـة   ( بدراسـة بعنـوان   (Costa. L… et al 2009)قام كوستا وزمالئـه  

  ) .المتخصصة آلالم أسفل الظهر المزمنة
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير التمارين التأهيلية على مرضى آالم أسفل الظهـر    
أسابيع من التمارين تم قياس نسبة العجز عن  8 خضعوا لمدة. مريضا 154المزمنة وتكونت العينة من 

اختبار يتضمن أسئلة لمرضى آالم أسفل (.Roland – Morris disability Questionnaireطريق 
  ).الظهر

 Patient – Specific)وتم قياس شدة األلم باستخدام مقياس للمقـدرة علـى أداء الوظـائف   

functional scale)  انخفاض نسبة العجز، بينما انخفاض شدة األلم لـم  وأظهرت النتائج تحسنًا على
  .يكن ملحوظًا

مقارنة تأثير تمـارين مـاكنزي والبـاك    (بدراسة بعنوان (Pushp. SH... 2012)قام باشب 
  ).سكول على مرضى آالم أسفل الظهر 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين تمارين ماكنزي وتمارين الباك سكول وتكونت العينة 
 ODIونسبة العجز باستخدام  VASوتم قياس شدة األلم باستخدام ،مريض قسموا إلى مجموعتين 35من 

  .أسابيع 3واستمر البرنامج مدة 
وأظهرت النتائج انخفاضا واضحا لأللم وانخفاض نسبة العجز في كـال المجمـوعتين إال أن     

  .المرضى شعروا بالتحسن قليالً بعد أداء تمارين الباك سكول
مقارنة تـأثير تمـارين   (بدراسة بعنوان (Inani. S, selkar. S  2013)ايناني وسيلكار قام 

 ).الثبات المركزية مع التمارين التقليدية على مرضى آالم أسفل الظهر 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى فاعلية تمارين الثبات المركزية مع تمارين التقليديـة     
  .العجز عند مرضى آالم أسفل الظهرعلى مستوى شدة األلم ونسبة 

وتكونت العينة من ثالثون مريضا أعمارهم من عشرين إلـى خمسـين سـنة قسـموا إلـى        
لقيـاس شـدة األلـم     ODIو  VASواستخدم الباحثان . خمسة عشر مريضا لكل مجموعة: مجموعتين

  .ونسبة العجز على التوالي واستمر البرنامج مدة ثالثة شهور
ج أن تمارين الثبات المركزية أكثر فاعلية من تمارين التقليدية في انخفاض نسبة وأظهرت النتائ  

  .العجز والتقليل من شدة األلم
مقارنة تأثير تمارين الثبات (بدراسة بعنوان (Narain, A…et al  2013)قام ناراين وزمالئه   

  ).و تأثير تمارين الطاقة العضلية على مرضى آالم أسفل الظهر
 Core stability)ذه الدراسة إلى مقارنة تـأثير تمـارين الثبـات التقليديـة      حيث هدفت ه

exercise)  بتمارين الطاقة العضلية(Mucle energy) ،  ا أعمـارهموتكونت العينة من ستون مريض
  .سنة وتم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات، كل مجموعة تكونت من عشرون مريضا45إلى  18من 

لتمارين الثبات التقليدية باإلضافة إلى طرق العالج الطبيعي مثـل   خضعت :المجموعة األولى  
  .الكمادات الساخنة
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خضعت لتمارين الطاقة العضلية باإلضافة إلى طرق العالج الطبيعي مثل  :المجموعة الثانيـة 
  .الكمادات الساخنة
  .خضعت لطرق العالج الطبيعي :المجموعة الثالثة

  .(Quality of life scale)تحسن في الحياة وتم قياس شدة األلم، والشعور بال  
وأظهرت النتائج انخفاضا واضحا لشدة األلم وزيادة في الشعور بنوعية الحياة، في المجموعات   
  .إال أن المجموعة األولى كانت األكثر وضوحاً في التحسن في النتائج، الثالث

ر تمارين االستطالة على تأثي(بدراسة بعنوان (Chen. W… et al 2014)قام شين وزمالئه 
 ).ممرضات يعانين من االم أسفل الظهر

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تأثير برنامج تمارين االستطالة على ممرضات يعانين مـن آالم    
ممرضةً، حيث قسمت إلى مجمـوعتين   127وتكونت العينة من . أشهر 6أسفل الظهر لمدة أكثر من 

 63ممرضة، وضمت المجموعـة الضـابطة    64التجريبية  تجريبية وضابطة حيث ضمت المجموعة
  .مرات أسبوعياً 3أشهر، وكانت تعطى الجلسات  6وطبق البرنامج على مدار ، ممرضة
وطبقت المجموعة التجريبية برنامج تمارين االستطالة أما المجموعة الضابطة طبقت نشـاطًا    

  .دقيقة 50مرات أسبوعياً ولمدة  3بدنيا فعاالً 
النتائج انخفاضا واضحا لأللم بالمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضـابطة، و   وأظهرت  

  .من المجموعة التجريبية تخلصوا من األلم% 81
  :وقد استفاد الباحثان من هذه الدراسات فيما يلي

 .تحديد مشكلة الدراسة .1

 .التعرف على أدوات واختبارات في قياس المتغيرات التابعة .2

 .واع من التمارين التأهيلية ألسفل الظهرالتعرف على أن .3

 .في التخفيف من شدة األلم TENSالتعرف على أهمية العالج بـ  .4

  :وقد تميزت هذه الدراسة عن بقية الدراسات بأنها
بشكل محدد دون إدخال مرضى مصابين بآالم  (L3 – S1)تناولت مرضى االنزالق الغضروفي  .1

 .أسفل الظهر غير االنزالق الغضروفي

 .والتمارين التأهيلية (TENS)تخدم الباحث الدمج بين العالج الكهربائي اس .2

  .استخدام اختبار شوبر و الجينيومتر لقياس المدى الحركي للجذع
  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة
  .قام الباحثان باستخدام المنهج التجريبي وذلك لمالئمته مع فروض وأهداف الدراسة  
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  مجتمع الدراسة
  (L3 –S1)مع الدراسة من عشرين مريضا مصابا باإلنزالق الغضروفي في الفقرات تكون مجت  

  عينة الدراسة
 L3)اختار الباحثان عينة الدراسة بالطريقة العمدية القصدية من المصابين باالنزالق الغضروفي   

– S1) احيث بلغ عدد أفراد العينة اثني عشر مريض.  
  )الوزن الطول، العمر،( العينة أفراد لخصائص المعيارية واالنحرافات الحسابية متوسطاتال: 1جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  أعلى قيمة  أدنى قيمة  الخاصية
 10.51 35.50 50 22 العمر

 2.71 177.58 182 172 الطول 

 10.03 86.58 105 75 الوزن

  
  شروط اختيار العينة

  .(L3 –S1)ض مصابا باالنزالق الغضروفي في الفقرات أن يكون المري .1
 .أن يكون المريض لديه تقرير بحالته ومشخص من قبل طبيب مختص .2

 .أسبوعا 12أن يكون المريض مصابا باالنزالق الغضروفي لمدة ال تقل عن  .3

 .أن ال يكون المريض مصابا بأي مرض آخر كالضغط أو السكري وهشاشة العظام .4

 مريض قد خضع لعملية جراحية في وقت سابقأن ال يكون ال .5

 .أن ال يكون المريض قد سبق وخضع لجلسات عالج طبيعي .6

 .NPSحسب  10 – 4أن تكون درجة األلم التي عبر عنها المريض من  .7

  (Inclusion and exclusion)اإلقصاء والشمول ألفراد العينة 
  .مريضا 20تقدم إلجراء البرنامج العالجي والتأهيلي  .1
 .ضى اعتذروا عن إكمال البرنامج لعدم رغبتهم في المتابعةمر 3 .2

 .NPSعلى  3مريضان أقصيا من البرنامج وذلك بسبب أن شدة األلم كانت  .3

– L3)(مريضان أقصيا من البرنامج بسبب أن فترة اإلصابة باالنزالق الغضروفي في الفقرات  .4

S1  ا 12أقل منأسبوع. 

 .من داء السكريمريض أقصي من البرنامج ألنه يعاني  .5

 .مريضا انطبقت عليهم الشروط وأكملوا البرنامج العالجي والتأهيلي 12 .6

  متغيرات الدراسة
بما أن الباحثان استخدما المنهج التجريبي، فقد انبثق عن هـذه لدراسـة متغيـرات مسـتقلة       

  .ومتغيرات تابعة
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  :المتغير المستقل
  .از تحفيز األعصاب والتمارين التأهيليةالبرنامج العالجي والتأهيلي الذي اشتمل على جه  

  :المتغيرات التابعة
  ).ثني الجذع لألمام وللخلف(المدى الحركي للجذع  - 
 .درجة األلم عند المريض - 

  مجاالت الدراسة
  المجال الزماني

أسابيع في الفترة الواقعـة مـا بـين     6تم خضوع المرضى للبرنامج العالجي والتأهيلي لمدة   
  .علما بأن المرضى لم يبدأوا البرنامج العالجي والتأهيلي بنفس الوقت. 27/4/2014 – 23/2/2014

  المجال المكاني
 –استخدم الباحثان مختبر العالج الطبيعي في كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، اربـد   .1

  .األردن
 .األردن -استخدم الباحثان المركز األلماني لتعليم العالج الطبيعي والتأهيل، إربد .2

  أدوات الدراسة
  .ميزان طبي لقياس الوزن بالكيلو جرام .1
 .(Schoper test)شريط قياس وذلك لتطبيق اختبار شوبر  .2

 ).رستاميتر(جهاز لقياس الطول  .3

 .قلم حبر سائل .4

 ).4(ملحق رقم . استمارات ونماذج خاصة لتفريغ معلومات المرضى عليها .5

 .سرير طبي .6

 .جنيومتر لقياس المدى الحركي .7

 .(TENS). األعصاب جهاز تحفيز .8

  خطوات إجراء الدراسة
  :اشتملت الدراسة على أربع مراحل رئيسية

  .مرحلة اإلجراءات التنظيمية قبل إجراء الدراسة .1
 .مرحلة القياس القبلي .2

 .مرحلة العالج والتأهيل .3

 .مرحلة القياس البعدي .4
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  مرحلة اإلجراءات التنظيمية قبل إجراء الدراسة
التربية الرياضية على حجز مختبـر العـالج الطبيعـي واسـتخدام      تم االتفاق مع عمادة كلية .1

  .األجهزة المناسبة إلجراء هذه الدراسة
 .تم االتفاق مع المرضى إلجراء مقابلة أولية .2

 .إجراء المقابلة األولية مع المرضى ألخذ المعلومات والتاريخ المرضي وتنسيق المواعيد .3

 .المرضى إعداد نموذج واستمارة خاصة لتفريغ معلومات .4

 .استخدام األجهزة واألدوات واالختبارات قبل تطبيق البرنامج للتأكد من مدى صالحيتها .5

 .إعداد برنامج تأهيلي للمرضى .6

  مرحلة القياس القبلي
  .استخدم الباحثان االختبارات واألدوات التي تناسب هذه الدراسة  

  قياس المدى الحركي للجذع
  .واختبار شوبر لقياس المدى الحركي للجذع استخدم الباحثان الجنيومتر المسطري  

  طريقة القياس بالجنيومتر المسطري
  .خلع المالبس والحذاء للمريض والبقاء بشورت فضفاض كي ال يسبب أية إعاقة في حركة الجذع .1
 (top of Iliac crest)وضع عالمة بالحبر السائل على منطقة العرف الحرقفي  .2

رقفي، والذراع الثابتة بشـكل متـوازٍ مـع الجانـب     وضع محور الجنيومتر على العرف الح .3
 .الخارجي للفخذ، والذراع المتحركة بشكل متوازٍ مع الجانب الخارجي للصدر مقابالً لإلبط

 .الطلب من المريض بأن يثني جذعه لألمام محاوالً لمس أصابع قدمية بدون ثني الركبتين .4

 .ثنيتحريك الذراع المتحركة وقياس الزاوية الناتجة عن ال .5

  )5( ملحق رقم .  تطبيق نفس اإلجراءات لقياس اإلنحناء للخلف في الجذع .6
  (Schoper test)طريقة قياس المدى الحركي باستخدام اختبار شوبر  - 

وهو اختبار يستخدم لقياس مقدرة المريض على ثني الجذع لألمام واالنحناء للخلف ويسـتخدم  
  (Robinson. H, Meuqshod.A 2014)في حاالت آالم أسفل الظهر 

  :الطريقة
ووضع عالمة علـى  . خلع مالبس وحذاء المريض والبقاء بشورت فضفاض ال يعيق الحركة .1

بقلم سائل ألنها على نفس المستوى للفقرة القطنية  (Pos Iliac crest)العرف الحرقفي الخلفي 
  .الخامسة

 .سم 10وضع عالمة على الفقرة القطنية الخامسة وعالمة فوقها بـ  .2

 .من المريض بأن يثني الجذع ومحاولة لمس أصابع قدميه قدر ما أمكن الطلب .3
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سم فإن ذلك يشير إلى محدودية فـي   5قياس المسافة بين النقطتين، فإذا كانت الزيادة أقل من  .4
 .(Limitation in Trunk motion)حركة الجذع 

ن ويجـب أن  الطلب من المريض بأن يحني جذعه للخلف ومن ثم قياس المسافة بين النقطتـي  .5
 )6ملحق رقم . (سم 10تكون أقل من 

  تحديد درجة األلم
يتم تحديد درجة األلم عند المريض بتحديد درجة األلم من صفر إلى عشرة ومن ثـم سـؤال     

 numerical)المريض وبالنظر على تعابير وجه المريض ويتم إعطاؤه درجة من عشرة باسـتخدام  

pain scale).  
  .ألم بسيط: 3 ،2، 1  .ال يوجد ألم: صفر

 (Jones. K…et al 2007)) 7(ألم شديد ملحق رقم : 10، 9، 8، 7  .ألم متوسط: 6، 5، 4

  :مرحلة العالج والتأهيل
 .أسابيع 6جلسات أسبوعيا ولمدة  3خضع المرضى لـ  .1

 :تحتوي الجلسة الواحدة على .2

 )8(ملحق رقم . دقيقة 15لمدة  TENSوضع المريض تحت تأثير جهاز   -أ 

 ).9(ملحق رقم .  دقيقة 20يض لتمارين تأهيلية لمدة اخضاع المر  -ب 

 .إعطاء المريض النصائح حول حالته  - ج 

 .إرشاد المريض ألداء التمارين في المنزل وكيفية تطبيقها  -د 

  اإلرشادات قبل وخالل الجلسة
  .تحضير المكان المناسب وأخذ التاريخ المرضي للمريض .1
 .الشرح للمريض حول الجلسة وفائدتها .2

 .بالطريقة الصحيحة وضع األقطاب .3

 .اختيار التيار المناسب .4

 .متابعة المريض بين كل فترة .5

 .أداء التمارين من السهل إلى الصعب .6

  :مرحلة القياس البعدي للمتغيرات
بنفس الطريقـة  ) المدى الحركي ودرجة األلم(وتضمنت هذه المرحلة قياس المتغيرات التابعة 

 6د االنتهاء من تطبيق البرنامج العالجي والتأهيلي الذي دام وذلك بع، التي أخذت فيها القياسات القبلية
  .أسابيع

  المعالجات اإلحصائية
 .استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .1
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 .استخدم الباحث اختبار ويلكيكسون .2

 .لحساب حجم األثر (Cohen, 1988)استخدم الباحث معيار كوهن  .3

متدني، متوسط، (حساب حجم األثر، ولمعرفة مستوى حجم األثر تم : Effect Sizeحجم األثر 
  ):Cohen, 1988(استخدم المعيار االحصائي االتي ) عالي

  مستوى حجم األثر  قيمة حجم األثر
  متدني 0.10
  متوسط 0.30
  عالي 0.50

  عرض النتائج ومناقشتها
فت هذه الدراسة الى معرفة يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحث التي هد

الغضروفي، وقد تم هذا العرض  قأثر برنامج عالجي وتأهيلي على المرضى المصابين باالنزال
بحسب أسئلة الدراسة وفرضياتها وفق منهجية منظمة تقوم على عرض السؤال ثم الفرضية المنبثقة 

  .التعليق عليها بصورة موجزةعنه ثم نوع التحليل اإلحصائي المناسب، يلي ذلك جدولة البيانات ثم 
ما أثر برنامج عالجي وتأهيلي على المـدى الحركـي   : "الذي ينص على الدراسة األولنتائج سؤال 

  ".الغضروفي؟ قللمرضى المصابين باالنزال) الثني، والمد(ألسفل الظهر 
ـ : وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية األولى االتية ائية ال يوجد فرق ذو داللة إحص

بين المتوسطين الحسابيين للمدى الحركي ألسفل الظهـر  ) α  =0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية 
  .قبل وبعد إجراء البرنامج العالجي والتأهيلي) الثني، والمد(

المتوسـطات الحسـابية،    األول وكذلك للتحقق من فرضيته، تم حسـاب لإلجابة عن السؤال و
قبل وبعد إجراء البرنامج العالجي ) الثني، والمد(الحركي ألسفل الظهر للمدىواالنحرافات المعيارية، 
  .يبين ذلك )2(الجدول و، تارةً وبالزوايا تارة أخرى روالتأهيلي مقاساً بالسنتيمت

) والمد الثني،(الظهر ألسفل الحركي للمدى المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات: 2جدول 
  أخرى تارة وبالزوايا تارةً بالسنتيمتر مقاساً والتأهيلي العالجي البرنامج إجراء وبعد قبل

  القياس  المدى الحركي ألسفل الظهر  وحدة القياس
  أدنى

  قيمة 
  أعلى

  قيمة 
  المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف 
  المعياري

  السنتيمتر
 الثني

 58. 12.88 13.90 12.00 القبلي

 45. 13.84 14.40 12.60 البعدي

 المد
 33. 8.26 9.00 7.90 القبلي

 40. 7.57 8.20 6.50 البعدي

 الثني  الزوايا
 1.50 58.33 62.00 56.00 القبلي

 2.80 64.00 71.00 60.00 البعدي
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  أدنى  القياس  المدى الحركي ألسفل الظهر  وحدة القياس
  قيمة 

  أعلى
  قيمة 

  المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف 
  المعياري

 المد
 98. 11.33 13.00 10.00 القبلي

 1.08 14.58 16.00 12.00 البعدي

ين للمدى الحركـي ألسـفل   الحسابي ينبين المتوسط ظاهري فرقوجود ) 2(يتبين من الجدول   
حيث كان المتوسط الحسابي البعدي ، قبل وبعد إجراء البرنامج العالجي والتأهيلي) الثني، والمد(الظهر

أكبر من القبلي، وكذلك كانت المتوسط الحسابي  رالمقاسة بالسنتيمت) الثني(للمدى الحركي ألسفل الظهر
وكذلك  كانت المتوسـط  . أقل من القبلي رالمقاسة بالسنتيمت) المد(الظهر البعدي للمدى الحركي ألسفل

المقاسة بالزوايا أكبر من القبلي، وكـذلك  كانـت   ) الثني(الحسابي البعدي للمدى الحركي ألسفل الظهر
ولمعرفة . المقاسة بالزوايا أكبر من القبلي) المد(المتوسط الحسابي البعدي للمدى الحركي ألسفل الظهر

؛ تـم اسـتخدام   )القياس القبلي، ام للقياس البعدي(داللة االحصائية لذلك الفرق الظاهري ولصالح من ال
  .يبين ذلك) 3(، والجدول )Wilcoxon Signed Ranks Test( 1اختبار ويلكوكسن

 Wilcoxon Signed( ويلكوكسن واختبار المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات: 3جدول 
Ranks Test (الظهر ألسفل الحركي للمدى)،العالجي البرنامج إجراء وبعد قبل) والمد الثني 

  أخرى تارة وبالزوايا تارةً بالسنتيمتر مقاساً والتأهيلي

وحدة 
  القياس

المدى الحركي 
  ألسفل الظهر

  متوسط  العدد  
  الرتب

  مجموع
  الرتب

 قيمة
(ويلكوكسن

Z(  

الداللة 
  اإلحصائية

  حجم
  األثر

  السنتيمتر

 الثني
 00. 00.  0  الرتب السالبة

 78.00 6.50 12  الرتب الموجب 0.88  0.002 *3.063-

   0  الحدية

 المد

 78.00 6.50 12  الرتب السالبة

 00. 00. 0  الرتب الموجب 0.89  0.002 *3.066-

   0  الحدية

  الزوايا

 الثني
 00. 00. 0  الرتب السالبة

 78.00 6.50 12  الرتب الموجب 0.89  0.002 *3.066-

   0  الحدية

 المد

 00. 00. 0  الرتب السالبة

 78.00 6.50 12  الرتب الموجب 0.89  0.002 *3.088-

   0  الحدية

  )α  =0.05(الداللة اإلحصائية عند مستوى ذات داللة احصائية *

                                                           
 اختبار إحصائي ال معلمي يستخدم في حالة العينات الصغيرة ولمجموعتين غير مستقلتين مرتبطتين والتي ال تتوزع طبيعياً  1



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

248  

  :ما يلي )3(يتبين من الجدول 
 ينبـين المتوسـط  ) α  =0.05(الداللة االحصـائية  داللة إحصائية عند مستوى  وذ فرقجود و - 

قبـل وبعـد إجـراء البرنـامج      رمقاساً بالسنتيمت) الثني(ين للمدى الحركي ألسفل الظهرالحسابي
للمدى الحركـي   البعدي، حيث كان المتوسط الحسابي البعديولصالح القياس  العالجي والتأهيلي

وهـي أقـل   ) 0.002(، وكانت قيمة الداللة االحصائية لـه  القبليمن  أكبر) الثني(رألسفل الظه
 البديلـة  وقبول الصفريةالفرضية  رفض؛ مما يدل على )α  =0.05(مستوى الداللة اإلحصائية 

) α  =0.05(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصـائية  " : التي تنص على
قبل وبعـد إجـراء البرنـامج    ) الثني(يين للمدى الحركي ألسفل الظهر بين المتوسطين الحساب

للبرنامج العالجي والتأهيلي على المدى الحركـي ألسـفل    أثر يوجدبمعنى . "العالجي والتأهيلي
الذي بلغت قيمته ) Cohen, 1988(، حسب مؤشر كوهن األثرهذا  حجمولمعرفة ). الثني(الظهر

والتأهيلي على المدى الحركي ألسفل  العالجي للبرنامج عالي أثر حجم؛ الذي يدل على )0.88(
 ).الثني(الظهر

 ينبـين المتوسـط  ) α  =0.05(الداللة االحصـائية  داللة إحصائية عند مستوى  وذ فرقوجود  - 
قبل وبعد إجراء البرنامج العالجي  رمقاساً بالسنتيمت) المد(ين للمدى الحركي ألسفل الظهرالحسابي

للمدى الحركـي ألسـفل    البعدي، حيث كان المتوسط الحسابي البعديالقياس  ولصالح والتأهيلي
وهي أقل مستوى الداللة ) 0.002(، وكانت قيمة الداللة االحصائية له القبليمن  أقل) المد(الظهر

: التي تنص على البديلة وقبول الصفريةالفرضية  رفض؛ مما يدل على )α  =0.05(اإلحصائية 
بين المتوسـطين  ) α  =0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  يوجد فرق ذو داللة" 

. "قبل وبعد إجراء البرنامج العالجي والتـأهيلي ) المد(الحسابيين للمدى الحركي ألسفل الظهر 
ولمعرفـة  ). المد(للبرنامج العالجي والتأهيلي على المدى الحركي ألسفل الظهر أثر يوجدبمعنى 
؛ الذي يدل على )0.89(الذي بلغت قيمته ) Cohen, 1988(شر كوهن ، حسب مؤاألثرهذا  حجم
 ).المد(على المدى الحركي ألسفل الظهر والتأهيلي العالجي للبرنامج عالي أثر حجم

 ينبـين المتوسـط  ) α  =0.05(الداللة االحصـائية  داللة إحصائية عند مستوى  وذ فرقوجود  - 
مقاساً بالزوايا قبل وبعد إجراء البرنامج العالجـي  ) الثني(ين للمدى الحركي ألسفل الظهرالحسابي

للمدى الحركـي ألسـفل    البعدي، حيث كان المتوسط الحسابي البعديولصالح القياس  والتأهيلي
وهي أقـل مسـتوى   ) 0.002(، وكانت قيمة الداللة االحصائية له القبليمن  أكبر) الثني(الظهر

التـي   البديلـة  وقبول الصفريةالفرضية  فضر؛ مما يدل على )α  =0.05(الداللة اإلحصائية 
بـين  ) α  =0.05(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية " : تنص على

قبل وبعد إجراء البرنامج العالجـي  ) الثني(المتوسطين الحسابيين للمدى الحركي ألسفل الظهر 
علـى المـدى الحركـي ألسـفل      للبرنامج العالجـي والتـأهيلي   أثر يوجدبمعنى . "والتأهيلي
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الذي بلغت قيمته ) Cohen, 1988(، حسب مؤشر كوهن األثرهذا  حجمولمعرفة ). الثني(الظهر
والتأهيلي على المدى الحركي ألسفل  العالجي للبرنامج عالي أثر حجم؛ الذي يدل على )0.89(

 ).الثني(الظهر

 ينبـين المتوسـط  ) α  =0.05(ة الداللة االحصـائي داللة إحصائية عند مستوى  وذ فرقوجود  - 
مقاساً بالزوايا قبل وبعد إجراء البرنامج العالجـي  ) المد(ين للمدى الحركي ألسفل الظهرالحسابي

للمدى الحركـي ألسـفل    البعدي، حيث كان المتوسط الحسابي البعديولصالح القياس  والتأهيلي
وهـي أقـل مسـتوى    ) 0.002(ه ، وكانت قيمة الداللة االحصائية لالقبليمن  أكبر) المد(الظهر

التـي   البديلـة  وقبول الصفريةالفرضية  رفض؛ مما يدل على )α  =0.05(الداللة اإلحصائية 
بـين  ) α  =0.05(يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية " : تنص على

نامج العالجـي  قبل وبعد إجراء البر) المد(المتوسطين الحسابيين للمدى الحركي ألسفل الظهر 
للبرنامج العالجـي والتـأهيلي علـى المـدى الحركـي ألسـفل        أثر يوجدبمعنى . "والتأهيلي

الذي بلغت قيمتـه  ) Cohen, 1988(، حسب مؤشر كوهن األثرهذا  حجمولمعرفة ). المد(الظهر
على المدى الحركي ألسفل  والتأهيلي العالجي للبرنامج عالي أثر حجم؛ الذي يدل على )0.89(
 ).المد(لظهرا

ال يوجد فرق ذو داللـة إحصـائية   : وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية الثانية االتية
بين المتوسطين الحسابيين للشدة األلم قبل وبعـد إجـراء   ) α  =0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية 

  .البرنامج العالجي والتأهيلي
المتوسـطات الحسـابية،    فرضيته، تم حسـاب  الثاني وكذلك للتحقق منلإلجابة عن السؤال و

يبـين   )4(الجـدول  و، لشدة األلم قبل وبعد إجراء البرنامج العالجي والتأهيليواالنحرافات المعيارية، 
  .ذلك

 العالجي البرنامج إجراء وبعد قبل األلم لشدة المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات: 4جدول 
  تأهيليوال

  القياس  
  أدنى

  قيمة 
  أعلى

  قيمة 
  المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف 
  المعياري

 شدة األلم 
 1.09 5.50 7.00 4.00 القبلي

 1.06 2.25 4.00 1.00 البعدي

ين لشدة األلـم قبـل وبعـد    الحسابي ينبين المتوسط ظاهري فرقوجود  )4(يتبين من الجدول 
. يث كان المتوسط الحسابي البعدي لشدة األلم أقل مـن القبلـي  ح، إجراء البرنامج العالجي والتأهيلي
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؛ تـم  )القياس القبلي، ام للقياس البعدي(ولمعرفة الداللة االحصائية لذلك الفرق الظاهري ولصالح من 
  .يبين ذلك) 5(، والجدول )Wilcoxon Signed Ranks Test( 2استخدام اختبار ويلكوكسن

 Wilcoxon Signed( ويلكوكسن واختبار المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات :5جدول 
Ranks Test (والتأهيلي العالجي البرنامج إجراء وبعد قبل األلم لشدة  

  متوسط  العدد    
  الرتب

  مجموع
  الرتب

 قيمة
(ويلكوكسن

Z(  

الداللة 
  اإلحصائية

  حجم
  األثر

  شدة األلم
 78.00 6.50  12  الرتب السالبة

 00. 00. 0  الرتب الموجب 0.90  0.002 *3.109-

   0  الحدية

  )α  =0.05(الداللة اإلحصائية عند مستوى ذات داللة احصائية *

  
=  α(الداللـة االحصـائية   داللة إحصائية عند مستوى  وذ فرقوجود  )5(يتبين من الجدول 

ولصـالح   جراء البرنامج العالجي والتـأهيلي ين لشدة األلم قبل وبعد إالحسابي ينبين المتوسط) 0.05
، وكانت قيمـة الداللـة   القبليمن  أقللشدة األلم  البعدي، حيث كان المتوسط الحسابي البعديالقياس 

 رفـض ؛ مما يـدل علـى   )α  =0.05(وهي أقل مستوى الداللة اإلحصائية ) 0.002(االحصائية له 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ": التي تنص على البديلة وقبول الصفريةالفرضية 

بين المتوسطين الحسابيين لشدة األلم قبل وبعد إجراء البرنـامج العالجـي   ) α  =0.05(اإلحصائية 
، األثـر هـذا   حجمولمعرفة . للبرنامج العالجي والتأهيلي على شدة األلم أثر يوجدبمعنى . "والتأهيلي

 عـالي  أثـر  حجـم ؛ الذي يدل على )0.90(ذي بلغت قيمته ال) Cohen, 1988(حسب مؤشر كوهن 
  .والتأهيلي على شدة األلم العالجي للبرنامج

  مناقشة النتائج
 (L3 – S1)تم تطبيق برنامج عالجي وتأهيلي للمرضـى المصـابين بـاالنزالق الغضـروفي     

  .TENSوتضمن البرنامج تمارين تأهيلية واستخدام جهاز 
بـين المتوسـطين   ) α  =0.05(احصائية عند مستوى الداللة  والحظنا وجود فرق ذي داللة  

، قبل وبعد إجراء البرنامج العالجي والتأهيلي ولصـالح  )الثني(الحسابين للمدى الحركي ألسفل الظهر 
  .القياس البعدي

                                                           
 ن والتي ال تتوزع طبيعياً اختبار إحصائي ال معلمي يستخدم في حالة العينات الصغيرة ولمجموعتين غير مستقلتين مرتبطتي 2
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بـين  ) α  =0.05(كما أكدت النتائج على وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
قبل بعد إجراء البرنامج العالجي والتـأهيلي  ) المد(ين للمدى الحركي ألسفل الظهر المتوسطين الحساب

  .لصالح القياس البعدي
) المـدى الحركـي  (وهذا مؤشر جيد في تأثير البرنامج العالجي والتأهيلي على هذا المتغيـر    

الت المسؤولة عن وتفسر هذه النتيجة بأن ممارسة التمارين التأهيلية بشكل عام يزيد سمك وكثافة العض
  .(Akhbari… etal 2008)حركة الجذع 

حيث أشارت  (carpes. F..etal 2008)وتتفق هذه النتائج مع دراسة قام بها كاربس وزمالئه   
  .نتائج هذه الدراسة إلى أن تمارين الثبات والتقوية للجذع تعمل على زيادة المدى الحركي للجذع

إلى أن القيـام بالتمـارين    (Skiki.EM, Suad. T 2003)كما أظهرت دراسة سكيكي وسعاد   
  .التأهيلية ألسفل الظهر لها تأثير ذي داللة إحصائية على حركة الجذع

أكدت على أن تمارين  (Jinmoon. H…et al 2013)وفي دراسة قام بها جين مون وزمالئه   
  .أسفل الظهر المزمنةالتأهيلية القطنية تؤثر إيجابيا على المدى الحركي للمرضى المصابين بآالم 

باإلضافة إلى التحسن في المدى الحركي ألسفل الظهر، فقد أكدت نتائج هذه الدراسـة علـى     
بين المتوسطين الحسابين لشدة األلـم  ) α  =0.05(وجود فرق ذي داللة احصائية عند مستوى الداللة

  .قبل وبعد إجراء البرنامج العالجي والتأهيلي، لصالح القياس البعدي
يعمل على تثبيط الخاليا العصـبية الداخليـة    TENSفسر الباحثان هذه النتيجة بأن استخدام وي  

(Interneuron)  التي تقع في القرن الظهري(dorsal Horn)  للحبل الشوكي منتجا مثبطات أللياف
  . Pain Fibers)(االلم 

من األليـاف المنتجـة    والتي تعتبر (A- delta, C-fiber)من  Pوذلك عن طريق تثبيط اطالق مادة 
  .(Osullivan – S, Siegelman, R 2011). لأللم

يؤدي إلى انخفـاض شـدة األلـم لـدى      TENSفالعديد من الدراسات تؤكد على أن استخدام   
التي أظهـرت   (shimoji, K… etal,2007)المصابين بآالم أسفل الظهر كدراسة شي موجي وزمالئه 

  .TENSدام نتائجها انخفاض شدة األلم عند استخ
كما يعزو الباحثان انخفاض شدة األلم إلى القيام بالتمارين التأهيلية فممارسة التمـارين تعمـل     

  . (Machad. La… etal, 2006)على التقليل من شدة األلم على المدى القصير 
إذ تشير نتائجها إلى أن تمارين الثبات لها  (Sung. Ps 203)وتتفق هذه النتائج مع دراسة سنغ   

  .تأثير على شدة األلم ونسبة العجز لدى مرضى آالم أسفل الظهر
الذي له تأثير واضع على شـدة األلـم    TENSوقد جمع الباحثان في دراسته العالج باستخدام   

  .والتمارين والتأهيلية التي لها تأثير على المدى الحركي ألسفل الظهر وقوة العضالت وشدة األلم
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  االستنتاجات والتوصيات
  تنتاجاتاالس

  :من خالل عرض ومناقشة النتائج توصل الباحثان إلى ما يلي
قد اثـر وبشـكل   ) TENSجهاز + تمارين تأهيلية (البرنامج العالجي والتأهيلي والذي تضمن  .1

 ).شدة األلم+ المدى الحركي (إيجابي على متغيرات الدراسة 

 .راسةمدة البرنامج العالجي والتأهيلي كانت كافية لتحسن متغيرات الد .2

من أهم المتغيرات التابعة التي تستخدم لتقييم فاعلية برنامج عالجـي وتـأهيلي هـي المـدى      .3
 .الحركي، شدة األلم

 .ال يوجد اختالف في استخدام أداة الجنيومتر واختبار شوبر لقياس المدى الحركي .4

  التوصيات
ه في معالجة المرضى توجيه مراكز العالج الطبيعي بتعميم البرنامج العالجي والتأهيلي وتطبيق .1

 .المصابين باإلنزالق الغضروفي 

العمل على دمج برامج عالجية مع برامج تأهيلية لعـالج لمرضـى المصـابين بـاالنزالق      .2
 .الغضروفي

 .تشجيع المرضى على ممارسة التمارين التأهيلية في المنزل .3

 .إجراء دراسات مشابهة على عينة أكبر ولكال الجنسين .4

 .بين التمارين التأهيلية وبين طرق العالج الطبيعي األخرى إجراء دراسات مقارنة .5

استخدام الجنيومتر أو اختبار شوبر لقياس المدى الحركي ألسفل الظهر فكالهما له نفس حجـم   .6
  .األثر
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  :الملخص

 جامعة/ الرياضة علوم كلية طلبة لدى األكاديمي التحصيل متغيرات ببعض العدواني السلوك تأثر مدى
   مؤتة

  محادين بشار.أ                                         خويلة محمد قاسم. د.أ       
    qassem_khw@yahoo.com               mahadeen.bashar@yahoo.com 

  الرياضة علوم كلية/  مؤتة جامعة
 التحصيل متغيرات ببعض العدواني السلوك تأثر مدى إلى للتعرف الدراسة هذه هدفت

 لطبيعة لمالئمته الوصفي المنهج الباحثان استخدم،مؤتة جامعة/  الرياضة علوم كلية طلبة لدى األكاديمي
 اختيارهم تم واللذين الكلية طلبة من وطالبة طالباَ) 150( قوامها عينة على طبيقهات وتم الدراسة، هذه

 تأثر مدى في إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج وأظهرت الدراسة، مجتمع من عشوائية بطريقة
 المعدل( للمتغير الرياضة علوم كلية طلبة لدى األكاديمي التحصيل متغيرات ببعض العدواني السلوك
 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم أيضاً النتائج وأظهرت، المقبول التقدير ذوي ولصالح) الدراسي

، الدراسية السنة( لمتغيرات األكاديمي التحصيل متغيرات ببعض العدواني السلوك تأثر مدى في
 قبل من الدراسة هذه نتائج من اإلستفادة بضرورة الباحثان وأوصى ،) اإلجتماعي والنوع التخصص،
 العدواني، السلوك من للتقليل الالزمة اإلجراءات اتخاذ في لمساعدتهم التعليمية البرامج عن المسؤولين
 واجراء المؤتمرات، أو الندوات خالل من الطلبة بين ما والرياضي الثقافي الوعي نشر  إلى باإلضافة
 وضع وضرورة العدواني، لوكللس تؤدي التي العوامل عن بالكشف الخاصة الدراسات هذه من المزيد
 يعرف ما أو العدوانية، السلوكات عن يبعدهم بحيث المتميزين للطلبة للحوافز لنظام المسؤولة الجهات
  .شابه ما أو البطوالت في الرياضي الخلق صاحب بجائزة
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Abstract: 
This study aimed at identifying the extent at which the aggressive 

behavior is influenced by some variables of academic achievement among the 
students of the Faculty of Sports Sciences / Mu'tah University. The researchers 
used the descriptive approach due to its appropriateness to the nature of this 
study. The study sample consisted of 150 male and female students from the 
students of the faculty who were chosen randomly from the study society. The 
results showed that there are statistically significant differences in the extent at 
which the aggressive behavior is influenced by some variables of academic 
achievement among the students of the Faculty of Sports Sciences regarding the 
accumulative in favor of those who have an estimation degree of (pass). The 
results showed that there are no statistically significant differences in the extent 
at which the aggressive behavior is influenced by some variables of academic 
achievement among the students of the Faculty of Sports Sciences regarding the 
variables of (Academic year, major, and gender). The researchers recommended 
that the administrators of the educational programs  should make advantage of 
the results of this study in order to help them in taking the necessary procedures 
so as to reduce the aggressive behavior, in addition to expanding the cultural and 
sporting awareness among the students through seminars, conferences, as well as  
conducting more of these specific studies that aim to reveal the factors that lead 
to aggressive behavior and that the responsible parties should establish a system 
of incentives for the distinguished students so as to keep them away from the 
aggressive behaviors, or what is known as the award of the sporting spirit  that is 
applied in the championships or something that is similar to that. 
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  :الدراسة مقدمة
 سلبية بصورة يؤثر والذي للقلق المثيرة السلبية والظواهر السلوكيات أحد العدواني السلوك يعد

 التخريب أعمال من الكثير يصاحبه ألنه وذلك واستقراره المجتمع بأمن يضر حيث المجتمع على
  .والقتل والتدمير

 من العنف أن كما للقلق، مثيرة اجتماعية ً،وظاهرة مكتسبا ً انحرافيا ً سلوكا العنف ويعد
 وليدة هو بل وحيد عنصر وليد ليس فهو واحد عامل على تعتمد ال التي المركبة االجتماعية رالظواه

 طبيعة عن ذاته حد في يعبر العنف ألن واجتماعية فردية ظاهرة ألنها واألسباب العوامل من مجموعة
 يوفرس أنه متوهمة السلوك هذا تصطنع التي االنسانية الشخصية سياق في والتناقص والخلل الضعف

 نستخدم فعندما ذلك عكس الحقيقة أن نجد لكننا األهداف، لها سيحقق أنه أو والحاجات المتطلبات لها
 المألوف عن خروجاً يعد ذلك فإن كان، مبرر أي تحت االجتماعية العالقات في والعنف وأساليبها القوة

 إيقاع الى يهدف فعل رد أي هعن يعبر سلوك أي بأنه العنف عرف حيث االجتماعية للمعايير وانتهاكاً
  ).2000يحيى،(اآلخرين ممتلكات أو الذات ممتلكات تخريب أو باآلخرين أو بالذات األلم أو األذى

 العنف ظاهرة هي المعاصر الوقت في والتنقيب والفهم بالدراسة الجديرة الظواهر إن
 الرياضي والعنف بها، لتنبؤا وإمكانية تحليلها على يساعد الظاهرة هذه إلى التعرف إن الرياضي،إذ

 بسبب وذلك بأخرى أو بصورة والمحلية والعربية الغربية المجتمعات معظم منها تعاني عالمية ظاهرة
  ).stamirisp.2000(والقتل والتدمير التخريب أعمال من يصاحبه ما

 ناهيك واستقراره، المجتمع بأمن اإلضرار صور أبشع تعد والعنف الشغب أعمال أن شك وال
 ثم والتنافسية، الترويحية الممتعة وخصائصها الرائعة وقيمها،  قيمتها الرياضية األنشطة تُفقد أنها عن
 حوادث إلى البعض قادت التي بالنصر الفرح حاالت عن للتعبير المسؤولة غير الهوجاء التصرفات إن

 تتطلب التي ةالمرفوض وصورها المقيتة، الشغب مظاهر سياق في تندرج متكررة ووفيات مروعة،
  ).2004المالعب، شغب(والحزم الجدية من بمزيد معها التعامل

 وطموحاتها باألسرة ً وثيقا ً ارتباطا يرتبط للفرد األكاديمي التحصيل بأن الباحثان ويرى
 لألفراد، األكاديمي التحصيل عن المسؤولة الرئيسة الجهات من األسرة تعتبر حيث وأهدافها، وتربيتها

 كان كلما لألبناء بالنسبة العلمية األمور متابِعة ومستوى مرتفعا لألسرة التعليمي لمستوىا كان فكلما
  .مرتفع لألفراد األكاديمي التحصيل
  :يلي ما إلى العدوان يصنف:  العدوان تصنيف
  .باآلخرين والضرر األذى إلحاق ويتضمن مباشر مادي أو بدني عدوان - 1
  .والنقد واللوم السب ويتضمن مباشر لفظي عدوان - 2
 ذلك إلحداث المعتدى من قصد دون األلم أو الضرر إلحاق ويتضمن مباشر غير عدوان - 3

  ).2007محمد،(األذى



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

257  

  :الرياضية المالعب في والشغب العنف لظواهر االجتماعية األسباب
 المالعب في والشغب العنف مظاهر ابراز في الكبير الدور االجتماعية العوامل تؤدي

 بين القاتلة والمنافسة الصراع ظهور في األساسية العوامل من تعد العوامل هذه أن لكذ الرياضية
  :األسباب هذه ومن الرياضية، للفرق المشجعة الجماهير أو المتبارية الفرق

  المتبارية الفرق بين والثقافية واالقتصادية االجتماعية المستويات في الفوارق- 1
   والشغب العنف أعمال إثارة في األجنبية الفرق تقليد- 2
  الرياضة في والشغب العنف أعمال ضد الفعالة الردع وسائل ضعف أو غياب- 3
 احاسيسهم وترهف شعورهم تلهب إذ والمتفرجين الالعبين في الجماهيرية االعالم وسائل تأثير- 4

  والعدوان الصراع دائرة في الولوج إلى وتدفعهم
 ً زائرا اآلخر والفريق ً مضيفا الفريقين أحد وكون راآلخ الفريق دون لفريق المشجعين كثرة- 5

 إلى يدفعهم ً تأثيرا الالعبين في المتنافسة الفرق ادارات وتأثير الالعبين بين المباشر واالحتكاك
 المدربين مكانة تعزز فيها إيجابية نتائج وتحقيق المسابقة في الفوز أجل من شيء أي عمل
  ).2005الحسن،(المجتمع في قيمتهم وترفع

 المشاهدين لدى والتعصب والشغب والعنف العدوان مصادر بأن) 2006الحشحوش،( ويرى
  :التالية الفئات في حصرها يمكن الرياضية للمنافسات

 عربية أو محلية كانت سواء الرياضية لأللعاب الممارسون األفراد وهم: والمتنافسين الالعبين - 1
  .دولية أو

  .والمعالجين والفنيين والحكام لمدربينا وهم: الرياضيين المساعين - 2
 األندية أعضاء أبرزهم ومن شؤونها، ومتابعة الرياضة على القائمون وهم: اإلداريين - 3

  .األولمبية واللجنة الرياضية واإلتحادات
 والوسائل األجهزة عبر يبث مما الرياضي بالشأن يتعلق ما كل يشمل وهنا: الرياضي اإلعالم - 4

  .مقروءة أو مسموعة وسائل أو مرئية وسائل كانت سواء تلفةالمخ اإلعالمية
 أو للرياضة والمحبين والمتابعين المؤازرين المواطنين من مجموعات وهم: الرياضي الجمهور - 5

 لميولهم وفقا الرياضية األلعاب لتشجيع والمتشددين والمتحمسين الرياضة من معين نوع
  .واتجاهاتهم

  :والشغب العدوان مظاهر
 وسائل الشرطة رجال على االعتداء في ويستخدم الفعل، أو بالقول الشرطة رجال على اإلعتداء - 1

  .نابية بعبارات  والتلفظ واألسلحة بالحجارة القذف -:منها كثيرة
 عن والتعبير المشاركة على وتحثهم األفراد تحمس التي والشعارات العدائية الهتافات ترديد - 2

  .الرنانة والعبارات المؤثرة الشعارات وإلقاء إعداد يتقنون ممن الشغب قادة ويكون رأيهم،
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 مدرجات في الحرائق كإشعال متعددة صور وله الشغب، مظاهر أخطر من ويعد: التخريب - 3
  .خروجهم عند البنزين ومحطات والميادين بالشوارع أو،  ومرافقه الملعب

 وقد عمد، عن المهمة األماكن بعض في المتفجرة المواد بوضع المشاغبون ويقوم: اإلنفجارات - 4
  .الغاز كأنابيب   أشعلوها التي للحرائق نتيجة اإلنفجارات تكون

 والسيارات والمنازل والبنوك التجارية المحالت من ونهب سلب عملية تجري: والنهب السلب - 5
 أهدافهم لتنفيذ النفوس وضعاف القلوب لمرضى فرصة الشغب أحداث تعتبر حيث،  ذلك وغير
  .اآلخرين ممتلكات على اإلعتداء في والمتمثلة السيئة

 الزهراني،( األمنية القوات تحرك إلعاقة الطرقات في المشتعلة واإلطارات العوائق وضع - 6
2005.(  
 أن بإعتبار األبناء تنمية في األسرة دور على بناءاً يظهر العدواني السلوك بأن الباحثان ويرى

 األبناء اتجاهات تنمية خالل من األبناء تربية عن المسؤولة األولى التربوية المؤسسة هي األسرة
 هذه كل تسهم حيث معنوية، وروح أخالق بكل  تشجعيها وكيفية وممارستها الرياضة نحو اإليجابية
 على إيجابية بصورة ينعكس بحيث،  الوعي من مرتفع لمستوى األبناء بمستوى الوصول في األمور
  .   األكاديمي التحصيل ضمنها منو الحياة مجاالت كافة

  :الدراسة مشكلة
 كليات ضمنها ومن الجامعات في التعليم من األساسي الهدف هو الجيد األكاديمي التحصيل إن

 الرياضة، مجتمع في شائعة أصبحت التي الظواهر من العدواني السلوك ظاهرة وتعد الرياضية، التربية
 ثم ومن للتعلم المحركة الدوافع كأحد األكاديمي تحصيله في ماًها دوراً اإلجتماعي الفرد لعمق أن كما

 بالمستوى للنهوض والتحليل، للدراسة الظاهرة هذه إخضاع ضرورة الباحثان إرتأى ولذلك التحصيل،
 سلبية، أمور أية من مستقبال يحدث قد لما وتفاديا مؤتة، جامعة في الرياضة علوم كلية لطلبة األكاديمي
 كلية طلبة من العدوانية الممارسات سلوك في قيمة حتى أو اتجاه أو ميل لديه من على الطريق ولقطع
  .المستقبل مربي الرياضة علوم
  :الدراسة أهمية

 العدواني السلوك ربط حول تتمحور التي القليلة الدراسات من كونها في الدراسة هذه أهمية تكمن - 1
  .األكاديمي بالتحصيل

 أسباب معرفة تحاول أنها أساس على والمسؤولين، المتخصصين راسةالد هذه تفيد أن يمكن - 2
  .العدواني السلوك

 هذه من التقليل أو للقضاء الممكنة الحلول إلى الدراسة هذه نتائج خالل من التوصل يمكن - 3
  .الرياضية التربية خريجي لدى السلبية الظاهرة
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  :الدراسة أهداف
  :إلى للتعرف الدراسة هذه هدفت

 الرياضة علوم كلية طلبة لدى األكاديمي التحصيل متغيرات ببعض العدواني السلوك ثرتأ مدى -1
 ). التخصص، الدراسية السنة،  الدراسي المعدل(

  . الرياضة علوم كلية طلبة لدى التخصص داخل اإلجتماعي بالنوع العدواني السلوك تأثر مدى  -2
  :الدراسة تساؤالت

 الدراسي؟ للمعدل تبعاً الرياضة علوم كلية طلبة دىل العدواني السلوك مستوى يختلف هل -  -1

 الدراسية؟ للسنة تبعاً الرياضة علوم كلية طلبة لدى العدواني السلوك مستوى يختلف هل -2

  للتخصص؟ تبعاً الرياضة علوم كلية طلبة لدى العدواني السلوك مستوى يختلف هل -3

 داخل اإلجتماعي للنوع تبعاً ضةالريا علوم كلية طلبة لدى العدواني السلوك مستوى يختلف هل -4
 ؟) رياضي تاهيل،  رياضية تربية(  التخصص

  :الدراسة مجاالت
 .مؤتة جامعة في الرياضة علوم كلية طلبة على الدراسة تطبيق تم :البشري المجال -1

 .مؤتة جامعة في الرياضة علوم كلية في الدراسة تطبيق تم: المكاني المجال -2

  ).20/2/2016-10/2/2016(الفترة في راسةالد تطبيق تم :الزماني المجال -3
  :الدراسة مصطلحات

 والسب كالضرب ظاهريا يكون السلوك هذا آخر، لفرد موجه فرد سلوك عن عبارة هو :العدوان -
  ).2007محمد،(اآلخرين تجاه بالعداء الشعور حالة في يكون وقد والقذف واألذى والشتم

 الریاضي المجال في أنواعھا بمختلف للقوة قانوني رالغی أو مشروع الغیر اإلستخدام ھو: العنف -
  ).1998عالوي،(
 وتحصيله مستواه عن تعبر درجات من عليه الحصول الطالب يستطيع ما: األكاديمي التحصيل -

  .)إجرائي.( وتقديره
  :السابقة الدراسات
 السلوك تأثر مدى على للتعرف أجريت التي الدراسات من العديد على باإلطالع الباحثان قام
  :الدراسات لهذه عرض يلي وفيما عدة بمتغيرات العدواني

 اليد، كرة العبي عند العدواني السلوك وجود مدى على ركزت دراسة) 2013(عباس أجرى
 لذلك، مقترح أسلوب إعداد خالل من إيجابياً ليصبح العدواني السلوك تعديل محاولة إلى البحث ويهدف

 اليد كرة في وأنواعه بخاصة الرياضة وفي عام بشكل وتعريفه العدواني السلوك دراسة خالل من
 الجنوب نفط نادي يمثلون العباً) 24(العينة شملت حيث تعالجه، التي واألساليب والنظريات خصوصاً
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 اإلختبارين بين الفروق على والتعرف العدواني السلوك مستوى عن بالكشف الباحث وقام اليد، بكرة
  .العدواني السلوك تعديل في الواضح األثر له المستخدم األسلوب أن الباحث تجواستن والبعدي، القبلي

 األمور أولياء عزوف أثر عن للكشف هدفت دراسة)  2013، ومصاروة رضوان(  وأجرى      
 ومديرة مديراً) 205( بلغت عينة على المدرسي، العنف في والمعلمين اآلباء مجالس في المشاركة عن

 اآلباء مجالس في المشاركة عن األمور أولياء عزوف أثر أن الدراسة ئجنتا وأظهرت، لمدرسة
 ألثر إحصائية داللة ذات فروق لوجود اشارت كما. متوسطا كان) ككل( المدرسي العنف في والمعلمين
 تعزى) ككل( المدرسي العنف في والمعلمين اآلباء مجالس في المشاركة عن األمور أولياء عزوف
 المدارس مديري ولصالح بالمديرات، مقارنة المديرين ولصالح ،)التعليمية حلةالجنس،المر(لمتغير
 األمور أولياء عزوف ألثر إحصائيا دالة فروق وجود وعدم. األساسية المدارس بمديري مقارنة الثانوية

 موقع( الدراسة لمتغيري تعزى) ككل( المدرسي العنف في والمعلمين اآلباء مجالس في المشاركة عن
  ).وحجمها،رسةالمد

 الرياضي العنف مستوى إلى للتعرف هدفت بدراسة)  2012،  والجراح الزيود(  من كل قام
 الدراسة هذه لطبيعة لمالئمته وذلك الوصفي المنهج الباحثان استخدام، األردنية القدم كرة مالعب في
 الشمال، إقليم في ازةوالممت األولى الدرجة من العب( فرد) 146( قوامها عينة على تطبيقها تم التي
 العنف من متوسط مستوى وجود النتائج وأظهرت عشوائية، بطريقة اختيارهم تم ،)مشجع إداري، حكم،

 عدم النتائج أظهرت كما الدراسة، عينة أفراد نظر وجهة من األردنية القدم كرة مالعب في الرياضي
 األردنية القدم كرة مالعب في يالرياض العنف مستوى حول العينة أفراد آراء في اختالفات وجود

 الدراسة وأوصت، ) االجتماعية الرياضية،الحالة التعليمي،المكانة العمر،المستوى(  المتغيرات باختالف
 العنف ونبذ اإليجابية الرياضية األحداث على التركيز في االعالم وسائل دور تفعيل بضرورة
  . الرياضي

 الرياضية المالعب في الشغب مظاهر أهم إلى لتعرفل هدفت دراسة) 2011( محمود أجرى كما   
 الوصفي المنهج الباحث استخدم. السودانية الجامعات كليات دوري في الظواهر لهذه المسببات هي وما
 االداريين وبعض والالعبين والمشجعين الرياضيين الطالب مجتمع من فرد) 1600(بلغت عينة على

 عن الخروج في المتمثل السلوك سوء هي الشغب مظاهر أهم أن الدراسة وأسفرت القدم، كرة لمنافسة
 هي األسباب أهم وأن باآلخرين، والتحرش والتذمر والتخريب بالضرب المرتبط والعنف والذوق اللياقة
 بين الرياضي الوعي بنشر الباحث وأوصى التوالي، على والالعبون واإلداريون والجمهور الحكام
 الحكام أفضل الختيار المركزية التحكيم لهيئة التحكيم وإسناد وغيرها، والملصقات بالندوات الطالب
 .النظام لحفظ العام األمن من قوة بإضافة الجامعي الحرس مساعدة إلى باإلضافة المباريات، إلدارة

 المالعب في الرياضي العنف أسباب الى للتعرف هدفت) 2007(جابر بها قام دراسة وفي
 نتائج وأظهرت ،) العبا 152(  قوامها عينة على الوصفي المنهج الباحث استخدم حيث، الفلسطينية
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 الحكام لحماية نظام وجود عدم سببها الفلسطينية المالعب في الرياضي العنف ظاهرة أن الدراسة
 الثالثة المرتبة فيما الجماهير بين وعي وجود عدم فكانت الثانية المرتبة أما األولى المرتبة احتلت
 توثيق بضرورة الدراسة أوصت ذلك ضوء وفي المخالفين، بين رادعة عقوبات اتخاذ عدم فكانت

 برامج ووضع الرياضية للروح جوائز وتخصيص الرياضية، المؤسسات بين والعالقات الروابط
 وعقد المدارس في الطالب بين الرياضي العنف مجابهة بضرورة الرياضية التربية مدرسي لتوعية
 الالزمة الضوابط ووضع الرياضية اللقاءات أثناء األمنية االجراءات وتشديد لثقافيةا والندوات البرامج

  .العقوبات وتشديد الرياضية االتحادات قبل من
 معرفة إلى هدفت دراسة) Dimmock & Grove, 2005( وجروف ديموك من كل اجرى

 العنف حول تهمباستجابا أستراليا في المحترفة الرياضية الفرق مشجعي لدى التعصب تأثير
 العينة شملت وقد،  الدراسة هذه لطبيعة لمالئمته المسحي الوصفي المنهج الباحثان استخدم، الجماهيري

 لفريق تعصبا أكثر بأنها تصنف التي الجماهير أن إلى النتائج وتوصلت، الفرق لهذه مشجعا) 231(
 بالتعصب يتصفون الذين المشجعين من المباريات في العدوانية سلوكياتهم في تحكما أقل كانوا معين

  .البسيط أو المتوسط
 العدوان لمشاهدة العائلية الدوافع الى للتعرف هدفت دراسة) Daniel, 1998( دانيل اجرى

 الدراسة أجريت ذلك ولتحقيق،  الدراسة لطبيعة لمالئمته الوصفي المنهج الباحث استخدم الرياضي،
 األلعاب لمشاهدة العائلية الدوافع أن الدراسة نتائج أظهرت حيث فردا،) 96( قوامها عينة على

  .السيارات وسباق المالكمة، القدم، كرة رياضة: التالية األلعاب في تتمثل العنيفة الرياضية
 لعبة في العدواني السلوك أسباب تحديد إلى هدفت بدراسة) Leith, 1985( ليث أيضا قام وقد

 والسادسة عشرة الثانية بين ما أعمارهم تتراوح وكيه العب) 100( من مكونة عينة لدى الهوكي
 عن مسؤولة كعوامل معينة عوامل إلى ينظرون الالعبين أن الدراسة هذه نتائج أظهرت وقد عشرة،
 الجسمي اإلحتكاك ومقدار اإلنتشار نقطة: هي العوامل وهذه الهوكي رياضة في العدوان إثارة

 الزميل) استجابة( فعل وردة والحكام والتوقعات واإلحباط ينوالمدرب اللعب ومكان) الهزيمة( والخسارة
  ).الجمهور( المشجعين فعل ورد الفريق في

  :السابقة الدراسات على التعليق
 المالحظات من مجموعة ظهرت الدراسة، بهذه المرتبطة السابقة والدراسات البحوث خالل من      

 من الحالية الدراسة وبين جانب، من لدراساتوا البحوث هذه بين واإلختالف اإلتفاق بنقاط الخاصة
  .آخر جانب

 كدراسة العدواني، السلوك ومستوى أسباب إلى والدراسات األبحاث من العديد أشارت      
 الدراسات وأشارت ،)Leith,1985( ليث ودراسة ،)Daniel, 1998(دانيل ودراسة ،)2013عباس،(

 ،)2013مصاروة، رضوان،( كدراسة العنف ومستوى أسباب إلى األخرى
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 ديموك ودراسة ،)2007جابر،(ودراسة ،)2011 محمود،( ودراسة ،)2012الزيود،الجراح،(ودراسة
  ).Dimmock & Grove,2005(وجروف
   - : الدراسة اجراءات
  .الدراسة وأهداف لطبيعة لمالءمته الوصفي المنهج استخدام تم: الدراسة منهجية
 مؤتة، جامعة في الرياضة علوم كلية طلبة من)  1100 ( من الدراسة مجتمع تكون: الدراسة مجتمع
 ،)183(اإلناث عدد وبلغ) 617(الذكور عدد بلغ حيث الرياضية التربية قسم:التالي النحو على توزعوا
  ).147(اإلناث عدد وبلغ) 185(الذكور عدد بلغ حيث الرياضي التأهيل وقسم
 تم مؤتة، جامعة في الرياضة علوم كلية ةطلب من) 150( من الدراسة عينة تكونت:  الدراسة عينة

 للمتغيرات تبعا العينة أفراد توزيع يوضح) 1(جدول الدراسة، مجتمع من العشوائية بالطريقة اختيارهم
  .الديموغرافية

  .الدیموغرافیة للمتغیرات تبعا العینة أفراد توزیع): 1(جدول

 العدد الفئة المتغير

الدراسية السنة  

 2 أولى
 18 ثانية
 77 ثالثة
 56 رابعة

اإلجتماعي النوع  
 84 ذكر
 69 أنثى

الدراسي المعدل  
 

 47 مقبول
 75 جيد

 25 جيدجدا
 3 ممتاز

 التخصص
رياضية تربية  77 
رياضي تأهيل  76 
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  :الدراسة أداة
 استخدام تم حيث الدراسة، بموضوع اإلهتمام ذات المراجع على باإلطالع الباحثان قام      

 تأثر مدى لقياس فقرة) 28( من الدراسة أداة تكونت وقد ،)2011(الخيكاني استخدمها التي ستبانةاإل
  . اإلستبانة يوضح) 1(والملحق األكاديمي، التحصيل متغيرات ببعض العدواني السلوك
  :األداة صدق

 احثانالب قام حيث) 2011( الخيكاني قبل من اعدت التي االستبانة باستخدام الباحثان قام      
 األداة وصالحية صدق من بالتأكد قاما ثم،  الدراسة مجتمع طبيعة مع لتتالئم االستبانة على بالتعديل
 اسماء يوضح) 2(والملحق األردنية الجامعات في الرياضية التربية مدرسي من عدد على بعرضها
  .تعديلها تم التي االستبانة لهذه المحكمين

  :األداة ثبات
 ومن الرياضة علوم كلية طلبة من عينة على تطبيقها وإعادة اإلستبانة طبيقبت الباحثان قام      

 مستوى في عالي ثبات يظهر وهذا) 0.89(التطبيقين بين اإلرتباط معامل بلغ حيث البحث، عينة خارج
  .العينة هذه لدى اإلجابات
  :اإلستبانة تصحيح

 التحصيل متغيرات ببعض عدوانيال السلوك تأثر مدى على للتعرف الشخصية مقياس اعتماد تم      
 للعبارات) ال(ب واإلجابة واحدة، درجة اإليجابية للعبارات) نعم(ب اإلجابة إعطاء تم حيث األكاديمي،
) ال(ب اإلجابة وإعطاء صفر، درجة السلبية للعبارات) نعم(ب اإلجابة إعطاء وتم صفر، درجة اإليجابية
  :الحسابية المتوسطات على للحكم التالي المقياس اعتماد تم ثم واحدة، درجة السلبية للعبارات

  ).8-0( بين تتراوح درجة على يحصل الذي للعدوانية الواطئ المستوى - 
  ).17-9( بين تتراوح درجة على يحصل الذي للعدوانية المتوسط المستوى - 
  ).26-18( بين تتراوح درجة على يحصل الذي للعدوانية العالي المستوى - 

  :ائيةاإلحص المعالجة
 برنامج بإستخدام ومعالجتها الحاسوب جهاز على وإدخالها تفريغها تم االستبانات جميع من اإلنتهاء بعد

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب وتم ،)spss( اإلجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم
 مدى لمعرفة) anova(األحادي التباين تحليل تطبيق تم كما ،)One sample T-test(اختبار تطبيق وتم
 الدراسية، السنة( متغيرات إلى تبعاً األكاديمي التحصيل متغيرات ببعض العدواني السلوك تأثر

  ). الدراسي والمعدل اإلجتماعي، النوع التخصص،
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  :ومناقشتها الدراسة نتائج
 مؤتة جامعة في ةالرياض علوم كلية طلبة لدى العدواني السلوك مستوى يختلف هل: األول السؤال
  التراكمي؟ المعدل تقدير باختالف

 الجدول من يتضح كما األحادي التباين تحليل اختبار بإجراء الباحث قام السؤال هذا على ولإلجابة 
)2.(  

 وفقا العدواني السلوك مستوى في الفروق عن للكشف األحادي التباين تحليل نتائج يبين )2(رقم جدول
  التراكمي المعدل لتقدير

  
 الطالب من الدراسة عينة أفراد بين التباين تحليل يوضح الذي) 2( رقم الجدول محتويات من يتضح

 عند إحصائياً دالة فروق وجود، التراكمي المعدل لتقدير وفقاً العدواني السلوك مستوى نحو آرائهم في
 مستوى حيال إجاباتهم في الطالب من العينة الفراد  التراكمي المعدل تقدير بين )α≥0.05( مستوى
 من يتضح كما  (LSD)اختبار بإجراء الباحث قام الفروق صالح اتجاه ولمعروفة، العدواني السلوك
  ). 3( الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مجموع التباين مصدر المتغير
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
المربعا
 ت

 قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة

 السلوك
 .العدواني

2.6 4.60 3 13.80 المجموعات بين
6 

0.041* 

 1.73 146 226.20 المجموعات داخل
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 في الفروق بشأن المتوسطات بين المتعددة للمقارنات (LSD) اختبار نتيجة يبين) 3(رقم جدول
  التراكمي المعدل باختالف الطالب من الدراسة عينة أفراد استجابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 بين الفروق صالح لتحديد (LSD) اختبار يوضح الذي) 3( رقم الجدول بيانات استعراض يظهر

 أن، األساسي الدراسة متغير نحو آرائهم في الطالب من الدراسة عينة ألفراد التراكمية المعدالت
 تجاه هي إجاباتهم في الطالب من الدراسة لعينة التراكمية المعدالت بين اإلحصائية الداللة ذات قالفرو

  ) . 3.69( قدره بمتوسط) مقبول(المعدالت تقدير لصالح العدواني السلوك
 الباحثان ويرى العدواني، السلوك في نسبة أعلى هو) المقبول(لمؤهل العدواني السلوك أن أي  

 لنتائج األهل متابعة عدم إلى باإلضافة والتفوق، بالدراسة الطلبة اهتمام عدم إلى عيرج قد ذلك بأن
 على ويجب. السلبية الظواهر عن واإلبتعاد التعلم على الطلبة يشجع حوافز نظام وجود وعدم أبنائهم،
 بين ما ةاإلجتماعي العالقات في النهوض على تعمل والتي والمختلفة العديدة باألنشطة القيام الجامعة
 قيام اهمية الى اشار الذي) 2004خطاب،( أكده ما وهذا السلبية السلوكيات من تقلل والتي الطالب
 بان الباحثان ويرى. للطالب الرياضي الوعي تنمية على تعمل والتي الطالبية باألنشطة الجامعة
 االنسجام على رةالقد من تمكنه ال ذاته عن سلبيه صورة يمتلك،  المقبول التقدير صاحب الطالب

 بالشكل الفراغ اوقات استثمار على القدرة لديهم ليس الطالب بان الباحثان ويرى كما،  المجتمعي
 وقتهم من  كبير جزء وقضاء،  المحاضرات عن الغياب في االستمرار الى باإلضافة،  االيجابي
 باالضافة بدروسهم يهتمون فانهم المرتفع التحصيل ذوي من الطالب اما،  الجامعة مرافق في بالتجوال

 اوقات استثمار على يساعد الذي االمر،  اليهم الحاجة عند المدرسين الى اللجوء في التردد عدم الى
 نتائج مع ذلك ويتفق،  سلبي اخر سلوك اي وعن العدواني السلوك عن واالبتعاد ايجابي بشكل الفراغ
  ) Karlein , 1996( و، )  2004  الزعبي(  من كل دراستي

  
  

 المتوسط العدد العلمي المؤهل المجال
 الحسابي

 السـلوك  مستوى
 العدواني

 3.69 47 مقبول
 2.69 75 جید

 2.32 25 جدا جید
 1.63 3 ممتاز 
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 الرياضة علوم كلية طلبة لدى العداوني السلوك مستوى يختلف هل:  الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج
  الدراسية؟ السنة باختالف

 علوم كلية طلبة لدى العداوني السلوك لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم
 .ذلك يوضح) 4(مرق والجدول الدراسية، السنة متغير حسب الرياضة

 طلبة لدى العداوني السلوك لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يوضح) 4( جدول
  الدراسية السنة متغير حسب الرياضة علوم كلية

الحسابي المتوسط العدد الفئة المعياري االنحراف   

 0.75 1.63 6 أولى

 0.81 1.43 18 ثانية

 0.15 1.49 73 ثالثة

 0.14 1.52 56 رابعة

 0.16 1.50 153 الكلي

 الفروق هذه كانت إذا ما ولمعرفة، الحسابية المتوسطات بين فروق وجود)   4(  رقم الجدول من يتبين
  . ذلك يوضح)  5(  رقم والجدول األحادي، التباين تحليل استخدام تم إحصائياً دالة

 الرياضة علوم كلية طلبة لدى لعداونيا السلوك لمستوى األحادي التباين تحليل يوضح) 5( جدول
  الدراسية السنة متغير حسب

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 F قيمة
 الداللة

 اإلحصائية

 **0.098 2.141 0.054 3 0.161 المجموعات بين

   0.025 149 3.726 المجموعات داخل

    152 3.887 الكلي
   ). α≤0.05( داللة مستوى عند ياًإحصائ دالة غير** 

 السلوك مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم)  5(  رقم الجدول من يتبين  
  .الدراسية السنة لمتغير يعزى الرياضة علوم كلية طلبة لدى العداوني
 حيث السنوات، مختلف من فيها يسجل التي العملية المواد وجود إلى السبب الباحثان ويعزي  

،  العدواني السلوك خفض في تساهم مما الطالب بين اإلجتماعية العالقات بتقوية المواد هذه اهمتس
 عن النظر بغض،  حياته واسلوب الطالب شخصية الى يعود قد العنف بان ايضا ذلك تفسير ويمكن
  تحكمهم،  عةالراب او الثالثة او الثانية او االولى السنة في أكانوا سواء فالطالب،  الدراسي مستواه
 إليه أشار ما مع يختلف وهذا،  ومتقاربة متشابهة بأساليب تربيتهم وتتم،  واحدة واخالقية دينية معايير

  ) . 2004(  والزعبي، )  2003(  الحوامدة
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 الرياضة علوم كلية طلبة لدى العداوني السلوك مستوى يختلف هل:  الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج
  للتخصص؟ باختالف

والستخراج الفروقات في المتوسطات الحسابية، ) T,test(لإلجابة عن هذه السؤال تم استخدام اختبار 
  .يبين النتائج)  6( والجدول 

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات بين الفروق لداللة)  t,test( اختباريبين  )6(جدول رقم 
  التخصص متغير حسب الرياضة معلو كلية طلبة لدى العداوني السلوك مستوى في المعيارية

  
   . )α≥0.05( داللة مستوى عند إحصائياً دالة غير** 

 السلوك مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 6( الجدول في الواردة ائجالنت تشير
  . التخصص لمتغير تعزى الرياضة علوم كلية طلبة لدى العداوني
 التحصيل متغيرات ببعض وعالقته العدواني السلوك في اختالف يوجد ال انه) 6(رقم الجدول من يتضح

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى) - t)1.56 قيمة تشير حيث، التخصص باختالف  األكاديمي
  .رياضي تأهيل أو رياضية تربية الفئتين من أي لصالح  )α≥0.05(داللة مستوى عند

 كال من الطلبة أن اعتبار على بعضهما مع التخصصين كال من الطالب تعامل إلى ذلك ويعزى
 التخصصين بين ما للطالب مشتركة مواد وجود إلى باإلضافة واحد، مكانٍ في يتواجدوا التخصصين

 بين اإلجتماعية العالقات تقوية إلى بالتالي يؤدي الذي بعضهم على الطالب تعرف في يسهم مما
 الكلية في تقام التي البطوالت في التخصصين كال من الطالب مشاركة إلى باإلضافة الطالب،

 ين اإلجتماعية العالقات تنمية على اعديس مما الكلية في تعقد التي الدورات في أيضا ومشاركتهم
 النظر بغض، نفسه الطالب شخصية إلى تعود الظاهرة هذه ارتكاب بأن كذلك الباحثان ويرى. الطالب

 فأنه الرياضي التأهيل أو الرياضية التربية بتخصص أكانوا سواء الطلبة فإن لذلك،  التخصص عن
 مع يتفق وهذا، واألخالق التسامح لديهم تنمي،  تماعيةاج ومعايير وتقاليد وعادات،  واحد دين يحكمهم

 و، )  1999(  وحداد وحمدي خيري  دراسة نتائج مع ويختلف، )  2004،  الفقهاء(  إليه اشار ما
  ) . 2004( الزعبي

  

 العدد التخصص
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 0.15 1.49 77 الرياضية التربية
 0.17 1.50 76 الرياضي التأهيل **0.604 151 0.520
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 الرياضة علوم كلية طلبة لدى العداوني السلوك مستوى يختلف هل:  الرابع بالتساؤل المتعلقة النتائج
  ؟ التخصص داخل االجتماعي النوع باختالف

الستخراج الفروقات في المتوسطات الحسابية ) T,test(لإلجابة عن هذه السؤال تم استخدام اختبار 
  .يبين ذلك )  7( الجابات الطلبه على فقرات االستبانه، والجدول رقم 

 لدى العداوني لوكالس مستوى في المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطاتيوضح  )7(جدول رقم 
 النوع متغير حسب المتوسطات بين الفروق لداللة)  t,test( واختبار الرياضة علوم كلية طلبة

  االجتماعي

 العدد االجتماعي النوع
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 قيمة
 )ت(

 درجات
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 0.16 1.493 46 الرياضية التربية ذكور
1.646 82 0.101 

 0.15 1.548 38 الرياضي التأهيل ذكور

 0.15 1.483 31 الرياضية التربية إناث
0.692 67 0.491 

 0.17 1.456 38 الرياضي التأهيل إناث
  .)α≥0.05( داللة مستوى عند إحصائياً دالة غير** 

 مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الى) 7( الجدول في الواردة النتائج تشير
 حيث،  التخصص داخل االجتماعي النوع لمتغير تعزى الرياضة علوم كلية طلبة لدى العداوني السلوك
 تعود فروق وجود عدم الباحثين ويعزي.  )α≥0.05( الداللة مستوى من أعلى اإلحصائية الداللة بلغت
 انتمائهم الى اضافة ةالرياض علوم كلية في والطلبة الطالبات أن إلى التخصص داخل االجتماعي للنوع
 البيئة لتاثير وذلك قليل ايضا والطالبات الطلبة بين االختالط فإن، بخصائصها االجتماعية البيئة لنفس

 في حتى دال غير العدواني السلوك فمستوى ولذلك،  المجتمع داخل في االخالقي وااللتزام االجتماعية
  . التخصصين من ناثاإل مجتمع داخل أو، التخصصين من الذكور مجتمع داخل

  :اإلستنتاجات
  :يلي ما الباحثان يستنتج ونتائجها الدراسة أهداف ضوء وفي

 الرياضة علوم كلية طلبة لدى العدواني السلوك تاثر مدى في احصائية داللة ذات فروق يوجد  -1
 .لالمقبو معدل تقدير لصالح الفروق وكانت التراكمي المعدل تقدير باختالف األكاديمي بالتحصيل

 بالتحصيل الرياضة علوم كلية طلبة لدى العدواني السلوك تاثر مدى في فروق أية توجد ال -2
 .  الدراسية السنة متغير حسب األكاديمي

 بالتحصيل الرياضة علوم كلية طلبة لدى العدواني السلوك تاثر مدى في فروق أية توجد ال -3
  .رياضيال تأهيل أو الرياضية تربية التخصص متغير حسب األكاديمي
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 الرياضة علوم كلية طلبة لدى العداوني السلوك مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -4
  .التخصص داخل االجتماعي النوع لمتغير تعزى
  :التوصيات

 الالزمة اإلجراءات إلتخاذ للمسؤولين النتائج هذه تزويد خالل من الدراسة هذه نتائج من اإلستفادة -1
  . االردن في الرياضية التربية كليات طلبة لدى دوانيالع السلوك من للتقليل

 .المؤتمرات أو الندوات خالل من الطلبة بين ما والرياضي الثقافي الوعي نشر -2

 الظاهرة هذه حدوث أسباب لمعرفة العدواني بالسلوك الخاصة الدراسات هذه من المزيد اجراء -3
 .السلبية

 على للحصول الطلبة جميع تحفيز بهدف تميزينالم للطلبة للحوافز نظام المسؤولة الجهات وضع -4
  .حوافز أية

  المراجع
  :واألجنبية العربية المراجع

 - لخضر الحاج جامعة ،الرياضية المالعب في العنف من الوقاية آليات ،)2014(فهيم،بوجراف -1
  .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة باتنة،

  وائل دار:  عمان، األردن.الرياضي االجتماع علم).2005(الحسن،إحسان -2
  اليرموك جامعة، األردن. األردنية القدم كرة مالعب في الرياضي العنف).2012(الزيود،الجراح -3
  .االسكندرية الوفاء،جامعة ،داراالسكندرية.الرياضي االجتماع علم).2007(محمد،مصطفى -4
  .والتوزيع للنشر لميةالع يافا دار العصرية، الرياضية الموسوعة ،)2006.(الحشحوش،خالد - 5
 جامعة مجلة ،األردنية القدم كرة مالعب في الرياضي العنف ،)2012.(الزيود،خالد،الجراح،مأمون - 6

  .األردن اليرموك، ،جامعة)6(26مجلد اإلنسانية، العلوم - النجاح
 األنجلو مكتبة ،)اجتماعية نفسية، رؤية( الرياضة في والعدوان التعصب ،)2002.(حجاج،محمد - 7

  .القاهرة المصرية،
  .مصر العربي، الفكر دار ،الرياضية والمنافسة التدريب نفس علم ،)2002.(محمد عالوي، - 8
  .القاهرة للنشر، الكتاب مركز ،الرياضة في والعنف العدوان سيكولوجية ،)1998.(محمد عالوي، - 9

 كرة مالعب في انيالعدو السلوك لظاهرة تحليلية دراسة ،)2010.(خويلة،قاسم،الداود،راتب -10
  .الزقازيق جامعة ،83العدد ،44 المجلد، الرياضية التربية بحوث مجلة ،األردنية القدم

 جامعة منشورات السعودية،الرياض العربية المملكة).2004( مواجهته وأساليب المالعب شغب -11
  .والبحوث الدراسات مركز- األمنية للعلوم العربية نايف

  .عمان الفكر، دار ،1ط ،واإلنفعالية السلوكية اإلضطرابات ،)2000.(أحمد يحيى،خولة -12
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 طلبة لدى العدواني والسلوك العنف إلى الميل مستويات ،)2001.(عصام الفقهاء، -13
 أفراد وعدد التحصيلي والمستوى والكلية الجنس بمتغيرات اإلرتباطية وعالقتها فيالدلفيا/جامعة
  .501- 480 ،)2(2 وية،الترب العلوم دراسات ،ودخلها األسرة

 الميل في واألكاديمية واإلقتصادية اإلجتماعية المتغيرات بعض أثر ،)2004.(زهير الزعبي، -14
 عمان جامعة منشورة، غير دكتوراة رسالة ،الهاشمية الجامعة طلبة لدى العدواني السلوك نحو

  .األردن العليا، للدراسات العربية
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  )1( ملحق
  الرحیم الرحمن اهللا بسم

 التحصيل متغيرات ببعض العدواني السلوك تأثر مدى" بعنوان دراسة بإجراء الباحثان يقوم
 والتعرف الوقوف إجاباتكم خالل من آملين"  مؤتة جامعة/ الرياضة علوم كلية طلبة لدى األكاديمي

 االستبيان هذا على وأمانة بدقة اإلجابة جونر لذا. المشكلة لهذه المناسبة الحلول وضع ومحاولة عليها
  .إلجابتكم المناسب المكان في) X( إشارة بوضع
  :الديموغرافية المتغيرات: أوالً

   رابعة( )    ثالثة( )   ثانية( )    أولى( ) : الدراسية السنة. 1
    رياضي تأهيل( )    رياضية تربية( )  :التخصص. 2
  ممتاز( )      جدا جيد( )     جيد(  )    مقبول: (  ) الدراسي المعدل .3
  طالبة(  )    طالب(  ) :اإلجتماعي النوع.4
  

  الباحثان                                                                          



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

271  

  
 ال نعم العبارة الرقم

   وأمانة بصدق العبارات جمیع عن لإلجابة مستعد أنا 1
   أكرھھم من أشتم عندما حباالرتیا أشعر 2
   أریده شيء على للحصول ینافسني من أكره 3
   یؤذیني ممن االنتقام أحب 4
   علیھ وأحقد مساعدتي یرفض الذي الشخص أكره 5
   أكبر باعتداء االعتداء على أرد 6
   بمشاجرة إحساسي عند بالضرب أبدأ 7
   ً أبدا حقي على أحصل فلن أتشاجر لم إذا 8
   معین شيء تحقیق في فشلي عند لوني یحمر 9

   المزعجة األشیاء ألبسط أثور 10
   أقترفھ لم شيء على أحد أنبني إذا أبكي أكاد 11
   الحقیقة أروي وأنا الناس یصدقني لم اذا بسرعة أثور 12
   أرضاه ال بشيء صدیق مازحني إذا بسرعة أثور 13
   شكاك بأنني الناس یصفني 14
    بتصرفاتي یشكون الناس بأن أشعر 15
   مصالحھم لتبادل البعض بعضھم الناس یساعد 16
   یستفزني أو یضایقني الذي مع بشدة أتكلم 17
    یفھمني ال عندما خشن بأسلوب الغیر مع أتحدث 18
   بالمثل علیھ أرد فإنني أحد شتمني إذا 19
   یخشوني اآلخرین تجعل لساني حدة 20
   یصلحھم اآلخرین إساءات على بطیبة ردال 21
   أكرھھم الذین األشخاص على أتمرد 22
   علّي ً زمیال مسؤولي یفضل أن أرفض 23
   االعتراض كثیر بكوني أتصف 24
   ً متضایقا أكون عندما األسباب ألتفھ البیت في أصرخ 25
 موقف في أخطأت إذا قریب شيء أي على بقوة یدي أضرب 26

 معین
  

    اآلخرین أمام خصمي سمعة أشوه 27
   بوضوح العبارات جمیع عن إجابتي من متأكد أنا 28
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  )2( ملحق
  : االكادیمیة ورتبھم اإلستبیان علیھم ُعرض الذین الخبراء أسماء

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الجامعة االكادیمیة الرتبة  االسم الرقم
 مؤتة جامعة دكتور استاذ المدانات أمجد الدكتور 1
 مؤتة جامعة دكتور استاذ الشطناوي معتصم الدكتور 2
 مؤتة جامعة دكتور استاذ  العتوم نبیل الدكتور  3
 مؤتة جامعة مشارك استاذ الجزازي سلیم الدكتور 4
 الیرموك جامعة مساعد استاذ  الزیود زیاد الدكتور 5
 مؤتة جامعة مشارك استاذ  ملحم بني عمران الدكتور 6
 الیرموك جامعة مشارك استاذ الداوود راتب الدكتور 7
 مؤتة جامعة مشارك استاذ الودیان محمود الدكتور 8
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  الملخص
  "االردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة اندية العبي لدى الخططي بالتفكير وعالقته السببي العزو" 

 هاني بني" العابدين زين" الدكتور          الربابعة مالج الدكتور          الحسنات علي اسامة 
2016  

 الدرجة اندية العبي لدى الخططي بالتفكير وعالقته السببي العزو إلى التعرف الدراسة هذه هدفت      
 ،)الالعب وتصنيف اللعب، سنوات النادي،( الدراسة لمتغيرات تبعا االردن في الطائرة لكرة الممتازة
) 144( من الدراسة عينة تكونت الدراسة، هذه اهداف وطبيعة لمالئمتة الوصفي المنهج حثونالبا استخدم
 لكرة الممتازة الدرجة اندية من نادي) 12( والبالغ الدراسة مجتمع من%) 88.3( بلغت بنسبة العبا

 العزو اسلقي استبانة الباحثون استخدم حيث نادي، كل من العب) 12( العينة وشملت االردن في الطائرة
) 12( خالل من الخططي للتفكير استبانة بناء وتم ،)1998 عالوي،( موقف) 32( خالل من السببي
 وأظهرت بيرسون، ارتباط ومعامل المتعدد التباين تحليل االحصائية االساليب الباحثون استخدم موقف،
 التفكير مستوى اءوج الدراسة، لعينة متوسطة بدرجة جاءت العزو ابعاد مستوى ان الدراسة نتائج

 والتفكير السببي العزو بين ارتباطية عالقة وجود الدراسة اظهرت كما مرتفعة، بدرجة الخططي
 باإلعداد االردن في الطائرة كرة مدربي اهتمام ضرورة الباحثون ويوصي االبعاد، كافة على الخططي
 للمستويات للوصول عبينالال لدى الخططي التفكير مستوى تطوير اجل من لالعبين والعقلي الخططي

  .العليا
  .الطائرة الكرة العبو الخططي، التفكير السببي، العزو :المفتاحية الكلمات

Abstract 
The Causal Attribution and its Relationship with the tactical thinking among the 

Players of the Premum League Clubs of volleyball in Jordan 
 

This Study Aimed at identifying the causal Attribution and its relationship with the 
tactical thinking among the players of the Premier League clubs of volleyball in Jordan 
according to the variables of (the club, the years of playing, the player classification). The 
researcher used the descriptive approach due to its compatibility and the nature of the study 
objectives. The study sample consisted of (144) players with a percentage of (88.3%) of the 
study population that consists of (12) clubs of the premum League clubs of volleyball in 
Jordan. The study sample consisted of (12) players from each club. The researcher used a 
questionnaire to measure the causal attribution through (32) situations (Allawi, 1998). A 
questionnaire was constructed for tactical thinking through (12) situations. The researcher 
used statistical methods, such as multi-variant analysis and Pearson correlation coefficient. 
The study results showed that the level of the dimensions of attribution was of a medium 
degree for the study sample, and level of tactical thinking was high. The study also showed 
that there is a correlation between causal attribution and tactical thinking on all the 
dimensions. The researcher recommends that the coaches of volleyball in Jordan should pay 
more attention to tactical and mental preparation of the players in order to develop the level of 
tactical thinking among the players so as to reach the Highest levels. 
 
Key words: causal Attribution, tactical thinking, Volleyball players 
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  :المقدمة
 في أثر إيجاد في تسهم وابتكارات واختراعات وتقنياً علمياً تقدماً المعاصرة المجتمعات تشهد  
 وبكفاءاتها البشرية بالقوى االهتمام زاد وقد والتقنية، العلمية التطورات لمسايرة االجتماعية؛ الحياة

 أجل من والمتقدمة؛ النامية معاتالمجت في الطاقات الستثمار أساسية ركيزة تعد كونها واستعداداتها،
  ).2010 رمل،( الدول لهذه والرقي واالزدهار التقدم زيادة

 وتعتمد الهزيمة او الفوز لمواقف تبعاً المتغيره االنفعالية بالمواقف التنافسي المجال يتميز كما  

 وتحليل دراسة في والسلوكية الطبيعة العلوم من العديد على خاصة بصفة مجاالتها في الرياضية التربية
  ).2011،رشيد صبري، عرب،(  الرياضية المستويات أعلى إلى الوصول تعوق التي المشكالت

 من العديد في الرياضية االنشطة تعتمد حيث الرياضية المنافسات في مهما دورا النفسي ولالعداد
 تحقيق في سببا تكون التي والمشكالت المعيقات على للتعرف والسلوكية الطبيعية العلوم على مجاالتها
 الرياضية، االنشطة عليها تعتمد التي العلوم هذه احد الرياضي النفس علم ويعد االنجازات، افضل

 تالفي او الفوز تعزيز في أهمية من له لما الرياضي التدريب عملية في الكبير الدور النفسي وللجانب
 ،)causal Attribution( السببي عزوال مفهوم ظهور الى الرياضي النفس علم تطور وادى الهزيمة،

 االنفعالية الحالة مستوى وفي اإلنجاز دافعية في الواضح ألثره نظرا المفهوم بهذا النفس علم اهتم حيث
  ).2004 العبيدي،( لالعبين بالنسبة المستقبلي األداء مستوى توقع وفي

 السببي العزو الرياضي لنفسا بعلم بها االهتمام تم التي المواضيع اهم أن) 1995 راتب،( ويشير

 من الكثير أن إال الرياضيين، لجميع والخسارة الفوز على الواضح أثره بسبب الرياضي المجال في
 ربما أو خاطئ االعتقاد وهذا الفوز، أو المكاسب تحقيق في االعتقاد هي بالنفس الثقة أن يرون الرياضيين

 الرياضي توقع يعني بالنفس للثقة الصحيح المفهوم ولكن الزائدة، الثقة إلى أو للثقة االفتقار إلى يقود

 الواقعية األشياء هي ما ولكن الرياضي يفعل أن يأمل ماذا تعني ال بالنفس فالثقة النجاح، لتحقيق الواقعي

  .عملها يتوقع التي
 المواقف بصدد معينة قرارات يتخذون االفراد تجعل التي األسباب بدراسة السببي العزو يهتم

 الالعب قدرات مثل داخليه معينة عوامل الى وتصرفاتهم سلوكاتهم الالعبون ينسب حيث بهم، تمر يالت
 من الخسارة او بالفوز متعلقة كانت سواء المنافس أو التحكيم أو الحظ مثل خارجية او مهارته ومستوى

 المختلفة اللعب مواقف هاتجا االنفعالية الالعبين افعال ردود لمعرفة الفشل، او النجاح أسباب تحديد اجل
  ).2004 عالونة،(

 إلى السبب وعزو نسبة أي السبب، استنتاج أو ادراك العزو ان) 2001 خليفة، عبداهللا،( ويشير  
 لكي أو حوله، من العالم في ويتحكم يتنبأ أو يفهم لكي العزو؛ بعملية الفرد يقوم حيث معين، مصدر
  .فيه يعيش الذي الوسط في واالجتماعي النفسي افقالتو من يمكنه لكي أو وسلوكه، أفعاله يبرر
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 التصرف وحسن والتدبير التفكير من الكثير تحتاج التي المواقف من للعديد االنسان ويتعرض  
 يعد وهذا ممكن، مجهود وبأقل النتائج بأفضل المواقف هذه من الخروج أجل من اليومية، حياته خالل
 وتعد اليومية، الحياة في المستويات وأعلى أفضل إلى باألفراد للوصول األساسية النهوض متطلبات من

 المناسب القرار في التفكير إلى الرياضيين من تحتاج التي المواقف من للكثير خصباً مكاناً الرياضة
  ).2011 الضمور،( المناسب الوقت وفي

 عبالال إكساب إلى يهدف الذي هو الخططي التعلم اهمية أن) 2002 عالوي،(ويشير  
 في التصرف حسن من يمكنه الذي الكافي، بالقدر وإتقانها الخططية والقدرات والمعارف المعلومات
 أصعب هو العقلي النشاط من المستوى وهذا الرياضية، المنافسات أثناء والمتغيرة المتعددة المواقف
 المواقف تحليل في وكبيراً مهماً دوراً الخططي التصرف يؤدي إذ تعقيداً، وأكثرها العقلية األنشطة

 في والمتغيرة المختلفة المواقف بإدراك الرتباطه وذلك الحركي، األداء أثناء الخططية واالستجابات
  .الرياضي النشاط

 النواحي استخدام على يتأسس ال اللعب موافق في الخططي التفكير أن) 2003 الوقاد،( ويشير  
 والمعلومات المعارف وأن العقليه، بالنواحي باطهارت في دوره يتعدى بل فقط، والمهاريه البدنية
 أهميته وتظهر الخططي التفكير تطوير في تسهم لدية السابقة والخبرة الالعب اكتسبها التي النظرية

  .المختلفة اللعب لمواقف والمناسب الصحيح والتصرف القرار اتخاذ على وقدرتهم الالعبين لدى
 الفرد بها يقوم التي العقلية العمليات اهم أحد بأنه يالخطط التفكير) 1998 حماد،( ويصف  
 الجوانب وتعتبر فيه، الموجودة الموقف في المؤثرة العناصر كافة بين للعالقات إدراكه خالل الرياضي
 األدائية، مستوياتهم وتحسين الالعبين بقدرات لالرتقاء اتباعها الواجب األمور أهم من الخططية
  .والنفسي البدني اإلعداد بجانب التنافسي الرياضي األداء متطلبات أهم من يعد الخططي والتفكير
 حيث التنافسي، الرياضي األداء متطلبات أهم أحد الخططي التفكير أن) 2003 الجبالي،( ويؤكد  
 األنشطة لنواحي ممارسته غضون في واستجاباته الفرد نشاطات في مهماً دوراً التفكير عمليات تلعب

 بسير مرتبطة لعالقة إدراكه أو لموقف تقديره خالل من وذلك ما، لخطة تنفيذه عند تلفةالمخ الرياضية
  .العمل

 اللعب لمواقف طبقاً وتعديله الفرد سلوك تغير على القدرة الخططي التفكير تعليم ويتطلب  
 يمر لتيا السابقة والمواقف الخبرات استدعاء سرعة نحو الرياضية المنافسة أثناء والمتغيرة المختلفة

 أرض على موجودة معطيات على بناء القرارات اتخاذ وسرعة أهمية تأتي هنا ومن الالعب، بها
 القرارات اتخاذ سرعة على تساعده والتي الالعب، بها مر التي السابقة الخبرات خالل من الواقع،

  ).1996 المجد، ابو شعالن،(
 والمفاجأة السرعة بعامل وارتباطها ثةالحدي الطائرة الكرة لعبة تطور إن الباحثون ويرى  
 المباشرة االستجابة الالعبين على يفرض والذي الملعب، داخل والتحركات المهارات أداء في والخداع
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 هذا على والحفاظ مثالية، بصورة الحركي الواجب إنجاز التنفيذ في الدقة بالتأكيد تتطلب والتي والسريعة،
 كبير حد إلى يتوقف العالية للمستويات الوصول فإن لذا ممكنة، نيةزم فترة ألطول األداء من المستوى

 التفكير وكون الطائرة، الكرة لعبة فنون وارتقاء نمو إلى تؤدي التي األساسية المظاهر دراسة على
 لذا زمنية، فترة ألطول الحركي األداء استمرار في كبيراً دوراً تلعب التي العقلية العمليات أحد الخططي

  .لالعب اإلعداد بمستوى المتعلقة العناصر أهم نم يعد
 تتضافر لم ما ناجح بشكل تؤدى أن يمكن ال حيث الجماعية األلعاب من الطائرة الكرة لعبة تعد  

 غاية وإن للفريق، واجبات من المدرب رسمه ما وتطبيق تحقيق أجل من الفريق أعضاء جهود كافة
 عملية أفضل تحقيق كيفية في أهميتها تكمن لذا فرقي،ال العمل في الفريق العبي تعاون هي الخطة
 لدى المعرفي بالتحصيل عالقته بمدى الخططي التفكير ويقاس والعملية، النظرية الناحيتين من للتعلم

  ).2007 وصالح، آسي، الوتار،( الالعبين
 الرياضي لبالمجا المرتبطة المختلفة العلوم بتطور واضح بشكل إيجابياً تأثرت الطائرة فالكرة  

 وقد ومهارياً، بدنياً الالعبين مستوى رفع في أسهم الذي األمر الالعبين، وإعداد تدريب أساليب وتطور

 فعلى لذا والعالمية، األولمبية الدورات خالل من الالعبون حققه الذي األداء بمستوى اإلنجاز هذا تجلى

 التحرك تتطلب التي المركبة اراتالمه الالعبين إكساب في األساسية الخطوات يراعي أن المدرب

 ).1996 الحفناوي،( اللحظات من لحظة أي في معين هجومي أو دفاعي وضع ألخذ بسرعة،

  :الدراسة مشكلة
 اإلنجازي السلوك طبيعة معرفة في تسهم التي النفسية المفاهيم من السببي العزو يعد
 الجيد واألداء والخسارة الفوز العبينال اليها يعزو التي االسباب تحديد من نتمكن ولكي للرياضيين

  .الالعبين يؤديها التي الخططية النواحي على تأثير من له وما السيئ واألداء
 أن الحظ ومدرباً العباً الطائرة لكرة الرياضي التدريب مجال في الباحثون عمل خالل ومن

 الخبرة قليلي الالعبين لدى وخاصة الطائرة، الكرة في والدفاعية الهجومية الخطط في ضعفاً هناك
 قدراتهم الى الفوز يعزو الالعبين بعض أن وكذلك الجماعي، أو الفردي المستوى على كان سواء

 المنافس وضعف كالحكام اخرى عوامل الى الخسارة اسباب يعزو بعضهم وان واستعداداتهم المهارية
 يبعد أن العب كل يحاول بلوبالمقا غيرهم إلى يعزونه اآلخر والبعض وغيرها، المناخية الظروف
  .بالحكم أو بالمدرب ويلصقها ذاته ليحمي نفسه عن الخسارة أسباب

 دراسة ،)2010 الرفاعي،( دراسة مثل العلمية الدراسات من العديد على اطالعة خالل ومن
 ،)1996 البياتي،( دراسة ،)Biddle & Kenneth, 1988( وكنث بدل ودراسة ،)1994 العاني،(

 ودراسة ،)2011 الضمور،( ودراسة ،)2006 ناصيف،( ودراسة ،)White) ،1993تواي ودراسة
 التفكير في السببي العزو موضوع ربطت التي الدراسات في نقص هناك أن الحظ ،)2007 ابوعليا،(

 من مجموعة مع التقاءه خالل من وكذلك االخرى االلعاب حتى او الطائرة كرة العبي لدى الخططي
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 حيث بالنفس الثقة قلة إلى أدى بدوره وهذا لديهم، الخططي التفكير في قصور هناك أن شعر الالعبين
عومل إلى الخسارة أو الفوز أسباب عزو إلى دعاهم مما لديهم بالنفس الثقة نسبة انخفضت بعضهم أن 

 مكان لجمهور،ا الحكام،(  مثل خارجية أو) البدنية اللياقة العالية، المهارة الجيد، االستعداد(مثل داخلية
  . وجه أكمل على الخططية بالواجبات القيام عدم إلى أدى وهذا) اللعب

 الدرجة العبي لدى الخططي بالتفكير وعالقته السببي العزو على التعرف الباحثون ارتأى لذلك  
 في الالعبون بها يعزو التي المباريات نتائج على أثر من له لما األردن، في الطائرة لكرة الممتازة
 به المحيطة بالبيئة مرتبطة خارجية او نفسه بالالعب مرتبطة داخلية اسباب الى والخسارة الفوز حالتي
  .وجه أكمل على إليهم الموكولة بالواجبات القيام عدم إلى يؤدي مما

  :الدراسة أهمية
  :يلي فيما الدراسة أهمية تكمن

 العـزو  بين ربطت التي عربيال والوطن األردن مستوى على جداً القليلة الدراسات من تعد .3
 .الخططي والتفكير السببي

 أندية ضمن الطائرة الكرة العبي لدى الهجومي الخططي التفكير فاعلية عن للكشف تسعى .4
 .األردن في الممتازة الدرجة

 يتميزون سمات لهم ان حيث الخططي الخططي التفكير نحو الالعبين اهتمام توجيه في تسهم .5

 السببي العزو فلعل لها، أدت التي األسباب إلى النتائج وعزو رسة،المما عند غيرهم عن بها

 .السمات هذه من يكون الخططي التفكير ومستوى

 لـدى  الهجـومي  الخططي التفكير السببي العزو بين العالقة وحجم نوع معرفة الى تسعى .6
 .األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي

 في والمدربين المختصين قبل من منه يستفاد مرجعاً الدراسة ذهه تكون بأن الباحثون يأمل .7
 .الطائرة كرة رياضة

  :الدراسة أهداف
  :إلى التعرف الدراسة هذه هدفت

 .األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي لدى السببي العزو مستوى .1

 .األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي لدى الهجومي الخططي التفكير مستوى .2

 لمتغيرات تبعا األردن في  الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي لدى السببي العزو .3
 ).الالعب وتصنيف اللعب، سنوات النادي،(

 تبعا األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي لدى الهجومي الخططي التفكير .4
 ).الالعب وتصنيف عب،الل سنوات النادي،( لمتغيرات
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 لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي لدى الهجومي الخططي بالتفكير وعالقة السببي العزو .5
 . األردن في الطائرة

  
  :الدراسة تساؤالت 

  :التالية التساؤالت على لإلجابة الدراسة هذه سعت
 األردن؟ في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي لدى السببي العزو مستوى ما .3

 فـي  الطـائرة  لكـرة  الممتازة الدرجة أندية العبي لدى الهجومي الخططي التفكير مستوى ما .4
 األردن؟

 عنـد  السـببي  العـزو  في) α≥0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل .5
 سنوات ،النادي( الدراسة لمتغيرات تبعاً األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي
 ؟)الالعب وتصنيف اللعب،

 الخططـي  التفكيـر  فـي ) α≥0.05( الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل .6
 الدراسـة  لمتغيرات تبعاً األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي عند الهجومي

 ؟)الالعب وتصنيف اللعب، سنوات النادي،(

 العـزو  بـين )  α≥0.05( الداللـة  مستوى عند إحصائية داللة تذا ارتباطية عالقة هناك هل .7
  األردن؟ في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة  أندية العبي لدى الخططي والتفكير السببي

  :الدراسة مصطلحات
 من موقف أي في اإلنسان يواجهه الذي الفشل أو النجاح عزو أو تفسير عن عبارة هو: السببي العزو  .1

 ).1999 عطية،(  بيئية أو شخصية، تكون ان إما وعوامل أسباب إلى مختلفةال الحياة مواقف

 إدراكـه  خـالل  الرياضي الفرد بها يقوم التي العقلية العمليات إحدى عن عبارة: الخططي التفكير  .2
 ).1998 حماد،( فيها الموجود المواقف في المؤثرة العناصر كافة بين للعالقة

 قيـود  ضـمن  رسميا والمسجلين والمنتسبين الممتازة الدرجة أندية العبو هم: الطائرة الكرة العبو .3
  ).إجرائي تعريف( 2015/2016 للعام الطائرة لكرة األردني اإلتحاد

  :الدراسة محددات 7.1
  .الهاشمية األردنية المملكة: الجغرافي المحدد. 1
 الزرقاء، اربد، عمان،( وهي الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية تدريب أماكن: المكاني المحدد. 2

 .بالملحق موضح هو كما ،)السلط مادبا،

  .1/9/2015-1/4/2015 فترة خالل الدراسة هذه أجريت: الزمني المحدد. 3
  ).144( عددهم والبالغ الممتازة الدرجة أندية العبي: البشري المحدد. 4
 ).ز( ملحق، الدراسة لهذه المستخدمة) االستبيان( الدراسة أداة: الفني المحدد. 5
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  :السابقة الدراسات
 وسمة السببي العزو بين العالقة إلى التعرف هدفت بدراسة) 2011وآخرون، عرب( قام وقد  

 لجامعة الرياضية للمنتخبات والفردية الفرقية بالرياضات الالعباتو الالعبين لدى الرياضية بالنفس الثقة

 عينة تكونت المسحيي، باألسلوب الوصفي جالمنه الباحث استخدم ،2009/2010 الدراسي للعام بغداد
 والعبة العباً) 65(و الجماعية، لأللعاب والعبة العباً) 110( منهم والعبة العباً) 173( من الدراسة
 والثقة السببي، العزو بين موجبة ارتباطيه عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت الفردية، لأللعاب
 السببي، العزو بين سالبة عالقة وجود وكذلك الفرقيه، ياضاتبالر والالعبات الالعبين لدى الرياضية

  .الفردية بالرياضات والالعبات الالعبين لدى الرياضية والثقة
 بعض في وعالقته الرياضة في العزو إلى التعرف هدفت بدراسة) 2010 الرفاعي،( وأجرى  

 وهي ارتباطاً، األكثر اعيةالجم األلعاب في الموصل جامعة منتخبات العبي لدى النفسية المتغيرات
 وتم العباً) 54(من الدراسة عينة تكونت الوصفي، المنهج الباحث استخدم الذات، ومفهوم القلق متغيرا
 الداخلي العزو بين معنوية فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت العمدية، بالطريقة البحث عينة اختيار

 عالقة وجود والخارجي، الداخلي العزو بين ةسالب ارتباط عالقة وجود الداخلي، لصالح والخارجي
 العزو بين سالبة ارتباط عالقة وجود النفسية، والمهارات الداخلي العزو من كل بين معنوية ارتباط

  .اإلنجاز ودافعية بالنفس الثقة من وكل الخارجي
 نبي العالقة اختبار إلى التعرف هدفت سة درا (Manger & Ole, 2000) وأولي مانيجر قام  

 الوصفي المنهج الباحث استخدم والجنس، العامة القدرة ومستوى  )خارجي داخلي،(  الضبط موقع
 الطلبة من سنة) 15- 14( من أعمارهم تتراوح وطالبة طالباً )223( من الدراسة عينة تكونت

 القدرة مستوى وبين الضبط موقع بين دالة عالقة توجد ال أنه الدراسة نتائج أظهرت النرويجيين،
 اإلناث من أيماناً أكثر والذكور الذكور، من أكثر داخلي ضبط لديهن اإلناث أن النتائج بينت كما العامة،
  .النجاح على المبذول الجهد بتأثير الذكور من أيماناً أكثر اإلناث بينما بالحظ،

 بين الفروق إلى التعرف هدفت دراسة  (Allen & Dietrich, 1991)وديترتش ألين أجرىو  
 الدراسة عينة تكونت الوصفي، المنهج الباحث استخدم والدافعية، السببي العزو حيث من لبةالط
 على األداء في السببي العزو لمقاييس  استجابوا نيويورك في التاسع الصف طلبة من طالباً )72(من
 قابلة عوامل إلى نجاحهم يعزون المتدني التحصيل ذوي الطلبة أن الدراسة نتائج وأظهرت العلوم، مادة

 الجهد إلى نجاحه يعزون اإلناث أن الدراسة بينت الجنسية الفروق وبخصوص ،)الجهد( مثل للتحكم
  .الذكور اقرانهن  من أكثر

 المواقف بعض مستوى على التعرف هدفت بدراسة) 2013 علي، ابراهيم؛ جاسم؛( وقام  
 عمال نينوى، الموصل،( الممتازة الدرجة أندية العبي لدى الملعب من الهجومي الثلث في الخططية
 62( من الدراسة عينة تكونت الوصفي، المنهج الباحث استخدم نينوى، محافظة في القدم بكرة) نينوى
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 الدرجة العبي أن الدراسة نتائج أظهرت القدم، بكرة نينوى وعمال ونينوى الموصل أندية من العباً) 
 بعض في جيد مستوى يمتلكون نينوى محافظة في القدم بكرة) نينوى عمال نينوى، الموصل،( الممتازة
 كان ونينوى الموصل ناديي العبي لدى الخططية المواقف بعض مستوى أن وكذلك الخططية، المواقف
  .نينوى عمال نادي العبي لدى هو مما أفضل

 أندية العبي لدى الخططي التفكير مستوى إلى التعرف هدفت دراسة) 2011 الوتد،( أجرى  
 من الدراسة عينة تكونت الوصفي، المنهج الباحث استخدم الغريبة، بالضفة القدم لكرة حترفينالم
 التفكير مستوى ان الدراسة نتائج أظهرت الغربية، بالضفة القدم لكرة المحترفين أندية من العباً)48(

 نتائج وأشارت متوسطة، بدرجة جاء الغربية بالضفة القدم لكرة المحترفين أندية العبي لدى الخططي
 أندية العبي لدى الخططي التفكير مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة

  . والدفاعية الهجومية المواقف بين الغربية بالضفة القدم لكرة المحترفين
 أندية العبي لدى الخططي التفكير مستوى إلى التعرف هدفت بدراسة) 2011 نصار،( قام  
 الخططي التفكير اختالف مستوى إلى للتعرف باإلضافة فلسطين، في الطائرة بكرة ازةالممت الدرجة

 المنهج الباحث استخدم ،)الالعب مركز الخبرة، سنوات الالعب، عمر( الدراسة متغيرات الختالف تبعاً
 ظهرتأ الطائرة، بكرة الممتازة الدرجة أندية العبي من العباً) 89( من الدراسة عينة تكونت الوصفي،

 أشارت كما مرتفعة، بدرجة جاء الطائرة الكرة العبي لدى الخططي التفكير مستوى أن الدراسة نتائج
 الخطط التفكير مستوى في الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى الدراسة نتائج
  .الدراسة لمتغيرات تعزى

 الهجومي الخططي التفكير لمستوى رفالتع هدفت بدراسة) 2010 السليتي، هنداوي،( قام  
 تكونت الوصفي، المنهج الباحث استخدم األردنية، األندية في المتحركة بالكراسي السلة كرة لالعبي
 لالعبي الهجومي الخططي التفكير مستوى أن الدراسة نتائج وأظهرت العباً،) 44( من الدراسة عينة
 في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال وأنه متوسطاً جاء األردن في المتحركة بالكراسي السلة كرة

  ).اللعب ومركز التصنيفية، الفئة المشارك، النادي( لمتغيرات تعزى الهجومي الخططي التفكير مستوى
 كرة العبي لدى الخططي التفكير مستوى إلى التعرف هدفت بدراسة) 2007 ابوعليا،( قام  

 من العباً) 70( من الدراسة عينة تكونت الوصفي، نهجالم الباحث استخدم حيث األردن، في السلة
 خططياً، موقفاً) 20( من الخططي التفكير القياس أداة وتكونت السلة لكرة األولى الدرجة أندية العبي
 فروق توجد ال وأنه الخططي، التفكير لمستوى بالنسبة متدنية بدرجة جاءت أنها الدراسة نتائج أظهرت

  .سنة) 30( من أكثر العمرية الفئة ولصالح للعمر يعزى الخططي التفكير مستوى في إحصائيا دالة
 لالعبي الهجومي الخططي التصرف مستوى تقييم إلى هدفت دراسة) 2007 لكحل، بن( أجرى  
 التصرف في الثالثة الخطوط لالعبي الفروق على للتعرف سنة) 18- 16( سن من القدم كرة فريق

 ستة من العباً) 78( من الدراسة عينة تكونت الوصفي، المنهج الباحث استخدم الهجومي، الخططي
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 مراكز بين اإلحصائية الفروق وكانت الخططي، التصرف مؤشر انخفاض الدراسة نتائج أظهرت أندية،
  .الدفاع العبي عن والهجوم الوسط لصالح وكانت الهجومي الخططي التصرف لمؤشرات اللعب

 اليد كرة العبي لدى الخططي التفكير مستوى إلى تعرفال هدفت بدراسة) 2006 ناصيف،( قام  
 الخبرة، سنوات( لمتغيرات تبعا الخططي التفكير اختالف مستوى إلى التعرف خالل من األردن، في

 من العباً) 70( الدراسة عينة تكونت الوصفي، المنهج الباحث استخدام ،)الالعب ومستوى العمر،
 ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج أظهرت األردن، في ألولىا الدرجة أندية ضمن اليد كرة العبي
 سنوات العمر،( لمتغيرات تعزى الدراسة عينة أفراد لدى الخططي التفكير مستوى في إحصائية داللة
  ).الالعب ومستوى الخبرة

 والتَّصرف الخططية المعرفة بين العالقة إلى التعرف هدفت بدراسة) 2005 علي،( وقام  
 المنهج الباحث استخدم الشيش، لسالح البصرة منتخب العبي لدى الشيش سالح العبي عند الخططي
 المعرفة اختبار على واعتمد ،)2001/2002( للموسم العباً) 18( من الدراسة عينة تكونت الوصفي،
 التصرفات مستوى تطوير على تساعد الخططية المعرفة أن الدراسة النتائج أظهرت الخططية،
 أثناء مقنَّناً التعليم هذا يكون أن على المعرفي التعليم ضرورة على وأكد الالعبين، لدى الخططية
  .التدريبية الوحدات
 النفسية المهارات بعض استخدام فاعلية تعرف إلى هدفت بدراسة) 2003 المحسن، عبد( قام  

 لالعبي والخططي اريالمه األداء بمستوى االرتقاء في) االنتباه وتركيز العقلي، والتصور االسترخاء،(
 واألخرى تجريبية، إحداهما مجموعتين، باستخدام التجريبي المنهج الباحث واستخدم القدم، كرة

 البحث عينة وتكونت. والضابطة التجريبية للمجموعتين والبعدي القبلى القياس الباحث استخدم ضابطة،
 العباً،) 30( من البحث عينة وتكونت ،)15( تحت للناشئين الرياضي الجيش نادي فريق العبي من

 المهاري بالمستوى االرتقاء في فاعلية ذو النفسية المهارات برنامج أن الدراسة نتائج أظهرت
 في فاعلية ذو النفسية المهارات وبرنامج البحث، موضوع للمرحلة القدم كرة في والهجومي والخططي
  .باهاالنت وتركيز العقلي والتصور االسترخاء بمهارات االرتقاء
 الفعال المهاري األداء إلى التعرف هدفت دراسة) Hans Dwilr, 1997( دويلر هانز اجرى  
 الدراسة عينة تكونت التجريبي، المنهج الباحث استخدم الجماعي، الخططي األداء على تأثيره ومدى
 أن باحثال إليها توصل التي الدراسة نتائج وأظهرت عاماً،) 20( السنية بالمرحلة العباً) 40( من

 العامة اللعب لخطط وتنفيذهم الالعبين إتقان على كبير بشكل ساعد قد الجيد المهاري التدريب
  .افضل بشكل والخاصة
 التي الدراسات ضمن من دراسة أي الباحث يجد لم السابقة الدراسات على االطالع خالل ومن  

  .الخططي التفكير مع السببي العزو ربطت اليها رجع
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  :يلي ما السابقة الدراسات مراجعة خالل من الباحث فاداست وقد هذا
  .العلمية المعامالت من والتحقق االستبانة تصميم وإجراءات بخطوات االسترشاد .1
 .الدراسة وأهداف طبيعة لمالئمتة الوصفي المنهج اعتماد .2

 .العينة اختيار طريقة .3

 .المناسبة اإلحصائية واألساليب المعالجات تحديد .4

 .السابقة الدراسات نتائج من االستفادة خالل من وذلك الحالية لدراسةا نتائج مناقشة .5

  :يلي بما الدارسة هذه انفردت وقد
 فـي  الخططي بالتفكير السببي العزو ربطت التي األردن في نوعها من األولى الدراسة أنها - .1

 .الممتازة الدرجة اندية على الطائرة الكرة

 .العربي الوطن توىمس على جدا القليلة الدراسات من انها .2

 .الهجومي الخططي للتفكير اداة بناء .3

  والتصميم المنهجية
  :الدراسة منهجية
  .الدراسة وأهداف طبيعة لمالئمة المسحية بصورته الوصفي المنهج استخدام تم
  :الدراسة مجتمع

 األردن، فـي  الطـائرة  لكـرة  الممتـازة  الدرجـة  أندية العبي جميع من الدراسة مجتمع تكون
 والبالغ ،2015/2016 الرياضي للموسم الطائرة لكرة األردني لالتحاد الرسمية القيود ضمن لينوالمسج
  .العباً) 163( عددهم
  :الدراسة عينة

 فـي  الطـائرة  لكـرة  الممتازة الدرجة اندية العبي من العبا) 144( من الدراسة عينة تكونت
 يبـين ) 1( رقـم  والجـدول  ،%) 88.3(  بلغـت  وبنسبة العمدية بالطريقة اختيارها تم حيث االردن،
  .الدراسة عينة افراد توصيف

  الدراسة عينة افراد توصيف: )1( رقم الجدول

 الفئات المتغير
 العدد
 الكلي

 عدد
  العينة

 النسبة
 المئوية

 سنوات
 اللعب

 5 من أقل

163 

42 25.8 

 37.4 61 10- 5 من

 25.2 41 10 من أكثر

 تصنيف
 الالعب

 وطني منتخب العب
163 

29 17.8 

 70.6 115 ممتازة درجة العب

 7.4 12 12 موسى وادي النادي
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 الفئات المتغير
 العدد
 الكلي

 عدد
  العينة

 النسبة
 المئوية

 7.4 12 16 الحسين

 7.4 12 16 الوحدات

 7.4 12 15 الكرمل

 7.4 12 15 البقعة

 7.4 12 14 عيرا

 7.4 12 12 المحطة

 7.4 12 13 عال دير

 7.4 12 13 مليح

 7.4 12 13 العودة

 7.4 12 12 المشارع

 7.4 12 12 المهندسين

 88.3 144 163  الكلي

  :وإجراءاتها الدراسة أداة
  : التالي النحو وعلى الدراسة أداة لتحديد االتية العلمية الخطوات بإتباع الباحثون قام

 مثل الدراسة بموضوع المرتبطة واألجنبية العربية العلمية والمصادر للكتب العديد مراجعة تمت  -1
 ،)1994العاني،( ،)1996 البياتي،( ،)2002 عالوي،( ،)2011الضمور،( ،)1995 راتب،(

Winer, 1985)  (، )Allen & Dietrich, 1991.(  
 تم والذي ،)1998 عالوي،( أعده والذي الرياضة في السببي والعز مقياس الباحثون استخدم -2

 مرتبطة أبعاد ياسلق كأداة) 1996 البياتي،( ودراسة ،)2008 العبيدي،( دراسة في استخدامة

 حيث األردن، في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية لالعبي بالنسبة) السببي التعليل أو(  بالعزو

 األداء الجيد، األداء الهزيمة، الفوز،  أبعاد أربعة على تحتوي عبارة) 32( من االختبار يتكون
 ،)ب( و) أ( اختيارين فقرة كل فيو ،فقرات) 8( تقيسه األربعة األبعاد هذه من بعد وكل ،)السيء
 تحكمه نطاق خارج خارجية عوامل إلى يعزو الرياضي الالعب ان إلى يشير االختيارين وأحد

 بوضع الخيارين بين من واحد باختيار الرياضي الالعب يقوم داخلية، عوامل الى يشير واألخر

 التصحيح ومفتاح الرياضية، اتللمنافس بالنسبة حالته مع تتناسب الذي االختيار أمام) √( عالمة
  :هي االبعاد وهذه ،خارجية او داخلية العزو حالة يوضح) و( رقم الملحق في السببي للعزو

 ).1،5،9،13،17،21،25،29( األتية الفقرات من ويتكون الفوز عزو  .أ 

  ).32،28،24،20،16،12،8،4( األتية الفقرات من ويتكون الهزيمة عزو  .ب 
  ).3،7،11،15،19،23،27،31( األتية الفقرات نم ويتكون الجيد األداء عزو  .ج 



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

284  

  ).30 ،26 ،22 ،18 ،14 ،10 ،6 ،2( األتية الفقرات من ويتكون السيئ األداء عزو  .د 
 من يتكون حيث الباحثون، قبل من الدراسة لهذه خصيصاً الهجومي الخططي للتفكير اداة بناء تم -3 

   فقرة،) 12(
 من المجال هذا في والمختصين المحكمين السادة على الهجومي الخططي التفكير اداة عرض تم -4

 الرياضية الفرق ومدربي االردنية بالجامعات الرياضية التربية كليات في التدريسية الهيئة اعضاء
 الدراسة موضوع في والمختصين االردن في الطائرة بالكرة الرياضي التدريب مجال في العاملين
 لقياس االداة فقرات مالءمة حول الرأي إبداء نهمم طلب حيث محكم،) 13( عددهم والبالغ

 وصياغة تطبيقها، وإمكانية ومضمونها العبارات وضوح حيث من أجلها من وضع التي األغراض
 تتكون حيث الدراسة، هذه إثراء أجل من أخرى اقتراحات أي اضافة أو عبارة أية حذف أو اللغة
 تفكير اقل واألخر الخططي التفكير من اليةع درجة وجود الى يشير احدهم خيارين من فقرة كل

  .خططي
 اي حذف ودون ومالحظاتهم أرائهم على االطالع مع المحكمين السادة من االستبانات استرجاع تم -5

 حيث الحالية الدراسة في إلستخدامها النهائية بصورته االداة وضع تم حيث االداة، فقرات من
  . فقرة) 12( من تكونت

 التفكير والثاني السببي، العزو: األول مجاالن، تقيس وهي النهائية بصورتها ستبانةاإل تجهيز تم -6
 على استبانة) 144( وبواقع الدراسة عينة على االستبانة توزيع تم وبعدها الهجومي، الخططي
  .2015/2016 الرياضي للموسم األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي

  :الدراسة الداة ةالعلمي المعامالت 
  :األداة صدق: أوالً

  -:السببي العزو مقياس
 فـي  المقيـاس  هذا استخدام خالل من وذلك للمقياس الظاهري الصدق استخراج على االعتماد تم  
 وكـان  أجله من وضع الذي للغرض وصالحيته االختبار صدق مدى تبين حيث) 2008( العبيدي دراسة
 الفـرد،  الختبـار ) 0.89( هـو  الثبات معامل وقيمة النفسية، مهاراتال لقائمة) 0.87( هو الثبات معامل
 للعـزو  الثبات معامل اجراء تم ان وبعد ،)0.86(هو الثبات معدل وكان) 1996 البياتي،( دراسة وكذلك
 تأكـد  وقـد  الدراسـة،  من النوع هذا لمثل مقبول وهو) 0.88( الثبات معامل وكان الدراسة لهذه السبي

  .أجله من وضع الذي للغرض المقياس صالحية
  :الهجومي الخططي التفكير اداة

 عرضـه  خالل من الهجومي الخططي التفكير الداة الظاهري الصدق استخراج على االعتماد تم  
 ببناء الباحثون قام أن بعد األولية، بصورته االختصاص أصحاب من المحكمين السادة من مجموعة على
 ووضـوح  األداة فـي  الشمولية حيث من االداة تحكيم منهم وطلب قرة،ف) 12( فقراتها عدد وكانت االداة
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 بمالحظـاتهم  األخـذ  تـم  االداة جمع وبعد مناسباً، يرونه ما تقدير أو حذف أو اللغوية وسالمتها فقراتها
   وتعديالتهم،

  :األداة ثبات: ثانيا
 من مكونة عيةاستطال عينة على تطبيقها خالل من وذلك الدراسة أدوات ثبات من التحقق تم

 كرونباخ معادلة باستخدام الداخلي االتساق بطريقة الثبات حساب تم ثم الدراسة مجتمع من العباً) 30(
 نتائج يوضح) 2( رقم والجدول، الكلي للبعد وكذلك المقياس أبعاد من بعد كل مستوى على وذلك، ألفا
  .ذلك

  الفا كرونباخ تباراخ طريق عن الدراسة أدوات ثبات معامالت: )2( رقم الجدول
 ألفا كرونباخ معامل األبعاد المقياس

 السببي العزو

 0.88 الفوز عزو

 0.91 الهزيمة عزو

 0.86 الجيد األداء عزو

 0.88 السيئ األداء عزو

 0.88 الكلي

 0.93 الكلي الخططي التفكير

  
 بين تراوحت دق السببي العزو مقياس مجاالت ثبات معامالت بأن) 2( الجدول من يالحـظ

 مثل وتعد ،)0.93( الثبات بلغ فقد الخططي التفكير ولمقياس، )0.88( ككل ولألداة ،)0.86-0.91(
  .الحالية الدراسة ألغراض مقبولة القيم هذه

  :التالي المعيار اعتماد تم السببي العزو مستوى على وللحكم
  .منخفض سببي عزو مستوى يعد) 11( من اقل الى) 8( من  .أ 
  .متوسط سببي عزو مستوى يعد) 13( من اقل لىا) 11( من  .ب 
  .مرتفع سببي عزو مستوى يعد)  16( الى) 13( من  .ج 

  :التالي المعيار اعتماد تم الهجومي الخططي التفكير مستوى على وللحكم
  .منخفض هجومي خططي مستوى يعد) 15( من اقل الى) 12( من  .أ 
  .متوسط هجومي خططي مستوى يعد) 20( من اقل الى) 16( من  .ب 
  .مرتفع هجومي خططي مستوى يعد) 24(  الى) 20( نم  .ج 
  .الدراسة تنفيذ اجراءات
 البالغ الكلي الدراسة مجتمع من العباً) 144( بلغت عينة على الدراسة أداة بتطبيق الباحثون قام  

 في توضيحه تم كما األردن، في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي من العباً) 163( أفراده عدد
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 الممتازة الدرجة أندية العبي على النهائية بصورتها االستبانه بتوزيع الباحثون قام حيث) 1( رقم لجدولا
 السـببي،  العزو يقيس األول: مجالين من االستبانة وتتكون تدريبهم، أماكن في األردن في الطائرة لكرة

 يختار أن على اإلستبانة لعينةا أفراد من العب كل اعطاء تم و الهجومي الخططي التفكير يقيس والثاني
 حيث الالعبين، على اإلستبانة عرض تم أن بعد نظره، وجهة مع يتناسب والذي المناسب الخيار الالعب

 باسـترجاع  البـاحثون  قام وبعدها الالعبين قبل من عنه االستفسار تم موقف أي بتوضيح الباحثون قام
) 144( المسترجعة االستبانات عدد بلغ حيث عليها، جابةاإل تم أن بعد الدراسة عينة أفراد من اإلستبانات
  .استبانة اي استبعاد او اهمال يتم ولم استبانة،
    . الدراسة متغيرات

 :التابع المتغير. أوالً
 .السببي العزو  -1

 .األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي لدى الخططي التفكير -2

  - :التالي حسب أقسام ثالثة إلى تقسم وهي -:ةالمستقل المتغيرات. ثانيا

 الكرمل، عيرا، البقعة، الحسين، شباب موسى، وادي الوحدات،( مستوى عشر اثنا وله: النادي .1
 ).المشارع المهندسين، العودة، ديرعال، المحطة، مليح،

 10 من أكثر سنوات، 10 -  5 من سنوات، 5 من أقل( مستويات ثالثة ولها: اللعب سنوات .2
 ).واتسن

 ).ممتاز درجة العب  وطني، منتخب العب(  اثنان مستويان وله: الالعب تصنيف .3

  :االحصائية المعالجات
 الرزمة باستخدام اإلحصائية المعالجات بإجراء الباحثون قام الدراسة تساؤالت الختبار  

  :اآلتي النحو وعلى ،(SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية
 نةعي خصائص لوصف) Descriptive Statistic Measures( الوصفي اإلحصاء مقاييس. 1

  . ةالمئوي بالنسب الدراسة
  .الخططي والتفكير السببي العزو بين العالقة عن للكشف بيرسون ارتباط معامل. 2
 عينة افراد تقديرات في الفروقات الختبار) Multivariate Analysis( المتعدد التباين تحليل. 3

  .  ةالديموغرافي للمتغيرات وفقا الخططي والتفكير السببي لعزوا من لكل الدراسة
  ).Cronbach's Alpha( الثبات معامل لحساب الفا كرونباخ معامل.  4

   ومناقشتها النتائج عرض
 الدرجـة  أنديـة  العبـي  لـدى  السببي العزو مستوى ما :نصه والذي األول بالتساؤل المتعلقة النتائج

 الحسـابية  المتوسـطات  اسـتخدام  تـم  التسـاؤل  هذا على ولإلجابة ؟األردن في الطائرة لكرة الممتازة
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 االردن فـي  الطائرة لكرة  الممتازة الدرجة اندية العبي لدى السببي العزو ألبعاد المعيارية واالنحرافات
  .ذلك توضح)  4(،)3( رقم والجداول) الالعب تصنيف اللعب، سنوات النادي،( الدراسة لمتغيرات تبعا

 لدى السببي العزو أبعاد لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: )3(رقم جدولال
  )144= ن( االردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة اندية العبي

 المعياري االنحراف الحسابي الوسط الفقرة نص العزو ابعاد الفقرات رقم

 0.32 1.88 إلى يرجع دفق رياضية منافسة في أفوز عندما أحيانا الفوز 1

 0.23 1.94 نتيجة يكون قد جداً قوي منافس على فوزي 5

 الالعب فوز يتحدد الرياضية المنافسات بعض في 9

  كنتيجة

1.78 0.42 

 0.20 1.96 إلى يرجع المنافسات بعض في فوزي 13

 0.37 1.16 المنافسة في فوزي أسباب من يكون ااحيانً 17

 في الالعب فوز يتحدد  الرياضية ةاألنشط بعض في 21

  المنافسة

1.90 0.31 

 0.40 1.19  نتيجة المنافسة في فوزي يتحدد 25

 0.50 1.44 المنافسة في فوزي أسباب من 29

 0.50 1.42 إلى بالمنافسة فوزي عدم يرجع األحيان بعض في الهزيمة 4

 0.50 1.56 نتيجة المنافسة في فوزي عدم يكون أحيانا 8

 0.50 1.58 المنافسة في هزيمتي أسباب بين من 12

 0.49 1.59 نتيجة يكون المنافسات بعض في فوزي عدم 16

 0.48 1.35 المنافسة في فوزي عدم أسباب من يكون دق 20

 0.46 1.31 نتيجة المنافسة في هزيمتي تكون احيانا 24

 0.47 1.69 المنافسة في فوزي عدم أسباب من 28

 0.43 1.25 إلى ترجع قد المنافسة في تيهزيم 32

 0.50 1.53 إلى يرجع المنافسة في الجيد أدائي الجيد األداء 3

 0.47 1.31 إلى يرجع قد المنافسة في الجيد أدائي 7

 0.46 1.70 المنافسة في الجيد أدائي أسباب بين من 11

 0.37 1.84 إلى يرجع المنافسة أثناء أدائي حسن نجاح 15

 0.48 1.63 المنافسة في الجيد أدائي أسباب بين من 19

 0.45 1.28 المنافسة في الجيد األداء في نجاحي أسباب بين من 23

 0.35 1.86 المنافسة في الجيد أدائي أسباب بين من 27

 0.43 1.76 إلى المنافسة في الجيد أدائي أسباب ترجع 31

 0.44 1.74  المنافسة في السيئ أدائي أسباب بين من السيئ األداء 2

 0.47 1.67  المنافسة في السيئ أدائي أسباب بين من 6
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 المعياري االنحراف الحسابي الوسط الفقرة نص العزو ابعاد الفقرات رقم

 0.50 1.53  المنافسة في إجادتي عدم أسباب من يكون أحيانا 10

 0.48 1.34  إلى يرجع قد المنافسة في إجادتي عدم 14

 0.47 1.69  المنافسة في إجادتي عدم أسباب من يكون قد 18

 0.46 1.70 المنافسة في جيدة بصورة أدائي عدم بأسبا من إن 22

 في جيدة بصورة الالعب أداء عدم أسباب بين من 26

  الرياضية األنشطة بعض في المنافسة
1.80 0.40 

 0.50 1.50 المنافسة في جيدة بصورة أدائي عدم أسباب بين من 30

  
 لدى السببي العزو أبعاد لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات:) 4( رقم الجدول

  .االردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة اندية العبي
 مستوى العزو االنحراف المعياري الوسط الحسابي  عدد العينة االبعاد

 مرتفع 1.02 13.26 144 الفوز
 متوسط 1.45 11.74 144 الهزيمة

 متوسط 1.29 12.92 144 الجيد األداء
 متوسط 1.58 12.98 144 السيء األداء

 حيث مرتفعة، بنسبة داخلي كان الفوز عزو ان الى) 4(رقم الجدول في الواردة البيانات تشير
  ).1.02( المعياري واالنحراف) 13.26( الحسابي الوسط كان

 الفوز يعزو وبالتالي الفريق من جزء وأنه جماعي عمل الفوز يعتبر الالعب أن الباحثون ويعزو
 ،)11.74( الحسابي الوسط كان حيث متوسط بمستوى الهزيمة عزو وكان اقل، بشكل لنفسه

 متوسط بمستوى داخلي كان الجيد األداء عزو ان الى البيانات وتشير ،)1.45( المعياري واالنحراف
 في الواردة البيانات تشير وكذلك ،)1.28( المعياري واالنحراف ،)12.92( الحسابي الوسط كان حيث

 ،)12.98( الحسابي الوسط كان حيث متوسط بمستوى كان السيئ األداء عزو ان ىال السابق الجدول
 بدرجة جاءت قد السببي العزو ابعاد مستوى بان يتبين ذلك على وبناء ،)1.58( المعياري واالنحراف
  .األبعاد لكافة متوسطة

 عوامل الى السيئ واألداء الجيد واألداء الهزيمة يعزون الالعبين ان ذلك الباحثون ويعزو
 دراسة مع الدراسة هذه واتفقت  داخلية، عوامل الى فيعزونه الفوز اما داخلية ها من اكثر خارجية

 بدرجة جاءت قد السببي العزو في العزو ابعاد جميع أن نتائجها اشارت والتي) 1996 البياتي،(
  .متوسطة
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 الدرجة أندية العبي لدى الخططي التفكير مستوى ما :نصه والذي الثاني بالتساؤل المتعلقة النتائج
 المتوسطات بحساب الباحثون قام التساؤل هذا على ولإلجابة األردن؟ في الطائرة لكرة الممتازة
 رقم الجدول مبين هو كما االختبار فقرات عن الالعبين الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية

)5.(  
 لدى الخططي التفكير لمستوى المعيارية فاتواالنحرا الحسابية المتوسطات: )5( رقم الجدول

  )144=ن( االردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة اندية العبي
  االنحراف المعياري الوسط الحسابي الشكل رقم
 40244. 1.7986 1الشكل رقم 

 33187. 1.8750 2الشكل رقم 

 45612. 1.7083 3الشكل رقم 

 48396. 1.6319 4الشكل رقم 

 43043. 1.7569 5رقم  الشكل 

 44947. 1.7222 6الشكل رقم 

 40244. 1.7986 7الشكل رقم 

 48200. 1.6389 8الشكل رقم 

  46225. 1.6944 9الشكل رقم 
 49217. 1.5972 10الشكل رقم 

 47053. 1.6736 11الشكل رقم 

 41245. 1.7847 12الشكل رقم 

  2.64 20.68 مجموع المتوسطات
 ككل للمقياس مرتفع الخططي التفكير مستوى ان الى )5( رقم الجدول في الواردة البيانات تشير

 مرتفعة درجة وهي) 20.68( الخططي للتفكير الحسابي الوسط كان حيث الدراسة عينة العبي عند
 دراسة مع الدراسة هذه واتفقت ،)24- 12( بين ما يتراوح والذي الخططي، التفكير مستوى تدرج على

 الطائرة، الكرة العبي عند الخططي التفكير من مرتفع مستوى وجود الى اشارت التي) 2011نصار،(
 الى اشارتا حيث ،)2010 السليتي، هنداوي،( ودراسة ،)2011 الوتد،( دراسة مع النتيجة هذه وختلفت
 الى اشارت حيث) 2007 عليا، ابو( دراسة مع كذلك واختلفت الخططي، للتفكير متوسط مستوى وجود
  .الخططي للتفكير منخفض مستوى وجود

 الخطة بتنفيذ القرارات اتخاذ سرعة من عالية درجة يمتلكون الالعبين أن الباحثون ويعزو
 من يتطلب الممتازة الدرجة الى الوصول أن الى وكذلك الحالي، الموقف يتطلبها التي الهجومية
 حيث اللعبة قوانين طبيعة الى ذلك الباحثون ويعزو كما الخططي، التفكير من عالي قدر الالعبين
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 مع مباشر احتكاك بدون والدفاعية الهجومية بالمهارات يقوم والالعب محدود مكان ضمن تجري
  .ملعبه دخول حتى او المنافس
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك هل :نصه والذي الثالث بالتساؤل المتعلقة النتائج

 تبعاً األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي عند يالسبب العزو في) 0.05 ≤ ∝(
  ؟)الالعب وتصنيف اللعب، سنوات النادي،( الدراسة لمتغيرات

 الدراسة عينة افراد الستجابات الحسابية المتوسطات احتساب تم التساؤل هذا على لإلجابة
 ،)6(رقم الجداول في موضح هو ماك العزو مستوى وعلى ،)الالعب وتصنيف اللعب، سنوات النادي،(
)7(، )8.(  

 الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات احتساب تم التساؤل هذا على لإلجابة
  ).6(رقم الجدول في موضح هو كما العزو مستوى وعلى األندية لمتغير بالنسبة العينة افراد
  النادي حسب: أوالً

 العبي لدى السببي العزو ألبعاد المعيارية واالنحرافات ابيةالحس المتوسطات: )6( رقم الجدول
  ).144=ن( النادي لمتغير وفقا االردن، في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة اندية

 االبعاد اسم النادي
Statistics 

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي
 98. 13.33 الفوز وادي موسى

 1.15 12.33 الهزيمة

 1.31 12.50 يداألداء الج

 1.71 12.75 األداء السيء

 1.15 13.33 الفوز الحسين

 1.04 12.00 الهزيمة

 90. 12.41 األداء الجيد

 1.44 12.33 األداء السيء

 65. 13.33 الفوز الوحدات

 87. 10.75 الهزيمة

 1.57 12.50 األداء الجيد

 1.56 13.42 األداء السيء

 49. 12.33 الفوز الكرمل

 90. 11.50 الهزيمة

 43. 13.00 األداء الجيد

 58. 12.17 األداء السيء
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 االبعاد اسم النادي
Statistics 

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي
 85. 13.00 الفوز البقعة

 1.78 11.58 الهزيمة

 1.31 13.58 األداء الجيد

 1.54 13.00 األداء السيء

 1.00 13.50 الفوز عيرا

 1.67 12.00 الهزيمة

 72. 13.17 األداء الجيد

 1.75 13.83 األداء السيء

 1.38 12.91 الفوز المحطة

 1.16 11.58 الهزيمة

 1.06 12.25 األداء الجيد

 1.83 12.33 األداء السيء

 1.29 13.75 الفوز دير عال

 1.51 12.50 الهزيمة

 1.54 14.00 األداء الجيد

 1.71 13.75 األداء السيء

 29. 13.92 الفوز مليح

 72. 10.83 الهزيمة

 29. 12.92 الجيداألداء 

 29. 13.92 األداء السيء

 1.16 13.58 الفوز العودة

 1.48 12.25 الهزيمة

 1.78 13.42 األداء الجيد

 1.83 13.08 األداء السيء

 83. 12.83 الفوز المشارع

 2.07 11.58 الهزيمة

 1.59 12.83 األداء الجيد

 1.36 13.25 األداء السيء

 87. 13.25 الفوز المهندسين

 1.71 12.00 الهزيمة

 1.16 12.42 األداء الجيد

 1.44 11.92 األداء السيء
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 عينـة  ألفـراد  المعيارية واالنحرافات الحسابي الوسط الى) 6( رقم الجدول في الواردة البيانات تشير
ـ  األردن فـي  الطائرة لكرة الممتازة الدرجة أندية العبي عند السببي العزو في الدراسة  لمتغيـر  اًتبع
  .النادي

  اللعب سنوات حسب: ثانيا
 العبي لدى السببي العزو ألبعاد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: ) 7( رقم الجدول
  ).144=ن( اللعب سنوات لمتغير وفقا االردن، في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة اندية

 نحراف المعيارياال الوسط الحسابي عدد العينة االبعاد سنوات اللعب

 94. 13.50 42 الفوز سنوات 5اقل من 

 1.47 11.71 42 الهزيمة

 1.27 12.76 42 األداء الجيد

 1.38 12.73 42 األداء السيء

سنوات الى  5من 
 سنوات 10

 1.03 13.21 61 الفوز

 1.54 11.74 61 الهزيمة

 1.39 12.97 61 األداءالجيد

 1.68 13.26 61 األداء السيء

 1.03 13.07 41 الفوز سنوات 10اكثر من 

 1.33 11.78 41 الهزيمة

 1.16 13.00 41 األداءالجيد

  1.58 12.80 41  األداءالسيء
 ألفـراد  المعيارية واالنحرافات الحسابي الوسط الى) 7( رقم الجدول في الواردة البيانات تشير

 لمتغير تبعاً األردن في الطائرة لكرة الممتازة رجةالد أندية العبي عند السببي العزو في الدراسة عينة
  .اللعب سنوات

  الالعب تصنيف حسب: ثالثا
 العبي لدى السببي العزو ألبعاد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: ) 8( رقم الجدول
  ).144=ن( الالعب تصنيف لمتغير وفقا. االردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة اندية

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي عدد العينة االبعاد نيف الالعبتص

 95. 13.24 29 الفوز  العب منتخب وطني

 1.28 11.83 29 الهزيمة

 1.24 12.55 29 األداء الجيد

 1.47 12.34  29 األداء السيئ

 1.04 13.26 115 الفوز  العب درجة ممتازة

 1.50 11.72 115 الهزيمة

 1.29 13.00 115 يداألداء الج

 1.57 13.14 115 األداء السيء
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 بـين  ظاهريـة  فرواقـات  وجـود  الى ،)8( ،)7( ،)6(رقم الجداول في الواردة البيانات تشير
 متغيـرات  وفق االردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة اندية العبي لتقديرات الحسابية المتوسطات

 ذات الفروقـات  هـذه  كانت اذا فيما وللكشف السببي لعزول) الالعب وتصنيف اللعب وسنوات النادي(
  .ذلك يوضح) 9( رقم والجدول المتعدد الثالثي التباين تحليل استخدام تم احصائية داللة

 وفقا السببي العزو فروقات عن لكشف المتعدد الثالثي التباين التحليل نتائج: )9( رقم الجدول
  )الالعب تصنيف اللعب، سنوات النادي،( الدراسة لمتغيرات

 القيم
 المتغيرات
 المستقلة

 الداللة ف قيمةالمربعات متوسط الحرية درجةالمربعات مجموع

 099. 1.64 1.36 11 14.95 الفوز النادي

 235. 1.30 2.62 11 28.86 الهزيمة

 190. 1.39 2.08 11 22.86 الجيد األداء

 113. 1.59 2.72 11 29.87 السيء األداء

 911. 09. 07. 2 15. الفوز لعبال سنوات

 513. 67. 1.35 2 2.71 الهزيمة

 931. 07. 11. 2 21. الجيد األداء

 319. 1.16 1.98 2 3.95 السيء األداء

 تصنيف
 الالعب

 208. 1.61 1.33 1 1.33 الفوز

 636. 23. 45. 1 45. الهزيمة

 655. 20. 30. 1 30. الجيد األداء

 259. 1.60 2.73  1 2.73 السيء األداء
  )α≥0.05(دالة احصائيا عند مستوى الداللة * 

  :الى تشير فيه الواردة البيانات فإن) 9( رقم الجدول في الواردة البيانات على االطالع خالل من
 اندية العبي تقديرات في) α≤0.05( الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود عدم .1

 السيئ واألداء الجيد واألداء والهزيمة الفوز من كل في االردن، في ائرةالط لكرة الممتازة الدرجة
  .النادي لمتغير بالنسبة

 اندية العبي تقديرات في) α≤0.05( الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود عدم .2
 السيئ اءواألد الجيد واألداء والهزيمة الفوز من كل في االردن، في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة
  .اللعب سنوات لمتغير بالنسبة

 اندية العبي تقديرات في) α≤0.05( الداللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود عدم .3
 السيئ واألداء الجيد واألداء والهزيمة الفوز من كل في االردن، في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة
  .الالعب تصنيف لمتغير بالنسبة

 اندية العبي تقديرات في) α≤0.05( الداللة مستوى عند احصائية داللة تذا فروق وجود عدم .4
 السيئ واالداء الجيد واألداء والهزيمة الفوز من كل في األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة
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  .مجتمعة للمتغيرات تعزى
 كثيـرا  تلفونيخ ال وتصنيفاتهم اللعب وسنوات انديتهم اختالف وعلى الالعبين أن الباحثون ويعزو

 أن كمـا  الموسـم،  نفـس  في ناديين مع الالعب يلعب وقد المهاري، والمستوى اللعب بطرق بينهم فيما
 الـى  صـعدت  االندية بعض وأن متفاوته، زمنية وفترات مختلفة درجات ضمن تكون قد اللعب سنوات
ـ  المربع ضمن تلعب التي االندية محدودية وكذلك حديثا الممتازة الدرجة مصاف  نظـام  حسـب  ذهبيال
 االردن، خـارج  االحتكاك وعدم واإلقليمية العربية االندية بطوالت في المشاركة وعدم الدوري، بطولة
  .بينهم فروقات وجود عدم الى ادى ذلك وكل

 ولتصـنيف  الفـردي،  األداء علـى  غطى الالعبين بين التجانس لوجود ذلك الباحثون يعزو كما  
  .المختلفة االندية بين الالعبين لانتقا لكثرة سبب يكون قد الالعب

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع والذي نصه
في التفكير الخططي عند العبي أندية الدرجة الممتازة لكرة الطائرة فـي األردن تبعـاً   ) 0.05 ≤ ∝(

  .؟)صنيف الالعبالنادي، سنوات اللعب، وت(لمتغيرات الدراسة 
 افراد الستجابات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات احتساب تم التساؤل هذا على لإلجابة

 الخططي التفكير مستوي وعلى) الالعب وتصنيف اللعب، سنوات النادي،( الدراسة لمتغيرات تبعا العينة
  ).10(رقم الجدول في موضح هو كما
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 متغيرات على بناء الالعبين الستجابات تبعا الخططي للتفكير الحسابي الوسط: )10( رقم الجدول
  144=ن ،)اللعب تصنيف اللعب، سنوات النادي،( الدراسة

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المتغير  االبعاد

 79. 22.42 وادي موسى  النادي

 2.34 20.75 الحسين

 2.14 21.75 الوحدات

 00. 22.00 الكرمل

 2.60 19.75 البقعة

 1.35 22.00 عيرا

 1.29 18.25 المحطة

 1.72 22.33 دير عال

 89. 23.67 مليح

 1.11 18.17 العودة

 3.41 20.17 المشارع

 1.44 16.92 المهندسين

 2.60 20.26 سنوات 5اقل من   سنوات اللعب

 2.42 21.34 سنوات 10سنوات الى  5من 

 2.84 20.12 اتسنو 10اكثر من 

 2.81 19.59 العب منتخب وطني  تصنيف الالعب

 2.54 20.96 العب درجة ممتازة

 الحسابية المتوسطات بين ظاهرية فروقات وجود الى) 10(رقم الجدول في الواردة البيانات تشير
 اللعب اتوسنو النادي( متغيرات وفق االردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة اندية العبي لتقديرات
 النادي لمتغير بالنسبة الحسابية المتوسطات وتراوحت الخططي، للتفكير بالنسبة ،)الالعب وتصنيف

 الى ذلك الباحثون ويعزو مرتفع، خططي تفكير بمستوى وهو مليح، نادي ولصالح ،)16.92- 23.67(
 سريع بشكل عليها اجابوا انهم او المصداقية عن بعيدة عشوائية النادي العبي اجابات تكون قد انه

 خططي تفكير مستوى واقل بقليل، التدريبية الفترة قبل لالعبين اعطائها تم اإلستبانة كون تأني بدون
 قليله وخبرته حديثا الممتازة الدرجة الى صعد الفريق ان اال ذلك الباحثون ويفسر المهندسين لنادي
  .االخرى االندية لباقي بالنسبة

 من الخبرة العبي لصالح ،)20.12-21.34( اللعب سنوات لمتغير الحسابية المتوسطات وبلغت
 الكثر اللعب سنوات لصالح خططي تفكير واقل. مرتفع خططي تفكير بمستوى وهو سنوات) 10- 5(

 .الممتازة الدرجة اندية ضمن جميعها تكون ال قد  اللعب فترة ان ذلك الباحثون ويعزو سنوات، 10 من

 الدرجة العب لصالح ،)19.59- 20.96( الالعب تصنيف لمتغير الحسابية المتوسطات وبلغت  
 حديثا التحاقهم يكون قد الوطني المنتخب ضمن المصنفين الالعبين أن ذلك الباحثون ويعزو الممتازة،
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 الالعب استمرار وعدم المنتخب، مع المشاركات في الكافية الخبرة لديهم تتكون ولم الوطني بالمنتخب
 اتخاذ سرعة من عاليه درجة يمتلكون الالعبين أن يعني وهذا الوطني، لمنتخبا مع موسم من ألكثر

 الخططي القرار اتخاذ والن الحالي، الموقف يتطلبها التي الدفاعية او الهجومية الخطة بتنفيذ القرارات
 .العالية الرياضية المستويات في المميزين الطائرة كرة العبي قدرات اهم احد هي والسريع الدقيق

 جاء عام بشكل الطائرة كرة العبي عند الخططي التفكير مستوى أن الدراسة نتائج من ويتضح 
 المطلوب المستوى الى ترقى  الخططية والطرق األساليب ان الى ذلك الباحثون ويعزو مرتفعة، بدرجة
 الالعبين يدبتزو يقوموا المدربين وان اللعب، اثناء الالعب بها يقوم ومتطورة متجددة مواقف أنها كما

 في المتخصص الكادر أيضا ووجود الطائرة، كرة لعبة وتتطلبها تحتاجها التي والموافق الخطط بأحدث
 لها يتعرض التي المختلفة اللعب مواقف تحليل على يعمل الممتازة الدرجة واندية الوطنية المنتخبات
 في الفرق تستخدمها التي العليا المستويات ذات هجومية خطط بوضع المدربين واهتمام الالعب،

 النظرية بالمعلومات وتزويدهم التدريبي البرنامج في خططيا الالعبين بإعداد واهتمامهم المباريات،
 الموافق بين من االنسب الخططي الموقف واختيار الخططي، التفكير زيادة على تساعد التي الكافية

 اإلعداد وعلى لالعبين والجماعية الفردية المهارات على يعتمدون المدربين ان ذلك ويعود المختلفة،
 مستوى وجود الى اشارت التي) 2011نصار،( دراسة مع الدراسة هذه واتفقت والمهاري، البدني
 هنداوي،( ودراسة ،)2011 الوتد،( دراسة مع النتيجة هذه وختلفت الخططي، التفكير من مرتفع

 هذه كذلك واختلفت الخططي، لتفكيرل متوسط مستوى وجود الى اشارتا حيث ،)2010 السليتي،
 كما الخططي، للتفكير بالنسبة منخفض مستوى الى اشارت حيث) 2007 عليا، ابو( دراسة مع الدراسة
  . الخططي التفكير في مستوى وجود عدم الى اشارت والتي) 2006 ناصيف،( دراسة مع أيضاً اختلفت

 الثالثي التباين تحليل استخدام تم يةاحصائ داللة ذات الفروقات هذه كانت اذا فيما وللكشف
  .ذلك يوضح) 11(رقم والجدول المتعدد

 الخططي التفكير الفروقات عن لكشف المتعدد الثالثي التباين التحليل نتائج: )11( رقم جدول
  )الالعب تصنيف اللعب، سنوات النادي،( الدراسة لمتغيرات وفقا

 ة الحريةدرج مجموع المربعات القيم المتغيرات المستقلة
متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 التفكيرالخططي

 065. 4.02 32.67 11 359.36 النادي

 149. 1.94 4.23 2 8.45 سنوات اللعب

 051. 3.89 8.48  1 8.48 تصنيف الالعب

 492. 89. 1.93  5  9.67 المتغيرات مجتمعة

    143 997.31  المجموع 

  )α≥0.05(لة دالة احصائيا عند مستوى الدال* 

 عند احصائية داللة ذات فروق وجود عدم الى) 11( رقم الجدول في الواردة البيانات تشير
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 تعزى األردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة اندية العبي تقديرات في) α≤0.05( الداللة مستوى
  ).الالعب تصنيف اللعب، سنوات النادي،( الدراسة لمتغيرات
 مواقف هي العينة افراد لها يخضع التي التدريبية المواقف أن الى ذلك الباحثون ويعزو  
 على يعتمدون انهم كما متقاربة تدريبية شهادات لديهم الفرق لهذه المدربين معظم ان حيث متشابهه،
 الخططية المعلومات وان الالعبين لدى البدنية اللياقة مستوى رفع الى يؤدي الذي التدريبي البرنامج

 هؤالء لدى الخططي التفكير زيادة في ساهمت متشابهه ومعلومات خطط المدربين قبل من نهايتلقو التي
 ان كذلك الباحثون ويعزو كما االندية، في سابقين العبين هم المدربين غالبية وان كما الالعبين
 هذه فقتوات متشابهه، الطائرة كرة للعبة الممارسين االندية العبي لها يخضع التي التدريبية المواقف
 في احصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى أشارت والتي) 2006 نصيف،( دراسة مع الدراسة
 جاسم( دراسة أشارت كما الالعب، ومستوى الخبرة سنوات لمتغير تبعا الخططي التفكير مستوى

 دراسة مع اتفقت كما غيرها، من افضل خططيه موافق لديها االندية بعض أن إلى) 2013 وآخرون،
 لدى الخططي للتفكير بالنسبة احصائية داللة ذات فروقات وجود عدم الى اشارت التي) 2011 الوتد،(

 ذات فروقات وجود عدم الى اشارت التي) 2011 نصار،( ودراسة القدم، لكرة المحترفين اندية العبي
 السليتي، نداوي،ه( ودراسة االردن، في اليد كرة العبي عند الخططي للتفكير بالنسبة احصائية داللة

 لجميع تبعا الخططي للتفكير بالنسبة احصائيا دالة فروق وجود عدم الى اشارت والتي) 2010
 يتلقاها التي والحوافز الالعب على مالي مردود له االندية ضمن اللعب أن الباحثون ويعزو متغيراتها،
 ضمن الموجودين الالعبين أنو والعطاء، الجهد من مزيد بذل على اثر لها الفوز حالة في الالعبين
 الكادر ان لالعب، الخططي التفكير أداء متطلبات في يؤثرون وبالتالي اللعب في شركاء هم االندية
 التفكير على يحفزه الذي المرتفع األداء من معين مستوى الالعب على يحتم والتدريبي االداري

 التفكير على تساعده التي والبشرية الماديةو المالية االمكانات جميع الالعب لدى تتوفر ألنه الخططي،
 .الخططي

 عنـد  إحصـائية  داللة ذات ارتباطيه عالقة هناك هل:نصه والذي الخامس بالتساؤل المتعلقة النتائج
 الممتازة الدرجة  أندية العبي لدى الخططي والتفكير السببي العزو بين) 0.05 ≤ ∝( الداللة مستوى

  ؟األردن في الطائرة لكرة
 والتفكير السببي العزو من كل بين بيرسون معامل بحساب الباحثون قام التساؤل هذا عن ابةلإلج
  ).12( رقم الجدول في والمبين العينة افراد لكل الخططي
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 الدرجة اندية العبي لدى الخططي والتفكير السببي العزو من كل بين  بيرسون ارتباط معامل: )12( رقم الجدول
  االردن في ائرةالط لكرة الممتازة

 التفكير الخططي    

 العزو السببي

 *175. معامل ارتباط بيرسون

 036. الداللة

 144 المجموع الكلي

  )α≥0.05(دالة احصائيا عند مستوى الداللة * 

 عنـد  احصـائيا  ودالة ارتباطيه عالقة وجود على) 12( رقم الجدول في الواردة البيانات وتشير
 أنديـة  العبي لدى الخططي والتفكير السببي العزو بين الكلي المستوى علىو) α≥0.05( داللة مستوى
  .احصائية داللة ذات وهي) 0.175( االرتباط قيمة بلغت حيث االردن في الطائرة لكرة الممتازة الدرجة

 عالقـة  لهـا  التـي  الالعبين بقدرات ترتبط التي االسباب عزو خالل من ذلك الباحثون ويعزو  
 او الفوز عن مسؤولية أكثر يكون العالي الخططي التفكير ذو الالعب أن حيث الخططي ربالتفكي مباشرة
 العالي الخططي التفكير ذو الالعب وان كما عالية، بدرجة لنفسه ذلك كل اسباب يعزو وبالتالي الخسارة

 راتقـد  ضمن وحلول تفسير ايجاد يحاول المسؤولية باب ومن خارجية لعوامل الخسارة اسباب يعزو ال
 لوجود أشارت والتي) 2010 الرفاعي،( دراسة مع السببي العزو حيث من النتيجة هذه واتفقت الالعبين،

 عـرب ( دراسـة  مـع  اتفقت كما النفسية، والمهارات الداخلي العزو من كل بين معنوية ارتباطية عالقة
 الرياضـية  والثقة يالسبب العزو بين موجبة ارتباطية عالقة وجود إلى أشارت والتي) 2011 وآخرون،

 والتـي ) 2008 العبيدي،( دراسة مع الدراسة هذه واختلفت الفرقية، بالرياضات والالعبات الالعبين لدى
 الخططي للتفكير بالنسبة أما السببي، والعزو النفسية المهارات بين ارتباطية عالقة وجود عدم إلى أشارت

 الخططيـة  المعرفة بين ما ارتباطية عالقة جودو إلى أشارت والتي) 2005 علي،( دراسة مع اتفقت لقد
 علـى  أشـارت  والتـي ) Dwilr,1997( دويلر دراسة مع الدراسة هذه اتفقت كما الخططي، والتصرف

  .الجماعي الخططي واألداء الفعال المهاري األداء بين ارتباطيه عالقة وجود
  :االستنتاجات
 إلى الباحثون توصل هاومناقشت النتائج عرض خالل ومن الدراسة أهداف ضوء في
 :التالية االستنتاجات

 -11.7( بـين  ما نسبتها تراوحت حيث متوسطة، بدرجة جاءت قد السببي العزو ابعاد مستوى ان .1
  ). 16- 8( التدرج مقياس على ،) 13.2

 الوسـط  كـان  حيـث  الدراسة عينة العبي عند مرتفعة بدرجة جاء الخططي التفكير مستوى ان .2
 والذي الخططي، التفكير مستوى تدرج على مرتفعة درجة وهي) 20.7( ططيالخ التفكير الحسابي
 ).24-12( بين ما يتراوح
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 الممتـازة  الدرجة أندية العبي لدى الخططي والتفكير السببي العزو بين ما ارتباطيه عالقة وجود .3
  .االردن في الطائرة لكرة

  :التوصيات
يلي ابم الباحثون يوصي نتائج من عرضة تم ما على بناء:  

 لاللعـاب  منفـرد  بشـكل  السبيي العزو ابعاد من بعد وكل الخططي التفكير بين العالقة دراسة .1
 .مختلفة

 المرتفـع،  او العـالي  الخططي التفكير وذات الممتاز الدوري في للفرق التدريبي البرنامج إتباع .2
  .المختلفة الدرجات ضمن االندية باقي على وتعميمه

 باالعـداد  وربطـة  النفسـي  اإلعداد كيفية على تشمل للمدربين تدريبية دورات اجراء ضرورة .3
  .لالعبين والعقلي الخططي

 السـببي  العـزو  بين العالقة لمعرفة وفردية جماعية أخرى العاب على مشابهه دراسات اجراء .4
 .االلعاب هذه العبي لدى الخططي التفكير

 تطبيقها يمكن الالعبين دىل الهجومي الخططي التفكير مهارة لتطوير اخرى طرق إليجاد تسعى .5
 .االخرى الفرق العبي على

  
  :المراجع

  :العربية باللغة المراجع. أ
 غير( ماجستير رسالة. األردن في السلة كرة العبي لدى الخططي التفكير). 2007( معتصم، أبوعليا،

  .األردن إربد، اليرموك، جامعة ،)منشورة
 من القدم كرة العبي لدى الهجومي الخططي فللتصر تحليلية دراسة). 2007( منصور، لكحل، بن

 التربية كلية ،49 ع الرياضية، للتربية العلمية المجلة. الجزائر دولة في سنة 18- 16 سن
  .مصر حلوان، جامعة الرياضية،

 في الطائرة كرة العبي لدى والخسارة للفوز السببي العزو دراسة). 1996( عزي، علي البياتي،
  .األردنية الجامعة ،ماجستير رسالة. األردن

 المواقف بعض دراسة). 2013( محمد، يحيى علي، بشير؛ نشأت ابراهيم، عبدالكريم؛ معن جاسم،
 .نينوى محافظة في القدم بكرة الممتازة الدرجة أندية العبي لدى الهجومي الثلث في الخططية

  .بابل جامعة ،13ع ،األساسية التربية كلية مجلة
  .القاهرة حلوان، جامعة. والتطبيق النظرية: الرياضي التدريب). 2003( عويس، الجبالي،

 الالعبين بمراكز وعالقتها الهجومية الساحقة الضربات لفاعلية تحليلية دراسة ).1996( محمد، الحفناوي،

  .237- 1،218 الجزء ،5العد ،والرياضية للعلوم أسيوط مجلة. الطائرة بالكرة
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 الفكر دار ،1ط. وقيادة وتطبيق تخطيط: الحديث الرياضي بالتدري). 1998( ابراهيم، مفتي حماد،
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  الملخص
  مستوى التماسك االجتماعي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة

  عبد العظيم احمد خليل            االء شاهر الدالبيح. د معتصم محمود الشطناوي        د.أ
معرفة مستوى التماسك االجتماعي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة  هدف هذا البحث إلى

، وقد اشتملت عينة )التخصص، السنة الدراسية، مكان السكن، النوع االجتماعي ( وفقا لمتغيرات 
استخدم الباحثان المنهج الوصفي . طالب وطالبة يمثلون المجتمع الكلي للدراسة )  101(الدراسة على 

كما وتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات . ه المسحية لمالئمته لطبيعة البحث بصورت
أظهرت النتائج أن مستوى التماسك االجتماعي لدى طلبة كلية علوم . المعيارية وتحليل التباين المتعدد 

( ت الدراسة الرياضة جاء بنسبة مرتفعة إضافة إلى وجود فروق لكنها غير داله إحصائيا تبعا لمتغيرا
، وأوصى الباحثان بضرورة زيادة )التخصص، السنة الدراسية، مكان السكن، النوع االجتماعي 

األنشطة االجتماعية بين طلبة كلية علوم الرياضة لرفع درجة التماسك وعقد دورات وورشات تدريبية 
  .  تشاركيه بين الطلبة 

   
The level of social cohesion among students of the Faculty of Sports 

Sciences at the University of Mutah 
Abstract 

  The objective of this research is to determine the level of social cohesion 
among students of the Faculty of Sports Science at the University of Mutah 
according to variables (specialty, academic year, place of residence, gender), 
The study sample included 101 students from the overall society for the study. 
The researchers used the descriptive approach to survey his image suits the 
nature of research. As it has been the use of averages, standard deviations, and 
analysis of multi-contrast. The results showed that the level of social cohesion 
among students of the Faculty of Sports Science came up high in addition to the 
existence of differences but not statistically significant according to the variables 
of the study (specialization, academic year, place of residence, gender), the 
researchers recommended that the need to increase social activities among the 
students of the Faculty of Sports Science to raise the degree of cohesion and 
hold courses and workshops participatory training among students.  
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  :المقدمة 
التماسك االجتماعي من المفاهيم المهمة والصعبة والمشوقة التي يهتم بدراستها علم االجتماع  

وعلم النفس ومع هذا ليس هناك معنى واضح وقاطع لمفهوم التماسك االجتماعي حيث يستعمل المفهوم 
وصف الحاالت التي يرتبط فيها االفراد بعضهم ببعض بروابط اجتماعية وحضارية مشتركة كما  في

ويستعمل عادة في تفسير أسلوب تماسك أفراد الجماعات الصغيرة، الذي يكون إما بدافع اإلغراء أي 
اء أي المصالح التي حققها أعض. اغراء الجماعة الصغيرة ألعضائها أو بدافع المصالح واالهداف 

اصطالح "إيميل دوركايم " الجماعة نتيجة انتسابهم إليها وعضويتهم فيها، وقد استخدم عالم االجتماع 
وهو يذكر في ". والعمل االنتحاري " ، "تقسيم العمل: " التماسك االجتماعي استعماال علميا في كتابته 

ظمات والمجتمعات التي تؤثر هذا الصدد إن درجة التماسك االجتماعي تعتمد على طبيعة الجماعة والمن
 ) .   1998الجوهري، ( تأثيرا كبيرا ومباشرا في أنماط سلوك األفراد 

ويعتبر االنسان كائن اجتماعي يتفاعل مع غيره من افراد الجماعة ويندمج معهم من خالل 
فل أن الط) 1978(وأشار جالل وعالوي . العديد من المصادر ومن هذه المصادر التماسك االجتماعي 

 . يكتسب من الجماعة اللغة التي تساعده على التفاعل مع غيره، كما يكتسب منها العادات والتقاليد 
إلى أن أي جماعة في بداية تكوينها وفي المرحلة األولى لبنائها تتعرض ) 1988(ويشير عمر 

رة على لجو من الخوف والقلق والتوتر يسود بين أعضائها حيث يشعر كل منهم وكأنه هبط ألول م
مما يجعل البعض اآلخر ينسحب منهم . أرض جديدة عليه لم تطأها قدماه قبل لحظة انضمامه للجماعة 

 .وينعزل عنهم سواء أكان ذلك االنسحاب واالنعزال جسديا أو ذهنيا
أن الجماعة عبارة عن فردين أو أكثر يسلكون تبعا لمعايير مشتركة، ) 1992(ويشير عالوي 
لجماعة يؤديه مع تداخل هذه األدوار بعضها مع بعض، والسعي لتحقيق هدف ولكل منهم دور في ا

مشترك ويقوم هذا كله على ما يسمى بعملية التفاعل االجتماعي بين األعضاء أي عملية التأثير المتبادل 
 . بين الفرد والجماعة 

أن إلى أن التماسك يتوقف على وجود شيء مشترك بين األعضاء إذ ) 1992(ويشير جالل 
االختالفات تولد فقدان األمن وعدم وحدة الهدف ومن المالحظ أن األفراد ذوي الخبرات المشتركة 
يكونون أكثر ترابطا كما أن أولئك الذين يشتركون في معايير وقيم واحدة يكونون أكثر ترابطا إذ تحكم 

عها الجماعة فالجماعة هذه المعايير وهذه القيم سلوك األفراد وتحدد قواعد الثواب والعقاب التي تض
المتماسكة هي الجماعة التي تكون جاذبيتها ايجابية لألعضاء وتكون لها فاعلية، وفي الواقع أن الفاعلية 

 . والجاذبية والتماسك كلها عناصر متداخلة تتخللها الروح المعنوية 
المفهوم  انه قد تعددت معاني تماسك الجماعة فنجد أن هذا) 2001(وتذكر عبد الحفيظ وباهي 

يتضمن شعور األفراد بانتمائهم للجماعة والوالء لها والتمسك بمعاييرها وعضويتها تحدثهم عنها بدل 
تحدثهم عن أنفسهم، وعملهم معا في سبيل تحقيق هدف مشترك، واستعدادهم لتحمل المسؤولية والدفاع 
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الفريق واالندماج في  عن الجماعة كما يتضمن تماسك الجماعة أيضا الروح المعنوية والعمل بروح
 .العمل وجاذبية الجماعة 

وتختلف الجماعات في مدى تماسكها، فهناك جماعة أعضاؤها على أوجه النشاط التي تقوم به، 
ويتضح من سلوكهم حسن إستعدادهم للتضحية من أجل بقائها وإنتظام نشاطها، وتنتشر فيما بينهم 

خرى تنتشر المنافسة والمشاحنة بين أفرادها وتفتقر وهناك جماعة ا. أواصر الود والمحبة والصداقة 
عالقتها فيما بينهم إلى الود والصداقة، وال يتضح من سلوكهم حرصهم على بقاء الجماعة وال اهتمام 

وعندما تتعرض لما يهدد بقاءها أو يتدخل في نشاطها فسرعان ما ينفض األعضاء . بتحقيق أهدافها 
ببقاء الجماعة وبصفة عامة نقول أن هناك جماعة متماسكة وأخرى بعضهم البعض وال يبدون إهتمام 

 ) . 1982حمزة، . (غير متماسكة 
إلى أن ممارسة األنشطة الرياضية داخل الجماعة حيث المشاركة ) 2002(وأكد مصطفى 

 واالندماج مع الزمالء اآلخرين للنشاط حيث تعد الرياضة وسيلة هامة للتواجد والتفاعل االجتماعي بين
أعضاء الفريق الواحد ومن ثم توطيد العالقات اإلنسانية االيجابية بين مختلف الالعبين كما أنها تؤدي 
إلى تعميق حس الوعي االجتماعي فعملية التفاعل االجتماعي بين األفراد والممارسين لألنشطة 

أثناء اإلعداد الرياضية المختلفة هي األساس في تحقيق األهداف من ممارسة ذلك النشاط سواء كان 
للمنافسة أو أثناء المنافسة مباشرة مع مراعاة توطيد العالقات االجتماعية الجيدة بين األفراد العاملين في 

 .  الميدان الرياضي 
وتعد التربية الرياضية ميدانا مهما من ميادين  الحياة، وتسهم بشكل واضح وفعال في تطوير 

قيها، فهي تربية هادفة تسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نوعية حياة األفراد وتطور المجتمعات ور
الصحة الجسمية والنفسية والعقلية، ويعد التماسك : في تحقيق بعض أغراض التربية العامة مثل 

الجماعي من أهم الظواهر النفسية اإلجتماعية التي استحوذت على اهتمام الباحثين في المجال 
نعكاسا حقيقيا لطبيعة السلوك الرياضي خالل مواقف التدريب الرياضي، حيث تعد تلك الظاهرة ا

  ). 2007بني هاني، (والمنافسة الرياضية المختلفة 
  :   مشكلة الدراسة

يوجه العصر الحديث العديد من التحديات والصعوبات على الطلبة اثناء مشاركتهم في اللقاءات  
ات قد تؤثر على تماسك وترابط الطلبة وذلك من التنافسية أو البطوالت والدورات وبالتالي هذه التحدي

 . خالل السلوكيات المختلفة التي قد يمارسها الطلبة داخل الكلية 
لذلك فإن تماسك الجماعة ومدى التفاعل االيجابي ما بين الطلبة يؤثر على تماسكهم وترابطهم  

ومن هنا تجلت . ن الطلبة ألن المنافسة والصراع والهزائم تعمل على خلخلة وتصدع هذا التماسك بي
مشكلة الدراسة حيث يرى الباحثان أن تماسك طلبة كلية علوم الرياضة يصب في مصلحة الجماعة 

  . وبالتالي االرتقاء باألداء الرياضي وتحقيق النتائج المرضية 
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  : أهمية الدراسة 
لية علوم الرياضة وتكمن أهمية البحث بأنه تطرق إلى موضوع التماسك االجتماعي وعالقته بطلبة ك

ومحاولته قياس مستوى التماسك االجتماعي لطلبة الكلية واهتمامه في إلقاء الضوء على الطلبة كجماعة 
  .اجتماعية وليست مجرد تجمع من الطلبة 

ويأمل الباحثان أن تساعد نتائج هذه الدراسة على االهتمام بعوامل التماسك االجتماعي بين طلبة كلية 
  .  أجل الوصول إلى مستوى عال من اإلنجاز  علوم الرياضة من
  : أهداف الدراسة 

  : هدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى 
  .ـ مستوى التماسك الجماعي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة من وجهة نظرهم 1
بعا ـ مستوى التماسك الجماعي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة من وجهة نظرهم ت 2

 ) . التخصص، السنة الدراسية، مكان السكن، النوع االجتماعي ( للمتغيرات 
  : تساؤالت الدراسة 

  : سعى هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية 
  .ـ ما مستوى التماسك الجماعي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة من وجهة نظرهم  1
اعي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة من وجهة نظرهم ـ ما مستوى التماسك الجم 2

 ) . التخصص، السنة الدراسية، مكان السكن، النوع االجتماعي ( تبعا لمتغيرات 
  : مجاالت الدراسة 
    ).2016- 2015(الفصل الدراسي الثاني: المجال الزمني 
  . كلية علوم الرياضة / جامعة مؤتة  :المجال المكاني 

 .  2016- 2015طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة للعام الدراسي  : ال البشري المج
  :  مصطلحات الدراسة 

هو محصلة القوى التي تجذب األعضاء وتدفعهم إلى البقاء فيها ومقاومة التخلي عن  :التماسك 
  ) . 1994الزعبي، . ( عضويتها 

ميل أعضاء الفريق للعمل معا واتحادهم في سعيهم عملية ديناميكية تنعكس في : التماسك االجتماعي 
  ) 1995راتب،.(نحو تحقيق األغراض واألهداف 

عملية ديناميكية تعتمد على ميل أفراد الفريق إلى البقاء متحدين ومتعاضدين، :التماسك الجماعي 
  ) . 2007بني هاني، ( ومنسجمين، ومتالحمين في سعيهم نحو تحقيق أهدافهم الجماعية 
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  لدراسات السابقة   ا
قام الباحثان باالطالع على مجموعة من المراجع والدراسات التي يستفاد منها لتنفيذ هذه   

  : الدراسة ومن اهم تلك الدراسات ما يلي 
بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى التماسك الجماعي لدى العبي كرة ) 2011بني هاني، (قام 

هل العلمي، وسنوات اللعب، وتصنيف الالعبين، والنادي كذلك المؤ: اليد في االردن وفقا لمتغيرات 
عالقة التماسك الجماعي بمستوى االنجاز الرياضي لدى فرق أندية الدرجة االولى باالردن، وقد 

ولقد أستخدم الباحث المنهج . العبا يمثلون المجتمع الكلي للدراسة ) 128(اشتملت عينة الدراسة على 
ويتضمن )  2007لبني هاني، ( وقام باستخدام مقياس التماسك الجماعي الوصفي بصورته المسحية،

فقرة وتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين المتعدد واختبار ) 27(
اقل فرق معنوي وقد اظهرت النتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التماسك الجماعي 

االنجاز الرياضي، واواصي بضرورة عمل المعسكرات التدريبية مما يسهم بزيادة  للفريق ومستوى
  .تماسك الفريق وانعكاس ذلك على نتائجه 

بدراسة هدفت التعرف الى دور المدرب في تماسك الفريق الرياضي من ) 2013الليمون،(وقام 
النادي، سنوات اللعب، ( ات وجهة نظر العبي األندية األردنية المحتلرفة لكرة السلة، وفقا لمتغير

العبا محترفا يمثلون المجتمع الكلي للدراسة، ) 68(وتكونت عينة الدراسة من ) المؤهل العلمي
واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتم استخدم مقياس دور الدرب في تماسك الفريق الرياضي، والذي 

رت نتائج الدراسة أن دور المدرب في أظه. بعد إجراء التعديالت المناسبة )  2004(أعده أبو محمد 
تماسك الفريق الرياضي من وجهة نظر العبي االندية االردنية المحترفة لكرة السلة جاء بدرجة 
مرتفعة جدا على المجال الفني وبدرجة مرتفعة على بقية المجاالت، ووجود فروق ذات داللة إحصائية 

غير النادي ولصالح ناديي الواحدات وكفريوبا في دور المدرب في تماسك الفريق الرياضي تبعا لمت
) سنوات 5اقل من (عب ولصالح من هم وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير سنوات الل

ويوصي الباحث ) بكالوريس فما فوق( ووجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير المؤهل األعلى 
  . اءات اجتماعية بين المدرب والالعبين بشكل دوري بالحرص على قيام إدارات األندية بعمل لق

دراسة هدفت التعرف على أثر عوامل العنف المجتمعي على ) 2011المجالي،(واجري 
موظفا من العاملين في الكليات الجامعية ) 275(التماسك االجتماعي، وتكونت عينة الدراسة من 

فقرة موزعة على متغيري الدراسة ) 35(من  المتوسطة في اقليم الجنوب وتم تطبيق أداة قياس مكونة
فقرة واظهرت النتائج أن اتجاهات العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة في اقليم ) 15(عوامل 

الجنوب جاءت مرتفعة وكان نحو التماسك االجتماعي وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في كل 
النوع االجتماعي، الحالة ( تعزى للمتغيرات من عوامل العنف المجتمعي والتماسك االجتماعي 

  . ووجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الدخل ) االجتماعية، العمر، المؤهل العلمي 
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وبناء على نتائج الدراسة فقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها العمل على حل مشكلة 
راد المجتمع باضرار العنف المجتمعي على التماسك الفقر والبطالة من قبل الدولة والعمل على توعية اف

  . االجتماعي 
على ) التماسك الرياضي ( بدراسة هدفت إلى تقنين وتطبيق مقياس ) 2011سلومي، (وأجرى 

الندية بغداد، ) كرة الطائرة  –كرة اليد  –كرة السلة  –كرة القدم (العبي الفرق الجماعية الممتازة في 
تماسك الرياضي بين االلعاب ولصالح أي منها، تم استخدام المنهج الوصفي، والتعرف الى أفضلية ال

العبا، ) 179(وتكونت عينة الدراسة من العبي الفرق الجماعية للدرجة الممتازة في عينة قوامها 
وأظهرت نتائج الدراسة ان التماسك الرياضي جاء مرتفعا عند العبي الفرق الجماعية وكذلك هنالك 

  ) التماسك الرياضي ( ستويات المختلفة ل تطابق في الم
لالعبي الفرق الجماعية مع ما يفترض أن تكون عليه تلك المستويات، واالعتماد على المعايير 

  ) التماسك الرياضي ( المشتقة من عينة التقنين في تفسير وتقويم 
قته بدراسة هدفت للتعرف على مدى تماسك العبي كرة القدم وعال) 2008جابر،( وقام 

بانجازهم في الدوري الفلسطيني الممتاز، قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي، وأجريت الدراسة على 
ناديا، وأظهرت النتائج أن درجة تماسك الفرق الرياضية ) 12(العبا موزعين على  250عينة قوامها 

ي الدوري الفلسطيني، كبيرة لدى العبي عينة البحث، وان ذلك ينعكس بشكل ايجابي على نتائج الفرق ف
وأظهرت أيضا أن الفرق التي تتمتع بتماسك عال بين اعضائها هي الفرق التي حققت نتائج ايجابية 
: وعالية في الدوري الفلسطيني الممتاز وفي ضوء ما توصل اليه الباحث من نتائج فان يوصي بما يلي

الفريق ويجب على المدرب الرياضي يجي التركيز على المظاهر والجوانب االيجابية التي يتميز بها 
  . تنمية روح النصر لدى الالعبين 

السمات القيادية واالدارية " حيث هدفت الى التعرف الى ) 2007بني هاني، (وفي دراسة  
المؤهل العلمي، سنوات ( وفقا لمتفيرات " للمدربين بالتماسك الجماعي لدى العبي كرة اليد في االردن 

العبا يمثلون المجتمع ) 126( وقد اشتملت عينة الدراسة على ) ين، النادي اللعب، تصنيف الالعب
الكلي للدراسة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بصورته المسحية، وقام ببناء مقياس للسمات 
القيادية واالدارية وآخر لقياس التماسك الجماعي كأدوات لجمع البيانات، وتم استخدام المتوسطات 

االنحرافات المعيارية وتحليل التباين المتعدد، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة الحسابية و
ارتباطية موجبة بين السمات القيادية واالدارية للمدربين والماسك الجماعي للفريق على متغير المستوى 

ارية العلمي ولصالح فئة المؤهل الجماعي، وأوصى الباحث بضرورة مراعة السمات القيادية واالد
  . للمدربين المستخلصة عند التخطيط للبرامج التدريبية واعداد المدربين وتاهليهم في االردن

هدفت الدراسة التعرف إلى العالقة بين التماسك الجماعي للفريق ) 2012العزازمه، ( قامو 
 ومستوى الطموح لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية، إضافة إلى تحديد الفروق في مستوى
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تبعا إلى متغيرات، المؤهل العلمي، ، التماسك ومستوى الطموح لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية
ومركز اللعب، والخبرة في اللعب، ودرجة النادي، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها 

والدرجة الثانية  العبا من العبي كرة القدم من مختلف أندية درجة المحترفين والدرجة األولى) 387(
، من مجتمع الدراسة%) 30(في الضفة الغربية، تم اختيارها بالطريقة العشوائية وتمثل ما نسبته 

للتماسك الجماعي للفريق، والمكون من ) ولغاية قياس التماسك الجماعي للفريق استخدم مقياس كارون
جاذبية (و ) لق بواجبات العملالتكامل الجماعي فيما يتع(هي : فقرة، موزعة على أربع أبعاد) 34(

جاذبية ( و) التكامل الجماعي فيما يتعلق بالجوانب االجتماعية)( الفرد نحو الجوانب االجتماعية للجماعة
) 2005(، ولغاية قياس مستوى الطموح استخدم مقياس معوض وعبد العظيم )الفرد نحو مهام الجماعة

و ) المقدرة على وضع األهداف(، و)التفاؤل: (يفقرة، موزعة على أربع أبعاد ه) 36(والمكون من 
ومن اجل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة استخدمت المتوسطات ) . تحمل اإلحباط(و ) تقبل التجديد(

الحسابية والنسب المئوية واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط بيرسون وتحليل التباين األحادي 
ت النتائج أن مستوى التماسك الجماعي للفريق لدى العبي كرة واختبار شيفيه للمقارنات البعدية وأظهر

 - : القدم في الضفة الغربية كان عاليا على جميع األبعاد، وأوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها
تنمية التماسك والطموح لدى  - . االسترشاد بنتائج الدراسة في اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم

 - . شكل خاص من خالل توعيتهم بأهمية هذه العوامل في رفع مستوى الفريقالالعبين قليلي الخبرة ب
التماسك : كلمات مفتاحية. إجراء دراسات مشابهة على فئات عمرية أقل وفعاليات رياضية أخرى

  . العبي كرة القدم، مستوى الطموح، الجماعي للفريق
  : منهج الدراسة 

  . الئمته لطبيعة وأهداف الدراسةتم استخدام المنهج الوصفي بصورته المسحية لم
  :                                                                      مجتمع وعينة الدراسة 

وتكونت  2016تكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة للسنة الدراسة  
ة العشوائية وتم اضافة استبانة واحدة الى مجموع طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريق) 100(العينة من 

يبين العينة ) 1(طالب وطالبة، والجدول رقم ) 101(االستبانات بالخطاء، وبذلك بلغت عينة الدراسة 
  . وتوصيفها حسب متغيرات الدراسة 

         :                                                              اداة الدراسة واجراءاتها 
مراجعة الكتب والمراجع العلمية المرتبطة بموضوع التنشئة االجتماعية وأبعادها بقام الباحثان   

هذه مراجعة األدوات المستخدمة في جمع البيانات في ، كما قاما بالمختلفة في ميدان التربية الرياضية
، وتم عرضها على فقرة) 18(، وبناءا على ذلك تم تصمم  أداة الدراسة والتي تكونت من الدراسات

قام الباحثان بوضع مجموعة من المحكمين من حملة شهادة الدكتوراة في مجال التخصص، كما 
  :درجات للحكم على فقرات الدراسة كما يلي
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  .درجة منخفضة وتكون الفقرة ذ) 2.33- 1( إذا كان المتوسط الحسابي من •
 .درجة متوسطة وذتكون الفقرة ) 3.67- 2.34(إذا كان المتوسط الحسابي من •
 .  درجة مرتفعة وتكون الفقرة ذ) 5- 3.68( إذا كان المتوسط الحسابي من •

  : وهي اربعة مستويات : متغيرات الدراسة 
  : المتغيرات المستقلة 

  ).مدينه، قريه(وله مستويين: مكان السكن - 1
 ). طالب،طالبه(وله مستويين: النوع االجتماعي - 2
 ) سنة اولى، وثانية، وثالثة، ورابعة ( ويات ولها اربعة مست: السنة الدراسية   - 3

 مستوى التماسك االجتماعي لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة : المتغير التابع
  : المعالجات االحصائيه

  . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -1
 . تحليل التباين المتعدد -2

  :عرض النتائج ومناقشتها 
 عرض النتائج

ما مستوى التماسك االجتماعي لدى طالب كلية علوم الرياضة في : ج المتعلقة بالسؤال األولالنتائ
  جامعة مؤتة؟

مستوى التماسك للإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
  .، وفيما يلي النتائجاالجتماعي لدى طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة

التماسك االجتماعي لدى طالب كلية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى :)1(جدول 
  مرتبة تنازليا علوم الرياضة في جامعة مؤتة 

  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 1 0.68 4.57 أفرح كثيراً عندما نساعد بعضنا بعض 13

 2 0.64 4.49 الئيأقضي وقتاً ممتعاً مع زم 6

 3 0.84 4.42 أتمنى الخير لزمالئي كما أتمناه لنفسي 11

 4 0.75 4.24 أشعر أن عندي الكثير من الصداقات في الكلية 1

 5 1.12 4.23 يسوءني سماع خبر سيء من أي زميل من زمالئي 16

 6 0.95 4.21 أشارك زمالئي أفراحهم وأحزانهم 5
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 7 0.95 4.14 لكلية هو نجاح ليأشعر أن نجاح زمالئي في ا 3

 8 0.79 4.12 أشتاق لزمالئي بعد انتهاء الفصل الدراسي 7

 9 0.80 4.10 أشعر بتقدير عالي من قبل زمالئي 15

 10 0.94 4.06 أعتبر زمالئي أهم جماعة اجتماعية انتمي لها 8

 11 1.10 3.98 استمتع بالمشاركة في رحالت الكلية مع زمالئي 18

 12 1.03 3.91 ني االنسجام بين زمالئي داخل الكليةيعجب 14

 13 0.85 3.87 أتفهم السلوكيات التي يقوموا بها زمالئي 12

 15 1.11 3.63 أتبادل الزيارات الشخصية مع زمالئي بالكلية 10

 16 1.03 2.22 أشعر بالوحدة حتى لو كنت مع زمالئي في الكلية 4

 16 1.00 2.00 ة ال يحبونيأشعر أحياناً أن زمالئي في الكي 2

 17 1.33 1.99 أجد نفسي غير راغب في مساعدة زمالئي ومعاونتهم 9

 18 1.31 1.97 كثيراً ما يحصل خصام بيني وبين زمالئي 17

  0.41 3.67 الكلي

التماسك االجتماعي لدى طالب كلية علوم  أن المتوسط الحسابي لمستوى) 1(يتبين من الجدول
، إذ تراوح المتوسط الحسابي )0.41(، وانحراف معياري )3.67(بلغ قد  ة مؤتة الرياضة في جامع

أفرح كثيراً عندما نساعد (والتي نصها ) 13(الفقرة رقم  ، وجاءت)1.97- 4.57(لجميع الفقرات بين 
، في حين )0.681(وانحراف معياري ) 4.57(بالمرتبة األولى، وبمتوسط حسابي بلغ  )بعضنا بعض
في المرتبة األخيرة ) كثيراً ما يحصل خصام بيني وبين زمالئي(والتي نصها ) 17(رقم جاءت الفقرة 

  ).1.31(وانحراف معياري ) 1.97(وبمتوسط حسابي بلغ 
 في) α≥0.05(هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

تعزى لمتغيرات  لرياضة في جامعة مؤتة التماسك االجتماعي لدى طالب كلية علوم ا مستوى
  .)التخصص، والسنة الدراسية، ومكان السكن، والنوع االجتماعي(

 مستوىالستجابات أفراد العينة في تحليل التباين المتعدد، لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام 
التخصص، (تبعا لمتغيرات  التماسك االجتماعي لدى طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة 

   :كاألتي) والسنة الدراسية، ومكان السكن، والنوع االجتماعي
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التماسك االجتماعي لدى طالب كلية  لمستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)2(جدول 
التخصص، والسنة الدراسية، ومكان السكن، والنوع تبعا لمتغيرات  علوم الرياضة في جامعة مؤتة 

  )االجتماعي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة متغيرال

 التخصص
 0.46 3.71 60 تربية رياضية
 0.30 3.62 41 تأهيل رياضي

السنة 
 الدراسية

 0.36 3.68 19 أولى
 0.23 3.70 22 ثانية
 0.40 3.59 23 ثالثة
 0.51 3.71 37 رابعة

 مكان السكن
 0.36 3.68 61 قرية
 0.47 3.66 40 مدينة

النوع 
 االجتماعي

 0.49 3.64 48 ذكر
 0.31 3.70 53 أنثى

إلى وجود تباين ظاهري في المتوسطات الحسابية ) 2(تشير النتائج الواردة في الجدول
 التماسك االجتماعي لدى طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة  مستوىواالنحرافات المعيارية 

ولبيان داللة الفروق ، )لدراسية، ومكان السكن، والنوع االجتماعيالتخصص، والسنة ا(تبعا لمتغيرات 
  ).3(اإلحصائية بين المتوسطات تم استخدام تحليل التباين المتعدد كما هو مبين في الجدول 

التخصص، والسنة الدراسية، ومكان السكن، والنوع (متغيرات ألثر تحليل التباين المتعدد  :)3(جدول
  لتماسك االجتماعي لدى طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتةا مستوىفي  )االجتماعي

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 الداللة اإلحصائية "ف"قيمة  متوسط المربعات

 0.182 1.807 0.312 1 0.312 التخصص

 0.648 0.551 0.095 3 0.286 السنة  الدراسية

 0.270 1.232 0.213 1 0.213 مكان السكن

 0.640 0.220 0.038 1 0.038 النوع االجتماعي

   0.173 94 16.241 الخطأ

    101 1384.605 الكلي
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إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 3(تبين النتائج الواردة في الجدول   
في  )يالتخصص، والسنة الدراسية، ومكان السكن، والنوع االجتماع(متغيرات ألثر ) α≥0.05(داللة 
، وهذا يشير إلى أن أفراد التماسك االجتماعي لدى طالب كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة مستوى

مستوى التماسك االجتماعي لدى طلبة كلية علوم الرياضة قريب من بعضه البعض عينة الدراسة أن 
  .وال يوجد فروق دال احصائياً بينهم حسب متغيراتهم الديمغرافية

  : ة استناجات الدراس
  : من خالل النتائج التي امكن التوصل اليها فقد تم استنتاج ما يلي 

  . مستوى التماسك االجتماعي لدى طلبة كلية علوم الرياضة جاء بنسبة مرتفعة  – 1
  . عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغيرات الدراسة  – 2

  : التوصيات 
  : يلي على ضوء نتائج الدراسة يمكن التوجيه بما 

  . زيادة النشطات االجتماعية بين طلبة كلية علوم الرياضة لرفع درجة التماسك  – 1
  . عمل دورات وورشات تدريبية تشاركية بين الطلبة – 2

  : المراجع 
دار المعرفة الجامعية، النظرية، الموضوع، المنهج، : علم االجتماع ، )1998(الجوهري، محمد  - 

 . اإلسكندرية
الطبعة السادسة، دار المعارف، علم النفس التربوي الرياضي، ، 1978وآخرون،  جالل، سعد - 

  . القاهرة
الطبعة السابعة، دار المعارف، سيكولوجية التدريب والمنافسة، ، 1992عالوي، محمد حسن،  - 

  .القاهرة
  . دار البيان العربي أسس علم النفس االجتماعي، ، 1982مختار، حمزة  - 
التماسك الجماعي ومستوى االنجاز الرياضي لدى فرق أندية ) . 2007(لعابدين، بني هاني، زين ا - 

  . عمان، االردن . جامعة اليرموك . الدرجة االولى لكرة اليد في االردن 
  . جامعة صنعاء، دار الحكمة اليمنية أسس علم النفس االجتماعي، ، 1994الزعبي، أحمد محمد،   - 
  . دار الفكر، القاهرة  النفس الرياضة، علم، 1990راتب، اسامة كامل،  - 
  . مطابع السياسه، الكويت . الرياضه والمجتمع). 1996.(الخولي، امين - 
دار المرفة علم النفس االجتماعي والصحة النفسية، ، )2000(الصفتي، مصطفى وآخرون،  - 

  . الجامعية، اإلسكندرية 
المركز العربي للنشر . الكويت. تغيرالتماسك االجتماعي في مجتمع م). 1990.(حامد، احمد - 

  والتوزيع
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مركز الكتاب للنشر، سيكولوجية العدوان والعنف في الرياضة، ، )1998(عالوي، محمد حسن،  - 
  . القاهرة 

الرضوان للنشر  ،)حراكها. تشكيلها ( سيكولوجية الجماعات ) . 2013(نبيل عبد الهادي،  - 
  . والتوزيع 

دور المدرب في تماسك الفريق الرياضي من وجهة نظر العبي ) . 2013(الليمون، سفيان محمد، - 
  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مؤتة، عمان، االردن  األندية األردنية المحترفة لكرة القدم،

التماسك الجماعي ومستوى االنجاز الرياضي لدى فرق اندية ) . 2011(بني هاني، زين العابدين، - 
  . االردن، عمان. مجلة ابحاث اليرموك. اليد في االردن  الدرجة األولى لكرة

أثر عوامل العنف المجتمعي على التماسك االجتماعي، ) . 2011( المجالي، عالء عبد الحفيظ،  - 
  . رسالة ماجستير غير منشوره،جامعة مؤتة، عمان، االردن 

  . رف الجامعية، االسكندرية دار المعاسيكولوجية العالقات االجتماعية، ، 1988عمر،ماهر محمود،  - 
مدى تماسك العبي كرة القدم وعالقته بانجازهم في الدوري الفلسطيني  ،)2008. (جابر، رمزي - 

  . مجلة القادسية لعوم التربية الرياضية . الممتاز 
  .، دار المعارف،مصر، القاهرة علم النفس التربوي الرياضي). 1992(جالل، سعد،  - 
مركز الكتاب للنشر،  ،االجتماع الرياضي ) .2001(وباهي، ومصطفى، عبد الحفيظ، إخالص، - 

  .القاهرة
  . مطبعة الشعاع، القاهرة .  علم االجتماع الرياضي. 2002مصطفى، محمد،  - 
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  )1(ملحق رقم 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 
  ...... عزیزي الطالب 
  ......تحیة طیبة وبعد 

   
  :لباحثان بإعداد دراسة بعنوان یقوم ا         

  "مستوى التماسك االجتماعي لدى طلبة كلیة علوم الریاضة في جامعة مؤتة "                     
یرجى منك عزیزي الطالب التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة بكل دقة وموضوعیة وحسب فھمك 

بما یتفق مع إجابتك بالنسبة لكل )  /(ومعرفتك لطبیعة عالقاتك مع زمیالئك بالكلیة بوضع عالمة 
  .علما بأن كافة المعلومات ستعامل بسریة تامة ولغایات البحث العلمي . عبارة 

  
  :مالحظة 

  .فقرة  18تتكون االستبانة من مقیاس للتماسك االجتماعي لطلبة وھو من _ 
  . ال تترك أي عبارة دون إجابة _ 
  . م صدق إجابتك بما یتناسب مع حالتك ال توجد عبارات صحیحة وأخرى خاطئة، المھ_ 
  

  وشكرا لحسن التعاون 
  
  
   

  
  
  
  
  

  علومة عامة 
                                                        تأھیل ریاضي  (       ) تربیة ریاضیة         :              (       )  التخصص  

(       ) ثالثة          (        ) ثانیة          (      )        أولى    :         (       ) السنة الدراسیة 
  رابعة                    

 قریة  (        ) مدینة         :           (         ) مكان السكن 
  انثى (        ) ذكر           :      (        ) النوع االجتماعي 
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  .  مقیاس تماسك طالب كلیة علوم الریاضة 

قلیلة  الفقرة  الرقم
 جدًا

مرتفعة  مرتفعة متوسطة قلیلة
 جًدا

اشعر أن عندي الكثیر من الصداقات في  1
 .      الكلیة 

          

اشعر أحیانا أن زمالئي في الكلیة ال  2
 .        یحبوني 

          

اشعر أن نجاح زمالئي في الكلیة ھو  3
 .      نجاح لي 

          

أشعر بالوحدة حتى لو كنت مع زمالئي  4
 .   في الكلیة 

          

          .               أشارك زمالئي أفراحھم وأحزانھم  5
          .                         أقضي وقت ممتعا مع زمالئي  6
الفصل اشتاق لزمالئي بعد انتھاء  7

 .          الدراسي 
          

اعتبر زمالئي أھم جماعة اجتماعیة  8
 .    انتمي إلیھا 

          

أجد نفسي غیر راغب في مساعدة  9
 زمالئي ومعاونتھم

          

أتبادل الزیارات الشخصیة مع زمالئي  10
 .        بالكلیة 

          

          .            أتمنى الخیر لزمالئي كما أتمناه لنفسي 11
          أتفھم السلوكیات التي یقومو بھا زمالئي              12
          .                 افرح كثیرا عندما نساعد بعضا بعض  13
یعجبني االنسجام بین زمالئي داخل  14

 .           الكلیة 
          

          .                   اشعر بتقدیر عالي من قبل زمالئي 15
وءني سماع خبر سيء من أي زمیل یس 16

 .من زمالئي 
          

كثیرا ما یحصل خصام بیني وبین  17
 .          زمالئي 

          

استمتع بالمشاركة في رحالت الكلیة مع  18
 .    زمالئي 
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  "مصادر القلق في السباحة لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة " 
  د علي أبو زمع.أ                             محمد نايف القيسي    

2016  
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر القلق في السباحة لدى طلبة كلية علوم الرياضـة  

 نتكونت عينة الدراسة م).النوع االجتماعي، التخصص، مكان السكن(في جامعة مؤتة تبعاً لمتغيرات 
، تم بناء االستبيان كأداة لجمع البيانات وتكونت مـن  )43=  وإناث 98= ذكور(طالباً وطالبة ) 141(
وقام الباحثين ) التعليمي، اإلمكانات، اإلدارة، الطالب، الحوافز(فقرة موزعة على خمسة مجاالت ) 51(

مقياس ليكرت الخماسي وذلك لإلجابة على فقرات مقياس مصادر القلق لدى طلبـة مسـاق    مباستخدا
  ).1(السباحة 
تائج الدراسة أن مصادر القلق لدى الطلبة جاءت بدرجة فوق المتوسـطة وأظهـرت   وأظهرت ن  

بينما لم تظهر أي فـروق  ، كذلك وجود فروق على مصادر القلق تعزى لمتغير السكن ولصالح القرية
وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثينين بضرورة االهتمام المتزايد من قبـل  ، على بقية المتغيرات

ي مجال الحوافز والتي تعتبر من العوامل المساعدة والمشجعة لطلبة لتعلم السباحة بشـكل  المدرسين ف
  .األمثل 

Abstract 
Studying the sources of anxiety in the courses of swimming from the perspective of the students 

of the faculty of sports sciences at Mu'tah University 
Mohammad Nayif Al-Qaisi                                  p.h Ali Abu Zmaa 

2016 
This study aimed at investigating the sources of anxiety in the courses of swimming from the 

perspective of the students of the faculty of sports sciences at Mu'tah University according to the 
variables of ( gender, major , the place of residence). The study sample consisted of 141 male and 
female students; ( 98) males and (43) females who represent the course of swimming (1) at Mu'tah 
University . The researcher constructed a questionnaire which consisted of 51 items that are distributed 
to five domains ( educational, abilities, management, students , and motivations). The researcher used 
likert scale in order to answer the items of the scale of anxiety sources among the students in the 
course of swimming (1). 

The analysis of the statistical data was conducted( percentages, means, standards deviations, t-
test, correlation coefficient). The study results showed that the sources of anxiety among the male and 
female students in the course of swimming according to the five domains was ( motivation domain, 
abilities domain,  management domain, educational domain, students' domain). The views of the 
students of faculty of physical education were of a high level. The results showed that there no 
statistically significant differences in favor of gender and major, while The results showed that there 
statistically significant differences for the variable of the place of residence in favor of the village. 

Finally, the researcher recommends about the necessity paying more attention by the educators 
regarding the motivations domain which are considered of the contributing and encouraging for the 
students in learning swimming in the best way, the researcher recommends about establishing sports 
facilities according to the international standards which include all the sports equipments, specifically, 
in the cities and villages that are interested in teaching the various types of sports, in addition to 
providing the proper educational means and giving the lectures that aims at dealing with anxiety and 
reducing it. 
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  : المقدمة 
حظيت التربية الرياضية في المجتمعات الحديثة بأهمية تزايدت لما لها من دور فاعل وبنَّاء فـي    

تطوير قدرات اإلنسان في المجاالت الحياتية المختلفة وما تلعبه من دور فاعل في التقليل مـن أعبـاء   
ويعد علم النفس الرياضي واحداً من أهم العلوم التي تدرس ) 2013، أبو سمهدانة(طات الحياة وضغو

، النواحي النفسية والشخصية لدا العديد من األفراد والتي تؤثر على المستويات األدائية لـدى الطلبـة  
الرياضي المطلوب ومن وهناك العديد من العوامل التي تؤثر تأثيراً إيجابياً أو سلبياً في تحديد المستوى 

ضمن هذه العوامل حدوث القلق كظاهرة نفسية نتيجة لمؤثرات داخلية أو خارجية تـؤثر فـي الفـرد    
  )2003، الضمد(الرياضي أثناء المنافسة 

بان الضغوط النفسية تعتبر احد ظواهر الحيـاة  ) 2006عبد المعطي،(و) 2004راتب،(ولقد اتفق   
المواقف واألوقات المختلفة مما يتطلب منه إن يسعى لتحقيق التوافـق   اإلنسانية التي يخبرها الفرد في

وتعد الضغوط النفسية احد الظـواهر النفسـية كالقلق،والصراع،والغضـب    .مع البيئة التي يعيش فيها 
والعدوان،وليس بالضرورة إن يكون الضغوط النفسية ظاهرة سلبية،وبالتالي اليمكن اإلحجام عنهـا أو  

  . إن يكون الفرد بمنأى عنها الهروب منها أو
بأنه من الممكن إن تكون الضغوط مفيدة ونافعة بالنسبة للفرد  عندما تكون ) 1998هيجان،(ويرى   

هذه الضغوط معتدلة، بحيث تعمل على تحفيز الفرد للعمل واإلنتاج كما هو األمر بالنسـبة للنجاحـات   
لرياضة حيث تمثل الرغبة في تحقيق النجاح نوعا التي يحققها الكثير من اإلفراد في مجال التعليم أو ا

من الضغوط تدفع الفرد لتحقيق أفضل النتائج غير إن هذه الضغوط اذا ما تجاوزت درجة معينة بحيث 
تكون حادة أو شبه غائبة في حياة الفرد فإنها تكون ضغوطا هدامة وضارة،وبالتالي فان زيـادة هـذه   

  . الممكن إن يؤثر على أداء وسالمة الفرد سلبياًالضغوط أو نقصا عن الحد المقبول من 
إلى إن القلق النفسي يعتبر أحد مظاهر االنفعاالت النفسية التي )  1997إبراهيم وجالل، ( ويشير   

قد تحول دون حدوث استجابات عقلية وبدنية سريعة، مما يؤدي إلى اختالل فـي توافـق الحركـات    
على مستوى أداء الفرد أثناء المباراة أو المنافسـة الرياضـية   اإلرادية، وبالتالي يؤثر بدرجة واضحة 

وخططياً ومن جهة أخرى يؤدي القلق دوراً هاماً لدى الرياضيين، إذ قد يكون قوة دافعة تـؤثر   اًمهاري
بصورة ايجابية على أداء الفرد ويزيد من ثقته أو قد يكون قوة سلبية يسهم إعاقة أداء الالعب ويقلل من 

  .اه ثقته ومستو
وفي المجال الرياضي يواجه الالعب العديد من المواقف والتي ترتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا بالقلق   

سواء في أثناء عمليات التدريب الرياضي أو المنافسات الرياضية وما يرتبط بكل منها مـن مواقـف   
على مسـتوى  وإحداث ومثيرات، وقد يكون له اثأر واضحة ومباشرة على سلوك الالعب الرياضي و

قدرته ومهارته وكذلك عالقاته مع اآلخرين، ويحدث القلق عادة عنـدما يشـعر الالعـب الرياضـي     
بالضعف أو عدم األمان أو عدم القدرة عندما يواجه بإعمال ومسئوليات يشـعر أنهـا تفـوق قدرتـه     
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األداء  واستطاعته أو في حالة انزعاجه من بعض المعارف السلبية التي ترتبط بتوقـع مسـتواه فـي   
  ).2004عالوي، ( المطلوب منه انجازه

وتعتبر السباحة من الفعاليات الرياضية المهمة التي يمكن لكال الجنسين من ممارستها لكل المراحل   
العمرية، كما إن تعلمها ال يتأثر بمراحل النمو الزمني والبدني والعضلي، فهي رياضة شمولية، ولعـل  

احة من فوائد متعددة، فما يزال كثيرون يعتقدون أن السباحة هي حكر قليلين هم الذين يدركون ما للسب
الثقة بالنفس أوال، وافتقارهم إلـى   معلى الذين يتقنون فنها، ومن هنا يتهيبون من اإلقدام عليها الفتقاره

الشجاعة الكافية، لذا من الضروري لإلنسان إن يتعلم حركات السباحة حتى يجعل الماء مكانا طبيعيـا  
حسين، (متع بفوائده الصحية والترفيهية ويحافظ على صحة اآلخرين فيما لو احتاج األمر إلى ذلك يست

  ) .2000احمد، 
ويرى الباحثينين أن رياضة السباحة واحدة من الرياضات التي تمتاز بخصوصيتها لتعدد فعالياتها   

مما يتطلب إعداداً ، نية خاصةاألمر الذي يتطلب من المتعلمين مواصفات نفسية وبد، واختالف مهاراتها
نفسياً خاصاً للمتعلمين قبل البدء في تعلم مهاراتها خالل درس السباحة لما لذلك من تأثير على قـدرة  

  .المتعلمين 
إن منهاج السباحة من المناهج األساسية والمهنية إلعداد خريجـي  ) 2008زمع،  أبو(وكما يرى   

ة في كونها تمارس في وسط مائي قد يسـاهم فـي تعلـم    التربية الرياضية، وتكمن خصوصية السباح
حركاتها ومهاراتها في انقاد المتعلم واآلخرين على حد سواء عند التعرض لحاالت الغرق، وكما أنهـا  

  .تساهم في تنمية جوانب شخصية الفرد البدنية والصحية والنفسية وبشكل شامل ومتكامل 
ب الناحية النفسية دوراً كبيراً في تعلمها، حيث أنهـا  وتعد رياضة السباحة من الرياضات التي تلع  

وكذلك وضع الجسم والخوف ) الماء(تختلف عن باقي الرياضات األخرى من حيث الوسط الممارس به 
من الغرق وارتباط تعلمها بصغر السن بشكل كبير مما يسبب ظهور االنفعاالت السلبية والقلق والتوتر 

 cross 1991)(الحركيـة الخاصـة بالسـباحة    تعلم واكتساب المهاراالنفسي والذي يؤثر سلبا على ت
  ).2003رزق، ) (1994بهايم، (

ويرى الباحثين أن القلق من العوامل الرئيسية المؤثرة على العملية التعليمية سواء فـي الجانـب     
كـون  النظري أو الجانب العملي في المجال الرياضي وباألخص في مجال السباحة حيث أن القلق قد ي

دافعاً ايجابياً للتعليم أو أنه قد يكون مانعاً سلبياً نتيجة لما يرسخ في عقل المتعلم من خبرات سلبية عن 
الوسط المائي وأن هذه الخبرات قد تنتج عن موقف قد تعرض له المتعلم أو شاهده أو سمع عنه فشكلت 

وقع أنه قد يتعرض إلـى موقـف   وتؤدي إلى جعله يت، عنده هذه الخبرة غير السارة عن الوسط المائي
مشابه لهذا الموقف مما يؤدي إلى القلق من الماء والذي يقود إلى الشعور بالقلق والذي قد تكـون لـه   
مجموعة من المصادر واألعراض والمستويات فتؤثر على قدرته على تعلم مهارات السـباحة بشـكل   
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كل سليم وإيجابي مما يؤثر على العمليـة  سليم مما يؤدي إلى عدم قدرة المتعلم على تعلم المهارات بش
 .التعليمية 

  :مشكلة الدراسة 
أن القلق أحد االنفعاالت التي ينظر إليها على أساس أنه من أهم الظواهر )  1997، راتب( يشير     

النفسية التي تؤثر على أداء الرياضيين وأن هذا التأثير قد يكون إيجابياً يدفع الرياضيين لبذل مزيد من 
  .لجهد أو سلبياً يعيق أدائهم ا

ومن خالل خبرة الباحثين كطالب في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتـة ودراسـته لمسـاقات        
السباحة ومن خالل اطالعه على العديد من المراجع والدراسات السابقة المتعلقة بموضـوع الدراسـة   

) 2013، أبـو سـمهدانة  ( ، ) 2007، الخصاونة( ، ) 2004، الوديان( ، ) 1995، وهران( كدراسة 
ومن خالل عمل لقاءات مع العديد من الطلبة الحظ أن الغالبية منهم يقوم بتأجيل مساقات السباحة إلى 
السنة الرابعة وذلك لشعورهم بصعوبة المادة وإمكانية تأثيرها السلبي على معدالتهم التراكمية وكـذلك  

لذي يشكل عامل الخوف والقلق لدى هؤالء الطلبة نتيجـة  لما تتطلبه من استعداد بدني ونفسي كبير وا
وخاصة أن الغالبية منهم ال يمتلك أية خبـرات سـابقة عـن    . لهذه المتطلبات النفسية والبدنية العالية 

وكذلك افتقـار األردن إلـى   ، مساقات السباحة وخاصة أن المدارس األردنية تفتقر وجود المسابح فيها
  .مكن من خالل وجودها تعلم السباحة المسطحات المائية التي ي

ونتيجة لما سبق ارتأى الباحثين القيام بهذه الدراسة محاوالً منه كشف عن مصادر القلق لدى طالب     
مساقات السباحة في كلية علوم الرياضة والذي يمكن أن يسهم في التعرف على تلك المصـادر التـي   

وبالتالي إمكانية معالجتها وتحويلها إلى جوانـب إيجابيـة   تلعب دوراً سلبياً في الحد من قدرات الطلبة 
تسهم في استثمار الطاقات بشكل سليم واالرتقاء بمستوى األداء والتعامل مع حاالت القلق المختلفة التي 

  .يمر بها الطالب
  :أهمية الدراسة 

ـ      ؤثر بالمحصـلة  إن القلق والخوف كلهما عوامل نفسية تؤثر أحداها في األخرى وتتفاعل معها وت
النهائية على تعلم وأداء رياضة السباحة والتحصيل الحركي فيها فالعوامل النفسية لها اكبر األثر فـي  

  ).2013بريص، (تعلم رياضة السباحة 
  :وتكمن أهمية هذه الدراسة حسب رأي الباحثين 

 .السباحة  في معرفة أراء طلبة كلية التربية الرياضية نحو مصادر القلق النفسي في مساقات .1

والمعلمين والمدربين في مساقات السباحة وتزودهم  نتعد من الدراسات التي يتوقع أن تفيد التربويي .2
بالخبرة الكافية نحو كيفية التعامل مع مصادر القلق في حالة حدوثها والقدرة على التنبؤ بما يدور 

 .في داخل المتعلم من مصادر للقلق 
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لق النفسي ومدى تأثيرها على قدرات الطالبـة فـي اكتسـاب    أنها تسلط الضوء على مصادر الق .3
 .المهارات والقدرة على التحصيل العلمي بشكل سليم 

من الدراسات القليلة التي تطرقت إلى دراسة مصادر القلق النفسي لدى طلبة مساقات السباحة في  .4
 .األردن 

ل العملية التعليمية في مجال تناول شريحة مهمة وهم طلبة الجامعات والتي يقع على عاتقهم مستقب .5
 .التربية الرياضية 

تناول واحدة من الرياضات الصعبة والخطيرة والتي تتطلب امتالك المتعلمين العديد من السـمات   .6
النفسية التي تسهم في مساعدتهم للوصول إلى أعلى مستويات األداء الفني والمهـاري فـي هـذه    

  .الرياضة 
  :أهداف الدراسة 
  :سة التعرف إلى تهدف هذه الدرا

 .مصادر القلق في مساقات السباحة لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة  .1

تبعاً لمتغيـرات  ، مصادر القلق في مساقات السباحة لدى طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة .2
 ).النوع االجتماعي، التخصص، مكان السكن(

  :أسئلة الدراسة
 .ية علوم الرياضة في السباحة بجامعة مؤتة ما مصادر القلق لدى طالب كل .1

على مصادر القلـق لـدى   ) α ≤ 0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
النوع االجتمـاعي،  (تبعاً لمتغيرات الدراسة ، طالب كلية علوم الرياضة في السباحة بجامعة مؤتة

  ؟) التخصص، مكان السكن
  :محددات الدراسة 

 .جامعة مؤتة / كلية علوم الرياضة / محافظة الكرك  :المكانية  المحددات .1

وحتى نهاية الفصـل   2014/2015بداية من الفصل الثاني من العام الجامعي  :المحددات الزمانية  .2
 . 2015/2016األول من العام الجامعي 

الدراسـي  المسجلين على الفصل ) 1(جميع طالب وطالبات مساقات السباحة  :المحددات البشرية  .3
 . 2015/2016األول من العام الجامعي 

، الطـالب ، اإلدارة، اإلمكانات، المجال التعليمي: مصادر القلق ( أداة الدراسة  :المحددات الفنية  .4
  ) .الحوافز 

  :مصطلحات الدراسة 
 انفعال مركب من التوتر الداخلي والشعور بالخوف وتوقع الخطر وهو خبرة انفعالية غير سارة :القلق 

 ).2004، عالوي (يدركها الفرد كشيء ينبعث من داخله 
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هو إنذار أو إشارة لتعبئة كل قوى الفرد النفسية والجسمية لمحاولة الدفاع عن الذات والحفـاظ  : القلق 
عليها، كما قد يؤدي القلق إذا زادت حدته إلى فقدان التوازن النفسي األمر الذي يثير الفـرد لمحاولـة   

قدان التوازن النفسي واستعادة مقوماته باستخدام العديـد مـن األسـاليب السـلوكية     إعادة التحكم في ف
 ).2007درويش، (المختلفة 

تعتبر السباحة نشاط يمارس بشكل كبير للترفيه أكثر منها رياضة بـرغم االعتـراف بهـا     :السباحة 
ائد بخالف اإلخطار حين ال عالميا وتواجدها الدائم في الدورات االولمبية، كما إن هناك العديد من الفو

 ).2010ذياب، (يكون السباح حذرا 

هو أحد المساقات اإلجبارية العملية الذي يطرح من قبل كلية علوم الرياضـة  ) : 1(مساقات السباحة 
  .في جامعة مؤتة لتعليم مهارات السباحة األساسية وفق الخطة الموضوعة لذلك 

  :قلق لدى طالب مساقات السباحة وهي كاآلتي تم البحث في خمسة مصادر لل: مصادر القلق 
هو المجال الذي يتم من خالله تعليم الطالب مهارات السباحة مـن خطـوات فنيـة    : التعليمي  .1

  .وتعليمية وتطبيق ذلك بأداء نموذج ليسهل على الطالب تطبيق المهارة التي يتم شرحها
المتعلم تساعد على إيصال المعلومة هي المسابح واألدوات والوسائل التي يستخدمها : اإلمكانات  .2

 .له وتسهل تطبيق المهارة المتعلمة

 .كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتةهم الهيئة اإلدارية بكافة العاملين فيها من موظفين : اإلدارة  .3

للفصل الدراسي األول مـن العـام   ) 1(هم المتعلمون المسجلين في مساقات السباحة : الطالب  .4
 .2015/2016الدراسي 

كل ما يقدمه المدرس من حوافز مادية أو معنوية أو لفظية تـدفع المـتعلم للتركيـز    : الحوافز  .5
  . والتعلم بشكل أفضل

  :الدراسات السابقة 
قام الباحثين باالطالع على العديد من الدراسات السابقة التي أجريت للتعرف على القلق وعالقته   

ف على القلق وعالقته بالعديد من المتغيرات،وفيما يلـي  بالسباحة،وكذلك الدراسات التي تطرقت للتعر
  : عرض لهذه الدراسات 

  :الدراسات المشابهة :أوال 
دراسة بعنوان عالقة القلق والخوف بتعلم السباحة وهدفت الدراسة إلى معرفة ) 2013بريص، (قام     

ولقد فترضـت الدراسـة   .ةهيالعالقة بين القلق والخوف بتعلم السباحة لدى منتمين منتدى شباب التوجي
وجود فروق ذات داللة معنوية بين ذو القلق والخوف ومن تعلم السباحة ولقد استخدم الباحثين في منهج 

سـنه  ) 18(إما عينة البحث فكانت من شباب منتدى شـباب الوجيهيـة دون   . البحث المنهج الوصفي
 -21/9(ات العملية فـي الفتـرة مـن    تم العمل بالتجربة إثناء تطبيق االختبار. منتمي) 50(وعددهم 

إمـا  ) 28/11/2012-21/11(م وتم توزيع االستبيان بصورته النهائية للفتـرة مـن   ) 5/10/2012
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ولقد ). 28/11/2012-24/11(تصوير األداء الفني للسباحة الحرة تم تصوير األداء الفني خالل فترة 
السبحة لذوي القلق والخوف الوطء أفضل توصل الباحثين لالستنتاج التالي حيث كان فيه لتحصيل في 

   من العالي
دراسة بعنوان دراسة مقارنة لمستوى القلق لـدى سـباحي المسـافات    ) 2008الشوك، (واجري     

وهدف البحث للتعرف علـى  . وعالقتها باالنجاز) سباحة حرة(القصيرة وسباحي المسافات المتوسطة 
وكـذلك  ، باحي المسافات المتوسطة سـباحة حـرة   مستوى القلق لدى سباحي المسافات القصيرة وس

استخدم الباحثين ).  سباحة حرة(المقارنة بين مستوى القلق لدى سباحي المسافات القصيرة والمتوسطة 
، متر حـرة ) 400(سباحين ) 3(سباح يمثلون ) 16(المنهج الوصفي بأسلوب المسح على عينة شملت 

متر حرة، واظهرا ) 100(سباحي ) 5(و ، متر حرة )50(سباحي ) 5(، متر حرة) 800(سباحي ) 3(
-متر100ت نتائج الدراسة إن هناك فروق ذات داللة معنوية لمستوى القلق حالة بين فاعليتي سباحة 

متر سباحة حرة ودلت النتائج على إن هناك فروق ذات داللـة معنويـة    400متر حرة ولصالح 400
متر حرة، كما دلـت إن   100م حرة ولصالح 800-م  100لمستوى القلق الميسر بين فعاليتي سباحة 

م حرة ولصـالح  400-م100هناك فروق ذات داللة معنوية لمستوى القلق المعوق بين فعاليتي سباحة 
  .م سباحة حرة 400

دراسة هدفت إلى التحليل أراء طلبة كليات التربية الرياضية نحـو   )2004الوديان، (وأجرت 
) مؤتـة ، اليرمـوك ، األردنيـة (احة في الجامعات األردنية الحكوميـة  مصادر القلق في مساقات السب

السـنة  ، الجـنس ، الجامعة(والتعرف إذا ما كانت تلك اآلراء تختلف تبعا الختالف متغيرات الدراسة 
كما هدفت الدراسة التعرف إلى أراء الطلبة نحو مصـادر القلـق   ). العمر، مستوى المساق، الدراسية

مثل الخوف، ) الضغط السلبي(والقلق السلبي . مثل الفرح، السرور، البهجة) يجابيالضغط اال(االيجابية 
طالب وطالبة موزعين على الجامعات األردنية ) 307(تكونت عينة الدراسة من.توقع الشر، االنزعاج

فقرة موزعة على ) 91(كما استخدمت الباحثينة استبانه مكونة من ) األردنية، اليرموك، ومؤتة(الثالث 
أظهرت نتائج الدراسة إن هناك فـروق   ) الضغط االيجابي، الضغط السلبي، القلق (ثالث مجاالت هي 

ألثر االنفعالية االيجابية على متغير الجامعة ولصالح جامعة اليرموك وعلى متغير العمر ولصالح الفئة 
ـ  )20 - 18(العمرية  ة االيجابيـة علـى   ، ولم تظهر نتائج الدراسة أي داللة إحصائية ألثـر االنفعالي

وكذلك أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصـائية  . متغيرات السنة الدراسية مستوى المساق والجنس
، وعلـى متغيـر العمـر    )1(ألثر االنفعالية السالبة على متغير مستوى المساق ولصالح مساق سباحة 

مصـادر القلـق السـلبي     كما أظهرت الدراسة إن أراء الطلبة نحو). 22-20(ولصالح الفئة العمرية 
قد تمركزت حول المستوى المنخفض، إما أراء الطلبة نحو مصـادر  ) توقع الشر، االنزعاج،الخوف (

  .كانت ضمن المستوى المتوسط )الفرح، السرور، البهجة(القلق االيجابية 
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بدراسة حول تأثير استخدام األلعاب المائية على المهـارات األساسـية   ) 1995وهران، (قام   
خفيف حدة الخوف والقلق لدى المنتديات في السباحة من حيث استخدام األلعـاب المائيـة كوسـيلة    وت

 تمساعدة لتعليم المهارات األساسية، وكذلك التخفيف من حدة الخوف والقلق من السـباحة اسـتخداما  
طالبة ) 52(الباحثين المنهاج التجريبي ذو تصميم المجموعين التجريبية والضابطة، وتكونت العينة من 

مبتدئة في السباحة، واعتمدت الباحثين استخدام القياسات الجسـمية، واختبـارات الصـفات البدنيـة     
وأخضعت ،)قائمة القلق الخاص والخوف من الماء(والمهارية، إضافة إلى استخدام االختبارات النفسية 

اسة انه كلما انخفضت حدة القلق واهم النتائج في هذه الدر، الباحثين العينة لبرنامج تعليمي في السباحة 
والخوف كلما تحسن مستوى األداء وان استخدام األلعاب المائية في المرحلة األولى للـتعلم سـاهمت   
بشكل كبير في تعليم المهارات األساسية للسباحة بصورة أفضل نتيجة لتقليل وإزالة عنصـر الخـوف   

د ساعدت على خلـق دافعيـة واسـتثارة اهتمـام     كما إن هذه األلعاب المائية ق، والقلق عند الطالبات 
الطالبات نحو المهارات في السباحة وبالذات التي تتسم بالمغامرة والتحدي ومقارنة بمستواهم المتواضع 

  . ألداء المهارات كالوثب والغوص مما ساهم بخلق جو ذو فعالية عالية لتعلم أدى لنتائج أفضل
فت لمقارنة سباحين وسباحات من جامعه أو كالهمـا مـن   بدراسة هد )Boyer, 1989(قام بوبر     

وكانت أهم النتـائج  ، أعمار مختلفة حول قلق الحالة وقد استخدم الباحثين قائمة التقييم الذات لسبيليرجر
دراسة ارتفاع مستوى قلق الحالة إثناء المنافسة للسباحين من كال الجنسين وهناك فروقـا ذات داللـة   

  .الحالة بين السباحين ولصالح اإلناث إحصائية في مستوى قلق
  :الدراسات المرتبطة

بأجراء دراسة هدفت  التعرف إلى مصادر القلق لدى طالبات مساق ) 2013، هأبو سمهدان(قامت       
طالبة  80(الجمباز واإليقاع الحركي في كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة وتكونت عينة الدراسة من 

وقامت ، وقد استخدمت الباحثين المنهاج الوصفي بصورته لمسحية ). راسةيمثلن المجتمع الكلي للد
فقره موزعة ) 55(حيث تضمن مقياس مصادر القلق ، ببناء استبيان لمصادر القلق كأداة لجمع البيانات

الدراسة إن مصادر القلق لدى الطالبات في مساق الجمباز واإليقاع  جأظهرت نتائ. على ست محاور
باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات ، درجة متوسطةالحركي جاءت ب

         ) السنة الدراسية، المعدل التراكمي، السكن، المساق(الدراسة 
دراسة هدفت إلى معرفـة مسـتوى   ) 2012مساعده، ، تالدويال، خويلة، تالدويال(وقد قام كل من   

العبـا  ) 50(رة وعالقته بمستوى االنجاز أجريت الدراسة على القلق النفسي عند العبي الريشة الطائ
أظهرت النتائج إن هناك عالقة ارتباطيـه  . والعبة من المسجلين في ا التحاد األردني للريشة الطائرة

بـين   )α≥0.05(ايجابية بين مستوى القلق ومستوى االنجاز وان هناك عالقة ذات داللـة إحصـائية   
ناث ولصالح الذكور كما أظهرت النتائج عدم وجـود عالقـة ذات داللـة    مستويات القلق للذكور واإل
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العب منتخب أو (وصفة اللعب ، والمؤهل العلمي، في مستوى القلق يعزى للعمر )α≥0.05(إحصائية 
   ).العب نادي محلي

بدراسة بعنوان القلق وأثـره علـى ممارسـة األنشـطة     ) 2011خليل، ، محمود(وأجرى كلن من    
لدى طالب كلية الشرطة وهدفت إلى التعرف على مستوى القلق لدى طالب كلية الشـرطة  الرياضية 

وقد تم اسـتخدام  . والتعرف إلى السبل الكفيلة للتخلص من حالة القلق التي تواجهه طلبة كلية الشرطة
طالب من أصل ) 100(المنهاج الوصفي بأسلوب المسح لمالمته وطبيعة البحث واشتملت عينة البحث 

من المجتمع األصلي وقد استخدم الباحثين مقياس القلـق الـذي قدمـه    % 25حيث تمثل نسبة ) 400(
الوسط (الدكتور محمد حسن عالوي كأداة للبحث واستخدم الباحثين المعالجات اإلحصائية المتمثلة بـ 

اك فروق إن هن:وتوصل الباحثين إلى االستنتاجات اآلتية  ).Tواختبار ، االنحراف المعياري، الحسابي
ذات داللة معنوية بين مستوى القلق الميسر والقلق كحالة بين ممارسـين لنشـاط الرياضـي وغيـر     

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية للقلق المعوق بـين الممارسـين   . الممارسين ولصالح الممارسين
ي أفضل مـن  كان اإلعداد النفسي لدى الممارسين للنشاط الرياض. للنشاط الرياضي وغير الممارسين
  .غير الممارسين للنشاط الرياضي

بدراسة هدفت إلى معرفة تقدير مستويات القلق لدى طالبات كليـة  ) 2007، الخصاونة(وقامت    
التربية الرياضية جامعة اليرموك لمساقات الجمباز ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثه مقيـاس  

وتكونت عينـة الدراسـة مـن    . س حاالت القلق والسمةسبيلبرجر لقياس القلق وقائمة تقدير الذات لقيا
طالبة تم اختيارهن بالطريقة القصدية لقياس حاالت القلق لديهن قبل االختبـار النهـائي وبعـد    ) 40(|

توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالبات في : تطبيق األداتين وتحليل النتائج خلصت الدراسة إلى ما يلي
لبحث في قلـق  بينما ال توجد فروق بين الطالبات في فئتي ا. بل االمتحانفئتي البحث في قلق الحالة ق

  .السمة قبل االمتحان
دراسة هدفت إلى معرفة اثر اقتراب موعد المنافسة على ارتفاع مسـتوى  ) Zapp  ,1999(قام   

 القلق والخوف لدى أالعبين، على عينه من العبي فريق الجمباز الوطني وأظهرت نتائج الدراسة إلـى 
وجود ارتفاع في مستوى القلق والخوف، وقد أشارت النتائج إلى وجود ارتفاع مستوى القلق والخوف 

وكذلك احتمال تزايد نسبة اإلصابات، كما أظهرت نتائج الدراسة أيضا إلى . من اقتراب موعد المنافسة
  . ازدياد القلق لدى المدربين

ة تحديد العوامل المسـببة للقلـق الالعبـات    بدراسة هدفت إلى أهمي Duda, Gano 1996)(قام      
العبا من ناشـئات   75وقد بلغت العينة . الناشئات كوسيلة تساعد على تقليل مستوى القلق لدى الجمباز

. وقد استخدمت الباحثه الستبانه كوسيلة لجمع المعلومات من تصميم الباحثـه ، الفريق القومي للجمباز 
 25,7والخوف من التقييم %  38من أداء المهارات حيث بلغة  وقد أظهرت الدراسات أن هنالك خوفا

، أهـل (والخوف مما يتوقعه اآلخرون % 4.1والخوف من عمل األخطاء % 14والخوف من المنافسة 
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وقد أظهرت نتائج الدراسة إلى إن تحديد العوامل المسببة %. 1.8من األداء أالعبين ) أصحاب، مدرب
  .قلق لدى الالعباتللقلق تساعد في تقليل مستوى ال

هو محاولة الباحثين التعرف على مصادر القلق :  أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات األخرى
لدى الطلبة من ناحية المجال التعليمي ومجال اإلمكانات ومجال اإلدارة ومجال الطالب ومجال الحوافز 

  ).1(في مساق السباحة 
 : قة ما يليوقد استفاد الباحثين من الدراسات الساب

 .تحديد مشكلة الدراسة بشكل يتناسب مع موضوع الدراسة1) 

إتباع منهج البحث العلمي المناسب، فمن خالل اطالع الباحثين على الدراسات السابقة والتي تناولت 2) 
 .موضوعا مشابها الحظ أنها استخدمت المنهاج الوصفي كمنهج مناسب للدراسة

رياضة السباحة بما يخدم أهداف  ابة الذين لم يسبق لهم إن مارسواختيار عينة الدراسة من الطل3)
  .الدراسة بشكل الصحيح

  المنهجية والتصميم
  : منهج الدراسة 
  .لطبيعة وأهداف الدراسة تهالمنهاج الوصفي أسلوب الدراسات المسحية لمالئمالباحثين استخدم 
 :مجتمع الدراسة 

وطالبات كلية علوم الرياضة في جامعـة مؤتـة   تكون مجتمع وعينة الدراسة من جميع طالب   
والبالغ عددهم  2015/2016على الفصل الدراسي األول للعام الجامعي ) 1(والمسجلين لمساق السباحة 

  .طالبا وطالبة) 179(
  : عينة الدراسة 

طالب وطالبة شملت جميع إفراد مجتمع الدراسة والجدول رقم ) 141(تكونت عينة الدراسة من   
  .ح توصيف العينةيوض) 1(

  توصيف أفراد عينة الدراسة: )1(جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار المتغير ومستوياته

 النوع
 االجتماعي

 69.5 98 ذكر

 30.5 43 أنثى

 62.4 88 رياضه التخصص

 37.6 53 تأهيل

   

نمكان السك  38.3 54 مدينة 

 61.7 87 قرية

 100 141 الكلي
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   :أدوات الدراسة 
يعتبر االستبيان من أكثر األدوات المستخدمة في قياس الجوانب النفسية التـي يتعـرض لهـا    
الرياضيون أو الطلبة سواء قبل أو خالل أداءهم للمهارات الحركية أو الرياضات المختلفة، حيث قـام  

من الدراسات ذات الصالت بموضع دراسـته مثـل دراسـة     تالباحثين بجمع مجموعة من االستبيانا
واخذ اغلب المجالت التي تخـص موضـوع   )  1998، جريري، 2013،أبو سمهدانة،2004الوديان،(

الدراسة واخذ الفقرات التي تتفق مع كل مجال من هذه المجاالت وتحقق أهدافه وقام بتصميم اسـتبانه  
  ) .1(بهدف التعرف على مصادر القلق لدى طلبة مساق السباحة 

التي تشمل البيانات الشخصية ومقياس مصادر القلق، فقد تكونت إما فيما يتعلق بأداة الدراسة و
  .فقره موزعه على خمسة مجاالت) 59(بصورتها األولية من 

  :فقرة موزعة على خمسة مجاالت وهي ) 51(وتكونت أداة الدراسة بصورتها النهائية من 
 فقره )13(المحور التعليمي ويتضمن   .1

 فقره )9(ويتضمن   تمحور اإلمكانا .2

 فقره )10(ر اإلدارة ويتضمن  محو .3

  فقره )10(محور الطالب ويتضمن   .4

 فقره) 9(محور الحوافز ويتضمن  .5

واستخدم الباحثين مقياس ليكرت الخماسي وذلك لإلجابة على فقرات مقياس مصادر القلق لدى 
  )2002، الدوالت، 2013أبو سمهدانه، (، كدراسة )1(طلبة مساق السباحة 

  أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الحكم 
  1  2  3  4  5  الدرجة

أبـو  (قام الباحثين بوضع درجات الحكم، وقد تم استخدام ذلك في العديد من الدراسات كدراسـة  
  :وكما يلي )  2002، الدوالت، 2013سمهدانه، 

 .يكون بدرجة منخفضة)1.8   اقل من (إذا كان المتوسط الحسابي  .1

 .يكون بدرجة  اقل من متوسطة) 2.6اقل من_1.8من (اذا كان المتوسط الحسابي  .2

 .يكون بدرجة  متوسطة)3.4اقل من_2.6من (اذا كان المتوسط الحسابي  .3

 يكون بدرجة فوق المتوسط) 4.2اقل من _3.4من (اذا كان المتوسط الحسابي  .4

 .يكون بدرجة مرتفعة ) فما فوق4.2(اذا كان المتوسط الحسابي  .5

  :المعامالت العلمية ألداة الدراسة 
  :الصدق 
محكما من أعضاء الهيئـة  ) 14(تم التأكد من صدق المحتوى للمقياس من خالل عرضها على   

التدريسية في كليات التربية الرياضية بالجامعات األردنية، من ذوي االختصاص والخبرة في موضوع 
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غراض التي حيث طلب منهم إبداء الرأي حول مدى مالئمة فقرات األداة لقياس اإل) 2(الدراسة ملحق 
ومناسبة العبارة للمحور التي ، وضعت ألجلها من حيث وضوح عباراتها ومضمونها والصياغة واللغة

وكذلك إضافة أو حذف أية عبارات أو أية اقتراحات أخرى يرونها مناسبة قد تثري هـذه  ، تندرج تحته
التي لم يروا أنها مناسـبة   الدراسة وقد تم اعتماد الفقرات التي تتفق مع أراء المحكمين وحذف الفقرات

ثم قام الباحثين بجمع وتفريغ االستمارات والخروج بها على النحو المستخدم % 75والتي كانت بنسبة 
  . فقرة شملت المجاالت الخمسة) 51(في الدراسة الحالية واستقرت األداة في صورتها النهائية على 

  :ثبات األداة
) 20(األداة على العينة االستطالعية والمؤلفة من  للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق

قام تم اختيارهم من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها ثم ) 1(طالب وطالبة من طلبة مساق السباحة 
االتساق الداخلي باستخدام معادلة  إيجادالباحثين بحساب معامالت الثبات لهذا االستبيان عن طريق 

إلى إن معامالت ثبات أداة الدراسة قد تراوحت للمجاالت )2(ردة بالجدول تشير البيانات الوا,كرونباخ، 
درجة ثبات عال وجدول  إلىوهذا يشير ) 0.96(حيث بلغ معامل الثبات الكلي  %)90_%86(بين 

  .ليوضح معامل الثبات لكل مجا) 2(
  لمجاالت الدراسة االرتباطمعامل : )2(مجدول رق

 االرتباطمعامل  المجال

 %87 التعليمي

 %90 اإلمكانات

 %88 اإلدارة

 %86 الطالب

 %87 الحوافز

  : داةخطوات تطبيق األ
بعد أن تم إعداد األداة والتأكد من معامالتها العلمية وصياغتها بصورتها النهائية، قام الباحثين بأتبـاع  

 :اإلجراءات التالية للتطبيق

السـباحة واحـد، وذلـك خـالل     استبانا على الطالب والطالبات فـي مسـاق   )141(تم توزيع .1
 . 2015/2016المحاضرات في بداية الفصل الدراسي األول للعام  

 . استبيانا) 141(بلغ عدد االستبيانات المسترجعة  .2

طالب وطالبة وذلـك بعـد   )18(تم استثناء ألطلبه الذين لديهم خبره في السباحة والبالغ عددهم  .3
 .احةأجراء مقابلة معهم ومعرفة أنهم يمارسون السب

قام الباحثين باإلشراف الكامل على توزيع االستبيان والتأكد من اإلجابة على جميع الفقرات قبل  .4
 .تسلمه من الطالب
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قام الباحثين بتفريغ البيانات ومعالجتها إحصائيا بالحاسوب باسـتخدام المعالجـات اإلحصـائية     .5
)spss(. 

  :متغيرات الدراسة 
  :وله ثالثة فئات:المتغير المستقل  .1

  )طالب، طالبة(وله مستويان : يلنوع االجتماعا .1
  )التربية الرياضية، التأهيل الرياضي(وله مستويان : التخصص .2
  )مدينة، قرية(وله مستويان : مكان السكن .3

  :المتغير التابع
  )الطالب،الحوافز، التعليمي، اإلمكانات،اإلدارة: (تشمل خمسة مستوياتو:مصادر القلق 

  :المعالجة اإلحصائية 
الوسائل اإلحصائية بناء على األهداف والتساؤالت والمتغيرات التي تعتمد  مالباحثين باستخدا قام  

  :عليها الدراسة مثل 
   ةالنسب المؤوي. 1
  .المتوسطات الحسابية. 2
  .االنحرافات المعيارية. 3
  ).ت(اختبار.4
  معامل االرتباط .5

  :تهاعرض النتائج ومناقش
جامعة في طلبة كلية علوم الرياضة  لدىق في مساقات السباحة ما  مصادر القل :التساؤل األول

  ؟مؤتة
المتوسطات الحسابية،االنحرافات المعيارية،األهمية (ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب   

 ،)5( ،)4(،)3(النسبية، الترتيب حسب األهمية وذلك تبعا لمجاالت الدراسة الخمسة في الجداول رقم 
  .لكالتي توضح ذ) 7( ،)6(

  :المجال التعليمي 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية والترتيب لفقرات المجال التعليمي): 3(جدول رقم 

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

الترتيب حسب 
 األهمية

  الدرجة

ت التعليمية المدرس بتعليم الطلبة الخطوا اهتماميقلقني عدم  1
 .ةحالصحي

  فوق المتوسط  السابعة 0.74 1.41 3,70

أشعر بالقلق عندما يطلب مني المدرس تطبيق المهارة أمام  2
 .الطلبة

  فوق المتوسطة  رالحادية عش 0.674 1.16 3.37

  فوق المتوسط الثالثة 0.774 1.28 3.87 .يقلقني تعامل المدرس مع الطلبة بطريقة غير عادلة 3
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الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

الترتيب حسب 
 األهمية

  الدرجة

ر المدرس على تأدية المهارات بدقة متناهية تشعرني إصرا 4
 .بالقلق

  فوق المتوسطة الثانية عشر 0.666 1.75 3.33

عدم وجود وقتا كافيا للتدرب على مهارات السباحة يزيد من  5
 .قلقي

  فوق المتوسط الرابعة 0.752 1.15 3.76

  فوق المتوسط الخامسة 0.75 1.15 3.75 .يقلقني الشعور بصعوبة أداء مهارات السباحة 6
  فوق المتوسط الثامنة 0.72 1.22 3.60 .عدم قيام المدرس بعمل نموذج أمام الطلبة يشعرني بالقلق 7
وجود طلبة أصغر من سني يشعرني بالقلق أثناء تعلم مهارات  8

 .السباحة

  اقل من المتوسط الثالثة عشر 0.516 1.34 2.58

التدريب على  اتجاهة يقلقني عدم شعور المدرس بالمسؤولي 9
 .مهارات السباحة

  فوق المتوسط التاسعة 0.716 1.35 3.58

أشعر بالقلق نتيجة تذبذب مستواي من مهارة ألخرى من  10
 .مهارات السباحة

  فوق المتوسط العاشرة 0.716 1.00 3.58

المدرس لي من دون داع أثناء  انتقادأشعر بالقلق عند  11
 التدريب على المهارات

  فوق المتوسط السادسة 0.744 1.20 3.72

أشعر بالقلق عندما ال يكون المدرس موجودا أثناء التدريب  12
 على مهارات السباحة

  فوق المتوسط الثانية 0.786 1.25 3.93

أشعر بالقلق لعدم توفر عوامل األمان والسالمة أثناء تعليم  13
 السباحة

  فوق المتوسط األولى  0.806 1.26 4.03

الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية وترتيب  لمتوسطقيم ا) 3(لجدول رقم يوضح ا
قد ) 13(القيم الواردة في الجدول نجد أن الفقرة رقم  إلىكل فقرة من فقرات المجال التعليمي، وبالنظر 

 وتنص )4.03(، ووصل متوسطها الحسابي %)80.6( إلىاحتلت الترتيب األول بأهمية نسبية وصلت 
زو الباحثين ذلك بان ، ويع" أشعر بالقلق لعدم توفر عوامل األمان والسالمة أثناء تعليم السباحة "على 

عوامل األمن والسالمة من األمور الهامة التي يجب توفرها في المسابح وان عدم توفرها يسبب القلق 
الن ذلك يتعلق بحياة  لدى المتعلمين بشكل مرتفع ويؤدي ذلك لعدم قدرتهم على التعلم بشكل مناسب

وإصابة المتعلمين الذين يكون حوض السباحة وسط غير معتاد بالنسبة لهم وليس من السهل التعامل فيه 
إذا لم تتوفر هذه العوامل بكافة أشكالها سواء كانت في مواصفات هذه األحواض أو األدوات المساعدة 

في ) 2009عبد المنعم، (وهذا ما يؤكده  في تعلم السباحة أو تواجد المنقذين خالل وقت المحاضرة
الصفات الواجب توافرها في درس السباحة وهي، نظافة األرضية حول حوض السباحة، وأن تكون 
األدوات المساعدة في التعليم سليمة، خلو األرضية الخارجية لحوض السباحة من البروزات، توفر 

رزق، الكيالني، (ة لإلنقاذ أيضاً، ويشير كالً من االستعدادات لإلسعافات األولية، توفر األدوات الالزم
إلى انه بالرغم من أن التجمعات المائية هي بيئة ممتازة للترويح والمتعة، فهي خطيرة جدا، ) 2010

على االهتمام بالثقافة المتعلقة باألمن والسالمة واإلنقاذ  ةمما يدفع المسئولين في هذه المنشات المائي
خاص غير المنتظمين في ارتياد هذه المنشات المائية، الن الغرق في الماء للمشتركين، وحتى األش
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يعتبر من أكثر األسباب التي تؤدي إلى الوفاة في مختلف بالد العالم ولذلك تقوم معظم المؤسسات التي 
تشرف على أحواض السباحة والمنشات المائية، بوضع لوحات كبيرة تكتب عليها التعليمات الخاصة 

  .  أحواض السباحة باستخدام
بأهمية نسبية  األخير قد احتلت الترتيب) 8(الفقرة رقم أن  أيضاً )3(يوضح الجدول رقم و
وجود طلبة أصغر من سني " وتنص على ) 2.58(، ووصل متوسطها الحسابي %)51.6( إلىوصلت 

قد احتلت على أدنى بان هذه الفقرة  ، ويعزو الباحثين ذلك"يشعرني بالقلق أثناء تعلم مهارات السباحة 
مرتبة ألن فارق السن لم يكن ذو أهمية كبيرة بالنسبة لهم ولم يشعرهم بالقلق حيث أنهم ينظرون لجميع 
الطلبة على أنهم في نفس المستوى وسيتعرضون إلى نفس المهارات في نفس المستوى ونفس الوقت 

  . لمتعلمينفي المساق وان تعلم المهارات يعتمد على المهارات الفردية لدى ا
  :مجال اإلمكانات

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية والترتيب لفقرات مجال اإلمكانات): 4(جدول رقم 
الوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

الترتيب 
حسب 
 األهمية

  الدرجة

يقلقني عدم وجود مسابح خاصة للتدرب  1
 .فيبشكل كا

  متوسطة السابعة 0.748 1.26 2.74

يقلقني عدم وجود غرفة خاصة باإلسعافات  2
 .األولية

  فوق المتوسط الخامسة 0.76 1.29 3.80

أقلق نتيجة نقص الصيانة الضرورية  3
 .للمسبح

  فوق المتوسط الرابعة 0.762 1.20 3.81

أقلق من عدم مواكبة التطور بتوفير األدوات  4
 . حةالمناسبة للسبا

  فوق المتوسط السادسة 0.754 1.16 3.77

 استخدامأشعر بالقلق لعدم إمكانية  5
 .التكنولوجيا لتعلم السباحة

  متوسطة التاسعة 0.668 1.22 3.34

  فوق المتوسط الثانية  0.794 1.23 3.97 .أدوات تالفة في المسبح استخدامأقلق عند  6
نقص المرافق الصحية المناسبة في المسبح  7

 .يشعرني بالقلق

  فوق المتوسط الثالثة 0.762 1.21 3.81

بنظافة المرافق الصحية  االهتماميقلقني عدم  8
 . داخل المسبح

  فوق المتوسط األولى 0.824 1.24 4.12

يقلقني عدم وجود منقذ مائي على حوض  9
 .السباحة أثناء التدريب على المهارات

  فوق المتوسط الثامنة 0.734 1.48 3.67
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قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية وترتيب ) 4(وضح الجدول رقم ي
قد ) 8(القيم الواردة في الجدول نجد أن الفقرة رقم  إلىكل فقرة من فقرات مجال اإلمكانات، وبالنظر 

نص ، وت)4.12(متوسطها الحسابي  بلغ، و%)82.4( إلىاحتلت الترتيب األول بأهمية نسبية وصلت 
عدم  ، ويعزو الباحثين ذلك بأن". بنظافة المرافق الصحية داخل المسبح االهتماميقلقني عدم " على 

نظافة المرافق الصحية قد يتسبب في انتقال مجموعة من األمراض من شخص إلى أخر داخل أحواض 
االلتهابات السباحة وبطرق متعددة ومن هذه اإلمراض، اإلمراض الجلدية مثل الفطريات والحساسية و

التي قد تنتقل من المرافق الصحية ألحواض السباحة من خالل إقدام وأجساد األشخاص الذين يرتادون 
هذه المرافق قبل الدخول إلى حوض السباحة من اجل االستحمام وبعد الخروج من الحوض وتكثر هذه 

يسبب القلق للمتعلمين اإلمراض خصوصا إذا لم يتم االهتمام بنظافة هذه المرافق بشكل مستمر مما 
) 2009عبد المنعم، (وقلقهم من النزول إلى حوض السباحة وقلقهم من تعلم السباحة وهذا ما أشار إليه 

في الشروط الصحية أالزم توفرها في درس السباحة وهي كالتالي، نظافة مياه الحوض، الحوض جيد 
لباس البحر، االغتسال قبل وبعد التهوية واإلضاءة، توفر أماكن مخصصة لخلع المالبس، ارتداء 

الخروج من الماء، عدم النزول في الماء بعد تناول الطعام مباشرة، يمر الممارس في حوض غسل 
القدمين قبل الدخول إلى حوض السباحة، توفر حجرة خاصة باإلسعافات األولية، إجراء الكشف الطبي 

من اإلمراض المعدية، توفر دورات المياه، على جميع الممارسين، للتأكد من سالمتهم الصحية وخلوهم 
  .توفر حمامات االغتسال

بأهميـة نسـبية    األخير قد احتلت الترتيب) 5(الفقرة رقم أيضا أن ) 4(ويوضح الجدول رقم 
 استخدامأشعر بالقلق لعدم إمكانية  "وتنص على) 3.34(متوسطها الحسابي  بلغ، و)66.8( إلىوصلت 

ويعزو الباحثين ذلك بأن عدم استخدام التكنولوجيا سبب القلق لدى المتعلمين ".التكنولوجيا لتعلم السباحة
وألكنه كان بدرجة متوسطة حيث إن النماذج التي سيتم عرضها على هـذه األجهـزة يقـوم المعلـم     

تعتبـر   اوتطبيقها أمام المتعلمين وان هذه التكنولوجي تبإعطائها للمتعلمين من خالل شرح هذه المهارا
نوية مساعدة للمعلم، حيث أن المعلم هو األساس في تعليم السباحة، وأن تطبيق مهارات السباحة أمور ثا

أمام المتعلمين بشكل مباشر يكون أفضل ويساعد على تعلم المهارة بشكل أسرع من خـالل التغذيـة   
اشر أمامه، وإن الراجعة اآلنية من قبل المعلم بحيث أن المتعلم يزيد انتباهه عند تطبيق المهارة بشكل مب

التـي   تالتكنولوجيا ال توفر هذه اإلمكانية في مهارات رياضة السباحة مقارنة مع غيرها من الرياضا
إن العملية التعليميـة عامـة   )2005القط، (ويرى . يمكن استخدام أساليب التكنولوجيا في تعلم مهارتها

الذي يحتـل مركـز قيـادي    ) لمالمع(عدة عوامل ومن أهم هذه العوامل ىوالحركية خاصة ترتكز عل
إذ تعتبر شخصية معلم ، ولهذا يعتبر مثاال ونموذج يحتذى به، مرموق وكفاءة رياضية في نظر المتعلم 

وإذا أراد المـدرس إن يعلـم مهـارات    ، السباحة واحدة من أهم العوامل التي تؤدي إلى تدريس فعال
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للطـرق المختلفـة    يمبـدأ األداء الميكـانيك  الحديثة عن  تالسباحة تعليم جيد فيجب إن يلم بالمعلوما
  .وعمليات التعلم الحركي ليستطيع توجيه العملية بفاعلية

  :مجال اإلدارة
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية والترتيب لفقرات مجال اإلدارة ): 5(جدول رقم 

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 نسبيةال

الترتيب 
حسب 
 األهمية

  الدرجة

يقلقني تجاهل إدارة الكلية ألداء الطلبة  1
 .المتعلق بمساقات السباحة

فوق  الرابعة 0.774 1.13 3.87
  المتوسط

في أوقات غير  االختباراتيقلقني إجراء  2
 .مناسبة

فوق  الخامسة 0.774 1.03 3.87
  المتوسط

لنشاطات العملية ل االختباراتيقلقني إجراء  3
  .المختلفة في الكلية في آن واحد

 

فوق  السادسة  0.76 1.07 3.80
  المتوسط

يقلقني ضعف التنسيق بين إدارة الكلية  4
ومدرس السباحة فيما يتعلق في مواعيد 

 .المحاضرات

فوق  الثامنة  0.748 1.20 3.74
  المتوسط

يقلقني عدم تخصيص إدارة الكلية وقتا  5
 .لسباحةللتدريب على مهارات ا

فوق  الثانية 0.784 1.01 3.92
  المتوسط

توفير الكلية مدربين أشعر بالقلق لعدم  6
 .لمساعدة الطلبة أثناء أوقات التدريب الحر

فوق  الثالثة 0.774 1.07 3.87
  المتوسط

 لالرتقاءيقلقني عدم تطوير الخطط الدراسية  7
 .برياضة السباحة

فوق  السابعة 0.75 1.16 3.75
  المتوسط

 يقلقني التدخل المستمر من إدارة الكلية 8
 .بشؤون الطالب في مادة السباحة

فوق  التاسعة 0.71 1.21 3.55
  المتوسط

أشعر بالقلق لعدم وجود أحد من أعضاء  9
 .اإلدارة لمراقبة سير المحاضرات

  متوسطة العاشرة  0.668 1.22 3.34

أشعر بالقلق لعدم توفر العالج الطبي الشامل  10
 حالة إصابتيفي 

  األولى  0.80 1.11 4.00
 

فوق 
  المتوسط

قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية وترتيب ) 5(رقم يوضح الجدول 
قد ) 10(القيم الواردة في الجدول نجد أن الفقرة رقم  إلىكل فقرة من فقرات مجال اإلدارة، وبالنظر 

 "وتنص على) 4.00(بي ووصل متوسطها الحسا)8.0(إلى وصلت بأهمية نسبية  األولاحتلت الترتيب 
من خالل ما  ، ويعزو الباحثين ذلك".أشعر بالقلق لعدم توفر العالج الطبي الشامل في حالة إصابتي
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إن رياضة السباحة داخل المنشئات الرياضية تسبب أحيانا ) 2010رزق، الكيالني، (أشار إليه كال من 
ة والتي تنتهي إلى نهاية مؤلمة لحياة كثير من المتعلمين، ومعظم ضحايا كثير من اإلصابات الخطير

الغرق من األشخاص الذين اليعرفون السباحة، ويشتمل ذلك على تلك الحوادث التي تقع داخل أحواض 
السباحة إثناء التعليم والتي تقع في المنازل في بانيو االستحمام أو السقوط من القوارب في البحر وانه 

الكثير ممن يتعرض إلصابات تؤدي إلى إدخالهم غرف الطوارئ أو المستشفيات للعالج، كما إن  هناك
هناك من اإلصابات الخطرة التي تحدث نتيجة اإلهمال، وعدم االنتباه عند اللعب في أحواض السباحة، 

، مما مثل القفز إلى الماء في المناطق الغير عميقة، وتكون الرأس في مقدمة دخول الشخص للماء
يسبب ارتطامها في أرضية حوض السباحة، مما يسبب الكسور في الرأس والفقرات وغالبا ما يحدث 

وان هذه اإلصابات  هذا عند القفز من على جانبي حوض السباحة، وألواح القفز ومكعبات البداية 
العالج يسبب  بحاجة إلى العالج وهذا العالج قد يكون مكلف وليس بإمكان الكل تأمينه وان عدم توفر

  .القلق لدى المتعلمين وعدم مقدرتهم على التعلم بالشكل الصحيح و الخوف من النزول الى الماء
بأهمية نسبية  األخير قد احتلت الترتيب) 9(الفقرة رقمأيضا أن ) 5(ويوضح الجدول رقم 

أحد من أشعر بالقلق لعدم وجود  "وتنص على) 3.34(، ووصل متوسطها الحسابي )66.8(إلىوصلت 
ويعزو الباحثين ذلك بان عدم توفر احد من أعضاء اإلدارة ".أعضاء اإلدارة لمراقبة سير المحاضرات

لمراقبة سير المحاضرات لم يسبب القلق للمتعلمين ولم يكون ذو أهمية بالنسبة لهم الن االمتحان يكون 
عتقد الباحثين شعور الطلبة تحت رقابة مدرس المادة والذي هو محل ثقة بالنسبة لإلدارة وللطالب وي

بوجود اإلداريين يقلل من عطائهم ويقلقهم العتقادهم بان اإلداري يراقب مستوى أدائهم فيؤثر على 
  .مدرس المساق بوضع العالمة المتدنية ولذلك فان عدم وجود اإلداريين لم يسبب لهم القلق

  :مجال الطالب 
ياري واألهمية النسبية والترتيب لفقرات مجال المتوسط الحسابي واالنحراف المع :)6(جدول رقم 

  الطالب
الوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

الترتيب حسب 
 األهمية

  الدرجة

تقلقني العالقات الوطيدة التي يقيمها بعض  1
 الطلبة مع مدرب السباحة

فوق  السادسة 0.69 1.28 3.45
  المتوسطة

بين  االجتماعيةضعف العالقات أشعر بالقلق ل 2
 .الطلبة في مساقات السباحة

فوق  السابعة 0.682 1.13 3.41
  المتوسطة

 االختباراتفي ) الرسوب(تكرر الفشل  3
 .يشعرني بالقلق

  فوق المتوسط األولى  0.75 1.24 3.75

أشعر بالقلق لقرب الطلبة من حوض السباحة  4
 .أثناء أداء مهارات السباحة

  متوسطة  الثانية 0.678 1.25 3.39
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الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

الترتيب حسب 
 األهمية

  الدرجة

يقلقني سماع بعض كلمات السخرية  5
من الطلبة في أثناء أداء مهارات  واالستهزاء

 .السباحة

فوق  الرابعة 0.706 1.35 3.53
  المتوسطة

يقلقني وجود فروق فردية عالية بيني وبين  6
 .الطلبة

  متوسطة التاسعة 0.676 1.21 3.38

الطلبة أثناء بعض  انضباطأشعر بالقلق لعدم  7
 .المحاضرة

  فوق المتوسط الثانية  0.744 1.20 3.72

أشعر بالقلق لمراقبة زمالئي الطلبة خالل  8
 .للمهارة أدائي

  متوسطة العاشرة 0.672 1.34 3.36

أشعر بالقلق لتعرض الطلبة بإصابات في  9
 .مساقات السباحة

فوق  الثالثة 0.73 1.12 3.65
  المتوسطة

ن بعض الطالب ال يشاركون في أشعر بالقلق أ 10
 .تحمل المسؤولية أثناء المحاضرة

فوق  الخامسة 0.702 1.24 3.51
  المتوسطة

قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية وترتيب كل ) 6(يوضح الجدول رقم   
قد احتلت ) 3(ة رقم القيم الواردة في الجدول نجد أن الفقر إلىفقرة من فقرات مجال الطالب، وبالنظر 

 "، وتنص على )3.75(، ووصل متوسطها الحسابي %)0.75( إلىالترتيب األول بأهمية نسبية وصلت 
الطالـب عنـدما   ، ويعزو الباحثين ذلك بـأن  ".يشعرني بالقلق االختباراتفي ) الرسوب(تكرر الفشل 

ة سيئة مر بها فـي  يتعرض لرسوب أكثر من مرة يدخل على االختبار وهو في تصوره صوره لتجرب
 موقف سابق مما يجعله قلق عند وقت االختبار بسبب الخوف من الفشل أو الرسوب مرة أخرى ولقـد 

إلى أن الخوف من الفشل هو مصدر من  )1995راتب، ) (2002، ةوالعماير،مقدادي (تطرق كل من 
ين يشعرون بالعصبية مصادر القلق و يعتبر الخوف من الفشل السبب األكثر أهمية الذي يجعل الرياضي

أو . والخوف المباشر يأتي نتيجة الخوف من عدم اجتياز االختبار أو عدم الفوز في  المبـاراة . والقلق
والواقع إن ذلك يمثل جـزءا مـن   ، أو ضعف األداء أثناء المنافسة، فقدان بعض النقاط أثناء المسابقة

باألمـان لـدى    رعداد عميق بعدم الشـعو جميع هذه المخاوف تكون عادة نتيجة است نالمشكلة نظرا ال
الرياضي و زيادة مستوى القلق لديه ويتضح عندما تسيطر على الرياضي بعض األفكار السلبية مثـل  

  .المباراة تمثل أهمية كبيرة إلثبات شخصيته أو قوله ما يقول اآلخرون عندما اخسر هذه المباراة هذه
بأهميـة نسـبية    األخيـر  قد احتلت الترتيب )8(الفقرة رقمأيضا أن ) 6(ويوضح الجدول رقم 

أشعر بالقلق لمراقبة زمالئـي   "وتنص على) 3.65(، ووصل متوسطها الحسابي )67.2( إلىوصلت 
ويعزو الباحثين ذلك بان الطلبة لم يسبب لهم مراقبة زمالئهم قلـق ولـم   " .للمهارة أدائيالطلبة خالل 

السباحة يكون كل طالب منشـغل بـأداء المهـارة    يكون ذو أهمية بالنسبة لهم حيث انه داخل حوض 
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موضوع الدرس في جميع المراحل،حيث تبدأ بالشرح وعرض النموذج وضرورة انتباه جميع الطلبـة  
للمدرس وتوزيع الطلبة حسب األسلوب التعليمي المستخدم لتطبيق المهارة ومن ثم مرحلـة تصـحيح   

يع الطلبة في العملية التعليمية وال يوجد مجـال  األخطاء وهي عملية فردية،ومن هنا نالحظ انشغال جم
لمراقبة الزمالء فال يكون بوسع المتعلم النظر إلى زمالئه أو االهتمام بهم أال اذا طلب المدرس ذلـك  

  . وبمحددات معينة 
  :مجال الحوافز
  ل الحوافزالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية والترتيب لفقرات مجا ):7(جدول رقم 

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

الترتيب 
حسب 
 األهمية

  الدرجة

أشعر بالقلق لعدم إعطائي العالمة التي  1
 .أستحقها

فوق  األولى  0.834 1.13 4.17
  المتوسط

أشعر بالقلق لعدم إعطائي أكثر من محاولة  2
 .االختبارألداء مهارات 

فوق  الثالثة 0.79 1.99 3.95
  المتوسط 

الخوف من الرسوب في مساق السباحة أو  3
 .الحصول على عالمات متدنية

فوق  الثانية 0.82 1.04 4.10
  المتوسط

فوق  الرابعة 0.79 1.09 3.95 .يقلقني تدني العالمات التي يضعها المدرس 4
  المتوسط

أشعر بالقلق لعدم تقديم المدرس حوافز ألداء  5
 .السباحة مهارات

فوق  الخامسة 0.754 1.12 3.77
  المتوسط

أشعر بالقلق لعدم رضا المدرس عن أداء  6
 .الطلبة لمهارات السباحة

فوق  السابعة 0.742 1.12 3.71
  المتوسط

أشعر بالقلق لقيام مدرس المساق بمدح  7
 .مجموعة من الطلبة دون غيرهم

فوق  السادسة 0.744 1.23 3.72
  المتوسط

عدم وجود درجات معيارية تترجم  ييقلقن 8
مستوى األداء للطلبة في مهارات السباحة 

 .المختلفة

فوق  الثامنة 0.716 1.05 3.58
  المتوسطة

يقلقني عدم وجود مستقبل مهني لتخصص  9
 .السباحة

فوق  التاسعة 0.686 1.23 3.43
  المتوسطة

واألهمية النسبية وترتيب  قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري )7(يوضح الجدول رقم   
قد ) 1(القيم الواردة في الجدول نجد أن الفقرة رقم  إلىكل فقرة من فقرات مجال الحوافز، وبالنظر 

، وتنص )4.17(، ووصل متوسطها الحسابي %)83.4( إلىاحتلت الترتيب األول بأهمية نسبية وصلت 
العديد من الطلبة  ويعزو الباحثين ذلك بأن، ".أشعر بالقلق لعدم إعطائي العالمة التي أستحقها "على 
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تكون العالمة هي الحافز الذي يدفعه إلى التعلم واإلبداع فإذا لم يحفز الطالب من خالل إعطائه العالمة 
التي يستحقها أو التي كان يتوقعها من معلمه فانه سيتعرض للقلق مما يؤثر على قدرته على التعلم 

  .والعطاء بالمستوى المتوقع منه
بأهميـة نسـبية    األخيـر  قد احتلت الترتيب) 9(الفقرة رقمأيضا أن ) 7(ويوضح الجدول رقم   
يقلقني عدم وجـود مسـتقبل    "وتنص على) 3.43(، ووصل متوسطها الحسابي )68.6( إلىوصلت 

ويعزو الباحثين ذلك بان المتعلم عند اخذ مساق السباحة يكون همـه تعلـم   " .مهني لتخصص السباحة
  .اجتياز هذه المادة وال يكترث للمستقبل بعد اجتياز هذا المساقالسباحة و

  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية والترتيب لكل مجال من مجاالت الدراسة): 8(جدول رقم 
المتوسط  المجال الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

ترتيب 
 المجاالت

  الدرجة

  فوق المتوسط الرابع 0.72 0.789 3.60 التعليمي 1
  فوق المتوسط الثاني 0.756 0.939 3.78 اإلمكانات 2
  فوق المتوسط الثالث 0.754 0.783 3.77 اإلدارة 3
  فوق المتوسط الخامس 0.70 0.840 3.51 الطالب 4
  فوق المتوسط األول 0.76 0.797 3.82 الحوافز 5
 - 3.51(طات الحسابية لمجاالت الدراسة تراوحت بين أن المتوس) 8(ويالحظ من جدول رقم   

قد حصل على المرتبة األولى بمتوسط ) الحوافز(وأن مجال %) 76 - %70(وبنسبة مئوية بين ) 3.82
) اإلمكانات(وحصل على المرتبة الثانية مجال %) 76(وبأهمية نسبية بلغت ) 3.82(حسابي بلغ 

بمتوسط حسابي ) اإلدارة(يليه بالمرتبة الثالثة مجال) %75.6(وبنسبة مئوية ) 3.78(بمتوسط حسابي 
) 3.60(بمتوسط حسابي ) التعليمي(ثم بالمرتبة الرابعة المجال %) 75.4(وبنسبة مئوية ) 3.77(

وبنسبة ) 3.51(على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) الطالب(وحصل مجال %) 72(وبنسبة مئوية 
ن الحوافز هي التي تعمل على تشجيع الطلبة على التعلم بكافة با ويعزو الباحثين ذلك%). 70(مئوية 

إشكاله سواء كانت من خالل المدح إثناء تعلم المهارات أو العالمة التي يحصلها الطالب في 
االختبارات أو من خالل الخوف من الرسوب في المساق أو من خالل التشجيع على المستقبل المهني 

درويش، (ذه األمور تشعرهم بالقلق إذا لم تتحقق وهذا ما تؤكده للسباحة في المستقبل وان كل ه
من خالل الطاقة النفسية وعالقتها باألداء الرياضي التي تم اإلشارة إليها من خالل نظرية ) 2007

الحافز التي تشير إلى إن العالقة بين االستثارة واألداء هي عالقة طردية خطية وهذا يعني انه في حال 
  .الرياضي المهارات الحركية فان ارتفاع شدة االستثارة يؤدي إلى تحسن األداء إتقان أالعب 

إما بنسبة لمجال الطالب فانه لم يحصل على درجة عالية من القلق وذلك الن الطلبة كال منهم 
يكون منشغل بأداء الواجبات الموكلة إليه وبذلك لن يكون لديهم المجال إلقامة عالقات مع الطلبـة أو  

س أو لمراقبة الطلبة إثناء أداء المهارات و النظر للفروق بينه وبين زمالئـه أو عـدم انضـباط    المدر
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الـدوالت،  (وهاذ ما تفق مع دراسـة ا .إثناء سير المحاضرة أو تعرضهم لإلصابات في المساق ةالطالب
ـ )2002 ي والتي أشارت إلى انه كان هناك ضعف في العالقات بين الطالب مما جعل مجال الطالب ف

  .المرتبة األخيرة
وبهذه النتيجة يتم استنتاج إن مجال الحوافز جاء بالمرتبة األولى وكان بدرجة فوق المتوسـط  

  .وجاء مجال الطالب في المرتبة األخيرة وكان بدرجة فوق المتوسط 
ما مصادر القلق لدى طالب : وبهذا االستنتاج تم اإلجابة على التساؤل األول والذي ينص على

  وم الرياضة في السباحة في جامعة مؤتة ؟كلية عل
هل هناك فروق ذات  دالله إحصائيا عند مستوى الداللة على مصادر القلـق لـدى    :التساؤل الثاني

التخصص، ، النوع االجتماعي(طالب كلية علوم الرياضة في السباحة في جامعة مؤتة تبعا لمتغيرات 
  ؟) مكان السكن

  متغير النوع االجتماعي .1
  نوع االجتماعيلداللة فروق المتوسطات لمحاور الدراسة لمتغير ال) ت(نتائج اختبار : )9( جدول رقم

مستوى  قيمة ت طالبة طالب المجال
 انحراف متوسط انحراف متوسط الداللة

 0.177 1.356 0.76 3.46 0.79 3.66 التعليمي

 0.459 0.742 0.94 3.69 0.93 3.82 اإلمكانات

 0.694 0.394 0.80 3.73 0.77 3.79 اإلدارة

 0.566 0.575 0.88 3.58 0.82 3.49 الطالب

 0.466 0.731 0.93 3.89 0.72 3.79 الحوافز

 0.719 0.360 0.77 3.65 0.69 3.70 الكلي

  )a  <0.05 (مستوى الداللة عند

لداللة فروق المتوسطات لمحاور الدراسة حسب ) ت(نتائج اختبار ) 9(يوضح جدول رقم 
بين الطالب  إحصائية، حيث يظهر الجدول عدم وجود فروق ذات داللة نوع أالجتماعييمتغير ال

بان الطالب والطالبات يتعرضون لمهارات  والطالبات في جميع مجاالت الدراسة، ويعزو الباحثين ذلك
السباحة التي سوف يتعلمونها هي نفس المهارات ويتلقون نفس التدريبات ونفس األوقات ونتيجة لذلك 

الوديان، (م يكون هناك فروق بين كال الجنسين في مصادر القلق وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ل
2004.(  
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  :التخصصمتغير  .2
  لداللة فروق المتوسطات لمحاور الدراسة لمتغير التخصص) ت(نتائج اختبار : )10(جدول رقم 

مستوى  قيمة ت التأهيل التربية الرياضية المجال
 انحراف متوسط حرافان متوسط الداللة

 0.262 1.127 0.82 3.50 0.76 3.66 التعليمي

 0.524 0.639 1.06 3.72 0.86 3.82 اإلمكانات

 0.335 0.968 0.81 3.69 0.76 3.82 اإلدارة

 0.157 1.423 0.86 3.39 0.82 3.59 الطالب

 0.744 1.064 0.85 3.79 0.76 3.84 الحوافز

 0.262 1.06 0.77 3.61 0.67 3.74  الكلي

  )a  <0.05(مستوى الداللة عند 

لداللة فروق المتوسطات لمجاالت الدراسة حسب ) ت(نتائج اختبار ) 10(يوضح جدول رقم 
بين الطالب والطالبات  إحصائيةمتغير التخصص، حيث يظهر الجدول عدم وجود فروق ذات داللة 

لطالبات في تخصص التربية والتأهيل الطالب وا في جميع مجاالت الدراسة، ويعزو الباحثين ذلك بأن
بدراسة مواد مشتركة بين التخصصين وهذا بدوره خلق عندهم الخلفية والمقدرة على  نالرياضي يقومو

) 1(أداء مهارة من مواد مشتركة وهذا ينطبق على مساق السباحة في أداء المهارات وان مادة السباحة 
وبالتالي جاءت النتيجة بعدم وجود فروق ذات داللة  تكون مادة جديدة على الطلبة في كال التخصصين

   . إحصائيا لصالح التخصص
  مكان السكن ؟متغير . 3

  لداللة فروق المتوسطات لمجاالت الدراسة لمتغير مكان السكن) ت(نتائج اختبار : )11(جدول رقم 
مستوى  قيمة ت قرية مدينة المجال

 انحراف متوسط انحراف متوسط الداللة

 0.017 2.408 0.74 3.72 0.83 3.40 ليميالتع

 0.007 2.750 0.85 3.95 1.00 3.51 اإلمكانات

 0.198 1.294 0.77 3.84 0.78 3.66 اإلدارة

 0.061 1.888 0.80 3.62 0.87 3.35 الطالب

 0.053 1.951 0.78 3.92 0.78  3.66 الحوافز

 0.017 2.417 0.683 3.80 0.734 3.51  الكلي

  )a  <0.05(لة عند مستوى الدال

لداللة فروق المتوسطات لمجاالت الدراسة حسب ) ت(نتائج اختبار ) 11(يوضح جدول رقم 
بين الطالب والطالبات في  إحصائيةمتغير مكان السكن، حيث يظهر الجدول وجود فروق ذات داللة 

ود فروق ذات داللة المجال التعليمي، وفي مجال اإلمكانات وفي المجال الكلي ولصالح القرية وعدم وج
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القلق عند الطالب والطالبات الذين يسكنون  في المجاالت األخرى، ويعزو الباحثين ذلك بأن إحصائية
القرى اكبر من الطالب والطالبات الذين يسكنون المدن وذلك لقلة األندية والمنشئات والمالعب 

ون عندهم خلفية اكبر في هذا وباألخص المسابح في القرى والذي يكون بالعكس في المدن الذين يك
  .المجال نتيجة لتوفره عندهم وبذلك عند تسجيل الطلبة لهاذ المساق يكون أبناء القرى أكثر قلق

  :تاالستنتاجا
في ضوء أهداف الدراسة وفي إطار المنهج العلمي المستخدم، ومن خالل نتائج الدراسة فقد   

  :توصل الباحثين لالستنتاجات التالية 
لقلق في السباحة لدى طلبة كليات التربية الرياضية في جامعة مؤتة  جاءت وفق إن مصادر ا .1

 .مجال الحوافز، اإلمكانات ،اإلدارة،التعليمي، الطالب: الترتيب التالي للمجاالت 

 .إن أراء طلبة كليات التربية الرياضية نحو مصادر القلق جاءت بمستوى فوق المتوسط .2

 .ادر القلق لدى طالب كلية التربية الرياضية في جامعة مؤتة ال يؤثر النوع االجتماعي على مص .3

على مصادر القلق لدى طالب كلية التربية الرياضية في )الرياضة،التأهيل(ال يؤثر التخصص  .4
 .جامعة مؤتة 

دور في زيادة مصادر القلق عن المدينة لدى طالب كلية التربية الرياضية ) القرية(لمكان اإلقامة  .5
  . في جامعة مؤتة 

  :التوصيات 
  :في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها واالستنتاجات المستخلصة منها يوصي الباحثين بما يلي   

ضرورة االهتمام  من قبل المدرسين في مجال الحوافز والتي تعتبر من العوامل المساعدة  .1
 .والمشجعة لطلبة لتعلم السباحة بشكل األمثل

ثقيفية بما يخص تعليم السباحة من اجل توعية المجتمع العمل على عقد مجموعة من الدورات الت .2
 .ألهمية رياضة السباحة

العمل على وضع الوسائل التعليمية المناسبة وإعطاء محاضرات متخصصة من قبل المدرسين  .3
 .لمعالجة القلق والتخفيف منه

لتمكينهم من  ضرورة اهتمام المدرسين والمدربين بالطلبة من الناحية النفسية وأهميتها بنسبة لهم .4
  .أداء المهارات بكل ثقة ودن الشعور بالقلق
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  المراجع
  المراجع باللغة العربية. أ

فاعلية استخدام بعض الوسائل التعليمية على تحسن األداء المهـاري فـي    )2008(أبو زمع، علي 
نظريات وتطبيقات، مجلة علمية متخصصة لبحـوث التربيـة   سباحة الزحف على البطن،

 .والرياضية، جامعة اإلسكندرية، كلية التربية الرياضيةالبدنية 

مصادر القلق لدى طالبات مساقي الجمباز واإليقاع الحركي في ) 2013(سكينه حمدان ، أبو سمهدانه 
  .التربية الرياضية جامعة مؤتة ةرسالة ماجستير كلي،  كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة

جامعـة  ،)55(مجلة الفـتح ع  ، الخوف في تعلم السباحةعالقة القلق و) 2013(علي خليفة ، بريص
 . ديالى،كلية التربية األساسية

تأثير استخدام تعلم المبرمج في تعلم سباحة الزحف على البطن للراشدين من ) 1994(متولي ،بهايم 
جامعـة  ،كلية التربيـة الرياضـية للبنـين    ، مجلة نظريات وتطبيقات ،  سنه) 18-24(

 ). 23(د العد، اإلسكندرية 

، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر مبادئ وأسس السباحة) 2000(حسين، قاسم حسن واحمد، افتخار 
 .                              سوق البتراء، والتوزيع 

تقدير مستويات القلق لدى طالبات كلية التربية الرياضـية فـي جامعـة    ) 2007(غادة ، الخصاونة
مـج   ،  )العلوم اإلنسـانية (مجلة جامعة النجاح لألبحاث ،  بازاليرموك في مساقات الجم

 ).4(ع 21

، اإلسكندرية، دار الوفاء إسهامات علم النفس الرياضي في األنشطة الرياضية) 2007(درويش، وفاء
 .لدنيا الطباعة والنشر

لنفسي لدى اثر القلق ا) 2012(جهاد ،فراس و مساعده ، قاسم و الدوالت ، عدنان وخيولي ، الدوالت 
العلوم (مجلة جامعة النجاح في األبحاث ، العبي الريشة الطائرة وعالقته بمستوى االنجاز

 ).5(، ع 26مج )اإلنسانية

قلق المنافسة الرياضية وعالقتـه بتركيـز االنتبـاه واألداء    ، )1997(خالف، إبراهيم وكمال، جالل 
  ).1( 31ة، التربية البدني –المجلة العلمية  المهاري في كرة اليد،

 .11، دار الفكر العربي، عمان،1، طقلق المنافسة) 1997(راتب، أسامة، 

 .، دار البداية، عمانتعليم السباحة والتعرف على الرياضات المائية) 2010(ذياب، هديل حسن 

 ، عمان الموسوعة العلمية لرياضة السباحة) 2003(رزق، سمير عبد اهللا 

دراسة مقارنة لمستوى القلق لدى سباحي المسافات القصـيرة   ،) 2008(علي مالك حميد ، الشوك 
 ، مجلة التربية الرياضية،  وعالقته باالنجاز) سباحة حرة(وسباحي المسافات المتوسطة 

 ). 3(ع ، ) 20(مج 
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 .، دار الخليج، عمانعلم النفس في الرياضة)3003(الضمد، عبد الستار جابر

، مركز الكتاب للنشـر  ، القاهرة ،  م النفس الرياضيمدخل في عل) 2004(، محمد حسن ، عالوي 
 . 4ط

تحليل أراء طلبة كليات التربية الرياضية نحو مصـادر القلـق فـي    ) 2004(لورا محمود ،الوديان 
 .جامعة اليرموك، رسالة ماجستير كلية التربية الرياضية ،  مساقات السباحة

لمائية على تعلم المهارات األساسية وتخفيف تأثير استخدام األلعاب ا).1995.(وهران، نشوى محمود
، رسالة ماجستير غير منشـورة، كليـة   حدة الخوف والقلق لدى المبتدئات في السباحة
  .التربية الرياضية للبنات بالقاهرة، جامعة حلوان

مصادر القلق النفسي لدى العبي التايكواندو في األردن،رسالة ماجستير، ) 1998(جريري،امجد جهاد 
  . التربية الرياضية،الجامعة األردنية كلية 

  :المراجع األجنبية . ب
Cross,R (1991):Swimming teaching and coaching. published py ASA Swimming 

Enterprises. 
Bower,G(1989) "Acomparison of stat anxiety levels among age,genderand skell levels ar 

practice and pre-competition in age – group Swimming" ADI.P. 
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    الملخص
والترويحية في الحد من العنف الجامعي لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة دور األنشطة الرياضية 

  نظرهم
  إعداد

  األستاذ الدكتور وليد مارديني           حمد عبد الفتاح محمد الصياح
  

والترويحية في الحد من العنف الجامعي ألنشطة الرياضية اهدفت الدراسة التعرف على دور 
لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة نظرهم، والتعرف على الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة 

، واهم االقتراحات التي )األكاديمي، االجتماعي، الصحي، النفسي، اإلمكانات(على مجاالت الدراسة 
) 510(ف الجامعي لدى طلبة جامعة اليرموك وتكونت عينة الدراسة من يمكن إتباعها للحد من العن

يمثلون مختلف الكليات في جامعة اليرموك تم اختيارهم ) 294=، إناث216=ذكور(طالب وطالبة 
فقرة موزعة على خمس ) 35(بالطريقة العشوائية، تم تصميم استبانة لجمع البيانات مكونة من 

، واختبار التباين، )T(ت الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار تم استخدام المتوسطا. مجاالت
وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثير إيجابي . وطريقة شيفيه للمقارنات البعدية ألغراض تحليل النتائج

لألنشطة الرياضية والترويحية في الحد من العنف الجامعي لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة 
األكاديمي (رت الدراسة وجود فروق بين إجابات أفراد العينة في كل من مجاالت نظرهم، كما أظه

تبعاً لمتغير الجنس ولصالح الذكور، كما أظهرت الدراسة وجود فروق بين ) واالجتماعي واإلمكانات
إجابات أفراد العينة عن المجال األكاديمي تعزى لمتغير الكلية ولصالح الكليات اإلنسانية على حساب 

كليات العلمية، ووجود فروق بين إجابات أفراد العينة عن المجال الصحي تعزى لمتغير السنة ال
: ويوصي الباحثان. الدراسية بين طلبة السنة األولى وطلبة السنة الثانية ولصالح طلبة السنة الثانية

ت من أجل توفير المنشآت الرياضية الداخلية والخارجية في الجامعة وتزويدها باألجهزة والمعدا
  .ممارسة األنشطة الرياضية لفتح المجال أمام الطلبة لممارسة النشطة وقت الفراغ

  األنشطة الرياضية، األنشطة الترويحية، العنف الجامعي، طلبة جامعة اليرموك: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The Role Of Sport Activities And Recreation In Reducing University Violence At 

Yarmouk University From The View Point Of Student 
 

The study aimed to identify the role of sport activities and recreation in reducing 
university violence at Yarmouk University from the view point of student and identify the 
differences between the responses of the study sample in the academic, social, health, 
psychological areas as well as the potentials in addition to the most important suggestions to 
be followed to reduce violence from the point of view of students of Yarmouk University. 
The study sample consisted of 510 (male= 216, female= 294) representing various faculties at 
Yarmouk University was chosen randomly. a questionnaire was designed to collect data 
consisting of 35 items distributed on five areas. The means and standard deviation and test 
(T), and contrast test, and the method of Scheffe 's a posteriori comparisons for the purposes 
of analyzing the results. The study results showed that there is a positive effect of the 
activities of sports and recreation in the reduction of violence university at Yarmouk 
University students from their point of view, as the study showed the existence of difference 
between the answers of respondents in each of the areas (academic and social potential) 
depending on the sex variable in favor of males, as the study showed There are differences 
between the answers of respondents from the academic field attributed to the college and for 
the humanities faculties at the expense of science colleges, and the existence of differences 
between the answers of respondents from the health field due to the variable year study 
among first-year students and students of the second year for the benefit of students in the 
second year. The researcher recommends providing them appliances and equipment for 
sporting activities and opportunities for students to exercise activities as the vacuum. 
  Keywords: sports activities, recreational activities, violence at University, Yarmouk 
University students. 
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  :المقدمة وأهمية الدراسة
نظراً لألهمية الكبرى للجامعات في حياة األفراد والمجتمعات فان مكونات الحياة الجامعية في 
غاية األهمية من أجل تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها فمن الضروري أن تنبض الحياة الجامعية بالحياة 

ة والسياسية وغيرها وصوالً إلى ناتج جامعي األكاديمية بعيده عن المؤثرات السلبية  منها األكاديمي
يمتاز باإلبداع، إال أن الجامعات األردنية الرسمية واألهلية لألسف قد شهدت معوقات ومؤثرات كثيرة 
من أبرزها ما يسمى بالعنف الجامعي إذ أن العنف في جامعاتنا األردنية في تزايد مستمر وذو خطورة 

من الطلبة المندفعة بحكم المرحلة التي يمرون بها، فمن هنا يتعاظم  فائقة نظراً الرتباطه بفئة معينة
دور الجامعات في ما يواجهه إنسان القرن الحادي والعشرين من تحديات في شتى مجاالت الحياة في 
ضوء ثورة االتصاالت والتكنولوجيا والعولمة وغيرها واالستعداد له مرهون بأداء المؤسسات التعليمية 

رجمة تلك الرسالة إلى سلوك وترجمته في مؤهالت أساتذتها وحداثة مناهجها وفاعلية لرسالتها وت
  ).1990حمدي وعثامنة، . (إدارتها والتي تعكس في النهاية على جودة طلبتها

والتوجه نحو الترويح واستثمار وقت الفراغ أصبح تحدي يواجه المجتمعات في وقتنا الحاضر   
ول العالم وخاصة الدول المتقدمة حضارياً وذلك باستثمار وقت إذ أصبح ضرورة ملحة في جميع د

الفراغ من خالل التخطيط المنظم وفق احدث األساليب والطرق العلمية حتى ال يتحول هذا الوقت إلى 
وقت يرتكب ويمارس فيه جرائم وانحرافات وأعمال عنف تلحق األذى والضرر بحياة األفراد 

دول بتوفير فرص لجميع مواطنيها بممارسة النشاط الرياضي وممتلكاتهم، لهذا اهتمت هذه ال
والترويحي واستثمار وقت الفراغ، ويدعم هذه األهمية ما ورد في المادة الرابعة من ميثاق الترويح 

أنه يحق لكل فرد : ووقت الفراغ والذي وضع من قبل رابطة العالم للفراغ والترويح والذي يشير إلى
أنواع الترويح والتمتع بوقت الفراغ من خالل ممارسة األنشطة الرياضية أن يشارك في كل نوع من 

  ).2001الخولي ودرويش، (واالستمتاع بالهواء الطلق والرحالت والمعسكرات وحياة الخالء 
وأكد قائد الوطن جاللة الملك عبداهللا الثاني المعظم في خطابه السامي في حفل تخريج الفوج   

م، إلى أن عنف الجامعات 16/6/2013الجناح العسكري بتاريخ ) مؤتةجامعة (السادس والعشرين 
دخيل على مجتمعاتنا وتقاليدنا ومرفوض من جميع العشائر، وان ال نقبل ان يكون مستقبل شبابنا رهينة 

  ).2013جريدة الدستور، (لظاهرة العنف ألن مستقبل الشباب هو مستقبل األردن 
  :مشكلة الدراسة

ومن خالل ) دفاع مدني(احثان كون أحدهم أفراد القوات المسلحة األردنية من خالل إطالع الب
وبحكم احتكاكه المباشر بين زمالئه في ) األمن العام(احتكاكه المباشر بين زمالئه في األجهزة األمنية 

الجامعة كونه طالب في الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية وجد أن مشكلة العنف الطالبي في 
امعات أخذت تتفاقم وتتصاعد بشكل كبير في جامعاتنا األردنية ولألسف وهذا لم يكن سابقاً حيث الج

وصلت هذه األحداث إلى مستوى تدمير الممتلكات الخاصة بالجامعات واستعمال الطلبة للعصي 
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ر إدارة والسكاكين وإطالق األعيرة النارية وإيقاع العديد من اإلصابات والعداوات بين الطلبة مما اضط
الجامعات أحياناً إلى تعليق الدراسة أو استدعاء قوات األمن للحفاظ على النظام حول محيط الجامعة 
وبات المر في اهتمام إدارة الجامعات وضع استراتيجيات خاصة بها لمنع اإلخالل في أمن الجامعات 

  .وتفعيل العجلة األكاديمية وعدم تكرار مثل هذه األعمال في المستقبل
من المعروف أن إنهاء حالة العنف الجامعي قد يكون من األسباب الداعية إلى االهتمام و  

بالجانب التعليمي ورفع مستوى قدرة الطالب في تحصيله العلمي وانتمائه للجامعة بدل العبث أو 
التخريب بها وكذلك يؤدي ذلك بالنهاية إلى مساهمة الجامعة في رفد المجتمع بالطلبة الخريجين 

مواطنين الصالحين كما يؤدي إلى االنتماء بين المواطنين وخلق التماسك االجتماعي الذي يسعى إليه وال
  ).2010عبيدات، (النظام التربوي األردني كأحد مرتكزاته األساسية 

لذلك تأتي هذه الدراسة من أجل الوقوف على ظاهرة العنف في جامعة اليرموك خاصة   
وف على معرفة دور األنشطة الرياضية والترويحية في الحد من العنف والجامعات األردنية عامة للوق

الجامعي ما أمكن والتي قد تعود على الطلبة باإليجابيات العديدة وتمكين الطالب من استغالل وقت 
  .فراغه بالشكل األمثل ال بالتفكير باألعمال المخلة للنظام الجامعي واالجتماعي واألسري بشكل عام

  :ةأهداف الدراس
  :تهدف الدراسة للتعرف إلى   

والترويحية في الحد من العنف الجامعي لدى طلبة جامعة اليرموك من دور األنشطة الرياضية  -1
 .وجهة نظرهم

األكاديمي، االجتماعي، الصحي، (الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة في المجاالت   -2
 .تبعاً لمتغيرات الدراسة) النفسي، اإلمكانات

  :ت الدراسةتساؤال
والترويحية في الحد من العنف الجامعي لدى طلبة جامعة اليرموك دور األنشطة الرياضية ما  -1

  من وجهة نظرهم؟
األكاديمي، (هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة في المجاالت  -2

 ؟)السنة الدراسية الجنس، الكلية،(تعزى لمتغيرات ) االجتماعي، الصحي، النفسي، اإلمكانات
  :مجاالت الدراسة
إلى  27/10/2013طبق الباحث أداة الدراسة على عينة الدراسة في الفترة : المجال الزماني

15/11/2013.  
  .اربد –أجريت هذه الدراسة في جامعة اليرموك : المجال المكاني
  .طلبة جامعة اليرموك من مختلف الكليات: المجال البشري
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  :مصطلحات الدراسة
تعني إعادة الخلق والتجديد واالنتعاش كحاصل لممارسة النشطة المختلفة وإكساب : الترويح •

 ).1998الحماحمي ودرويش، (الفرد للعديد من القيم البدنية والخلقية واالجتماعية والمعرفية 
كل نشاط يقوم به الفرد الممارس بدافع من ذاته وبرغبة منه أثناء وقت : األنشطة الترويحية •

 .غهفرا
أي ممارسات سلوكية سلبية يقوم بها الطلبة داخل الحرم الجامعي بقصد : العنف الجامعي •

اإلساءة أو بدون قصد بهدف التعبير عن الذات بطريقة غير حضارية وقد ينتج عن هذه 
الممارسات مشاجرات أو اعتداء الطلبة على طلبة آخرين بشكل فردي أو بشكل جماعي أو 

 .اصة والعامةالعبث بالممتلكات الخ
 .تعريف إجرائي •

إن النشاط الرياضي يسهم في تربية األفراد في جميع مراحل التعليم تربية متوازنة متكاملة فكرياً 
مزودة بأسس اللياقة البدنية والنفسية والصحية ) أقوياء، أصحاء، سعداء(وعقلياً ونفسياً لتنشئ أجياالً 

  ).1988راشد، (سهم في نهوض وتقدم األمم والعقلية واالجتماعية ليكونوا لبنات قوية ت
إن التوجه لممارسة النشاط الرياضي بألوانه المختلفة يقوم على دعم شخصية الفرد وبالتالي يظهر على 
مفهوم الذات لدى الرياضي مما يؤدي إلى رفع المستوى الصحي والبدني للفرد ألبعد الحدود وهو 

  ).1988عويدات، (عكس على مستوى انجاز الفرد المطلوب من ممارسة النشاط البدني الذي ين
كما أن النشاط الرياضي يسهم بقدر كبير في استغالل وقت الفراغ بما يحقق الفائدة للفرد 
والمجتمع بحيث تسهم ممارسة النشطة الرياضية في أوقات الفراغ وفي المعسكرات والرحالت في بناء 

لذا فإن النشاط . المجتمع وبناء شخصية الفرد والمجتمع عالقات اجتماعية قوية وروابط متينة بين أفراد
الرياضي يشكل ميداناً من ميادين الترويح وعنصر مهم في عملية إعداد وتشكيل شخصية الفرد 

  ).1990التكريتي وآخرون، (
إن ممارسة األنشطة الرياضية أصبحت مطلباً من مطالب الحياة لجميع األفراد ولمختلف 

تسهم في تنمية الفرد وشخصيته من الناحية البدنية والصحية واالجتماعية والنفسية األجناس وذك ألنها 
وهي مظهر حضاري تتباهى به جميع دول العالم وصورة دالة على تطور وتقدم األمم والشعوب، ألن 
 الرياضيين سفراء فوق العادة يمثلون ويرفعون رايات بالدهم في المحافل والمناسبات الدولية والعالمية
بحيث يتباهى زعماء الدول بهم في ممارساتهم لألنشطة الرياضية، لذا أصبح الوعي الرياضي ظاهرة 
عصرية وأصبحت النشطة والبرامج الرياضية تقدم في الوسائل المسموعة والمرئية وتبث في جميع 

فهي  دول العالم، وما يشجع على ممارسة األنشطة الرياضية أنها ال تقتصر على أي مكان أو زمان
تمارس في الجبال والمناطق الوعرة والماء والسماء والبيوت والصاالت المغلقة والمفتوحة وتمارس في 
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الصيف والشتاء والليل والنهار وال يقتصر ممارستها على شعب معين من دون الشعوب أو سن معين 
  .فيمارسها الكبار والصغار والذكور واإلناث على حد سواء

الرياضي والترويحي في حياة اإلنسان بشكل عام وحاجات الشباب بشكل  ونظراً ألهمية النشاط
خاص كفئة مستهدفة للبرامج الرياضية والترويحية التي تحقق طموحاتهم ورغباتهم وميولهم وتنمية 
مهارات الحياة اإلنسانية لديهم في مجاالت عدة كاالحترام والتعاون والمشاركة وفض النزاعات دون 

ف باعتبار العصر الذي نعيش فيه عصر يسوده القلق والتوترات وتكثر فيه الضغوطات اللجوء إلى العن
النفسية على الشباب، وكثافة متطلبات الحياة ومشاكلها، فإن األنشطة الرياضية والترويحية تسهم في 
التعارف وتبادل وجهات النظر بين الطلبة وتحفيزهم مما يحقق الثقة بالنفس وقضاء وقت حر هادف 

ستفادة من اللعب والترويح واستثمار وقت الفراغ مما يعود بالفائدة والنفع على الطالب والمجتمع لال
  ).2012بركات، (

  :مفهوم العنف
بأنه استخدام للوسائل التي تستهدف اإلضرار بسالمة اآلخرين أو : تعرف منظمة اليونسكو العنف

قي أخطر وأكثر عمقاً من العنف الجسدي وأكثر النفسية أو األخالقية واعتبرت العنف النفسي أو األخال
). 2006البداينة، (استحقاقاً لإلدانة والرفض ألنه األكثر شدة وخطورة وضرراً من العنف الجسدي 

. ، كما أنه عدوان مغالي فيهAngerإلى أن العنف ينشأ أساساً من الغضب ) ,1996krhe(وأشار كراه 
باألمر وقلة الرفق به وهو ضد الرفق، كما يعرف العنف  العنف بأنه الخرق) 2006الناشف، (وعرف 

الهجوم أو التهديد الفعلي للضحية أو انه العمل "بأنه ) Work Place Violence(في مكان العمل 
العنيف الذي يتضمن االعتداء أو االغتصاب والتهديد بهما والذي يوجهه ألشخاص في أماكن عملهم 

العنف الطالبي هو مجموعة من ) 2009(وعرف الصرايرة . محيث يؤدون واجباتهم المطلوبة منه
التي يمارسها الطلبة وتؤدي إلى إلحاق الضرر باآلخرين ) النفسية، البدنية، المادية(الممارسات االذائية 

  . أو بممتلكاتهم بهدف إيذائهم أو إلحاق الضرر بهم واالنتقاء منهم
اني منها الطلبة وهي من أكثر المشكالت لذا فالعنف الطالبي يعتبر من المشكالت التي يع

والقضايا التي تجذب اهتمام القطاعات اإلدارية واألكاديمية في الجامعات النعكاسها على إنتاجية الطلبة 
وعالقاتهم مع المحيط فمشكالت العنف داخل الجامعات من أصعب المشكالت التي تعاني منها جميع 

ليات حيث يشكل العنف تهديداً حقيقياً لمسيرة الجامعة وقدرتها مؤسسات التعليم العالي كالجامعات والك
  ).Thompson& Riely, 2007(على تحقيق أهدافها األكاديمية المتوقعة 

  :أسباب العنف
أن األسباب التي تؤدي إلى العنف داخل ) Al-louzi & farhn, 2009(يرى كل من   

لطلبة بالشكل األمثل، والتنشئة غير السوية، الجامعات تتمثل في عدم استثمار وقت الفراغ من قبل ا
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والتعصب القبيل، وكذلك عدم الخوف من العقاب، وقبول الطلبة بمعدالت متدنية، وكذلك ضعف العبء 
  .الدراسي، والصدم االجتماعية، وعدم المعرفة بالتعامل مع الفتيات

لة الوعي، والتعصب يرى أن األسباب التي تؤدي إلى العنف هو الجهل، وق) 2008(أما نوفل   
العشائري، وكذلك التنشئة االجتماعية الخاطئة، وجماعة رفاق السوء، واالضطرابات الشخصية، وعدم 
استغالل أوقات الفراغ بما هو مفيد للطلبة، والتساهل وعدم المساواة في تطبيق القوانين بحق الطلبة 

لبة النفسية واالجتماعية، وعدم المساواة الذين يرتكبون أعمال العنف، وإغفال الجامعات الحتياجات الط
  .بين الطلبة بالحقوق والواجبات والحريات

  :أشكال العنف
  :إلى أن العنف يتضمن بعض األفعال التالية) 2006(أشار الناشف 

ومعناه التعبير عن قصد إلحداث األذى، ويتضمن التهديد اللفظي والتهديد بلغة الجسم : التهديد -1
 .والتهديد المكتوب

ويتراوح الهجوم من ضرب الضحية إلى اغتصابها أو قتلها واستخدام : العتداء الجسديا -2
 .األسلحة مثل البنادق أو السكاكين أو أية أدوات تؤذي جسد الضحية

 .هو االعتداء المكثف الذي غالباً ما يكون مفاجئاً وبقصد االبتزاز: االنقضاض -3
أو القدرة ) المادية(مال المتعمد للقوة الفيزيقية وتعرف منظمة الصحة العالمية العنف بأنه االستع  

ضد الذات أو ضد أي شخص آخر أو ضد ) الفعلي(سواء بالتهديد أو االستعمال المادي الحقيقي 
مجموعة أو مجتمع بحيث تؤدي إلى حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية أو سوء النماء أو الحرمان 

  ).2006البداينة، (
  :التي من خاللها الحد من ظاهرة العنف الجامعي تكمن في ولعل أهم اإلجراءات 

احترام األنظمة والتعليمات المنبثقة عن الجامعات، وعدم التدخل بشؤون هذه الجامعات   
ضرورة أساسية فيجب أن ال تخضع ألي ضغوط خارجية باعتبار أن هذا التدخل خرق لهذه األنظمة 

اديمي والتربوي ويجب على الجميع األخذ بهذه اآللية وذلك والتعليمات وأبعاد الجامعة عن دورها األك
ألن الجامعات صروح تربوية ال يجب المساس بها سواء كانت من قبل التدخالت المجتمعية والرسمية 
في تطبيق العقوبات على المتسببين بأعمال العنف والمشاجرات أو المفصولين نتيجة ضعف تحصيلهم 

جامعة األكاديمية والتربوية، وعدم قبول أعداد كبيرة من الطلبة تفيض عن األكاديمي خوفاً على سيرة ال
قدرة الجامعة واستيعابها ألن ذلك أدى إلى تدني المستوى العلمي للطلبة وأدى إلى خلق فراغ كبير 

  ).2011الحنيطي، (استغله بعض الطلبة في إثارة الشغب والقيام بأعمال العنف 
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  :الدراسات السابقة
لباحثان بالبحث واالستقصاء للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة وعن األدب قام ا  

النظري والذي ال شك أنه سيثري البحث العلمي بهذا الموضوع سيتناول الباحثان في هذا الجزء 
  .الدراسات المتعلقة في هذا الموضوع

  :الدراسات العربية
الطالبي في الجامعات األردنية الرسمية بعنوان ظاهرة العنف ) 2006(دراسة المخاريز   

من أعضاء مجالس %) 10(أسبابها ودور عمادة شؤون الطلبة في عالجها، تكونت عينة الدراسة من 
الطلبة واإلداريين في الجامعات األردنية الرسمية توصلت الدراسة إلى أن درجة انتشار أشكال العنف 

يع أشكاله كالعنف اللفظي والجسدي واالعتداء على الطالبي كانت متوسطة بشكل عام ومتوسطة في جم
في مقدمة أشكال العنف ) التحرش، التهديد، الوعيد(الممتلكات وجاء العنف اللفظي والعنف غير اللفظي 

تاله االعتداء الجسدي واالعتداء على الممتلكات وان درجة تأثير أسباب العنف الطالبي درجة متوسطة 
 .بةكما يراها أعضاء مجلس الطل

هدفت إلى توضيح مفهوم العنف الطالبي في الجامعات وصوره ) 2007(ودراسة الرفاعي   
وأشكاله وكل ما يتعلق بالعنف، وكذلك للتعرف إلى دور المؤسسات التربوية في عالج العنف الطالبي، 

طالب وطالبة، صممت الباحثة استبانه خاصة للتعرف على سلوك ) 630(تكونت عينة الدراسة من 
عنف في الجامعات األردنية من وجهة نظر الطلبة، أظهرت النتائج أن أهم دوافع العنف الطالبي يعود ال

إلى رفاق السوء والشلية، وانتشار ظاهرة الواسطة والمحسوبية، والعصبية القبلية وسيطرة الثقافة 
 .العشائرية
رسي لطلبة المرحلة والتي هدفت إلى التعرف على أسباب العنف المد) 2007(ودراسة بطاينة   

الثانوية حيث كانت دراسته استطالعية شملت الذكور واإلناث في هذه المرحلة، ومن ابرز نتائج 
أن الحوار بين الطالب والمعلم كان له األثر الكبير في التقليل من العنف المدرسي وأن : الدراسة

ت أحد الوالدين له دور في العنف وأن مو. لألنشطة البدنية وممارستها دوراً في زيادة العنف المدرسي
المدرسي كما أن مشاهدة أعمال العنف على شاشات التلفاز له دور في العنف وكان ذلك لصالح الذكور 

وقد أوصت الدراسة بزيادة دور المعلم لتخفيف العنف من خالل عمل الحوار مع الطالب . مقابل اإلناث
بية داخل غرفة الصف وان يكون لألسرة دور في بشكل عقالني باإلضافة إلى تخفيف الكثافة الطال

  .السماح ألوالدهم باللعب مع اقرأنهم بما ال يتعارض مع أوقات المدرسة
هدفت للتعرف على أسباب العنف الجامعي والحلول المقترحة ) 2009(دراسة ضمرة واألشقر   

وقد تكونت عينة . اسيةمن وجهة نظر طلبة جامعة اربد األهلية تبعاً لمتغيرات الجنس والسنة الدر
طالباً وطالبة من طلبة جامعة اربد األهلية، أظهرت النتائج أن أسباب التعصب ) 340(الدراسة من 

العشائري والتصرفات التي تسبق االنتخابات الطالبية والفتنة وتناقل الحديث بين الطلبة وغياب الوعي 
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أسباب العنف الجامعي كذلك دلت النتائج إلى لدى الطلبة نحو قوانين االنضباط داخل الجامعة من أكثر 
ان قيام المن الجامعي بواجباته وإقامة العالقات اإليجابية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتعلم 
الطلبة طرق حل المشكالت وتطبيق القوانين الخاصة باالنضباط على الطلبة المخالفين بشكل حازم 

لجامعي ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في أسباب العنف أكثر اإلجراءات التي تقلل من العنف ا
الجامعي والحلول المقترحة وإجراءات للحد من العنف الجامعي تبعاً لمتغير جنس الطالب أو السنة 
الدراسية وقد أوصت الدراسة بضرورة التصدي لمشكلة التعصب العشائري داخل الجامعة وإعادة 

لبة في الجامعات ورفع الوعي لدى الطلبة نحو قوانين االنضباط تنظيم عملية انتخابات مجالس الط
 .الجامعي

  :الدراسات األجنبية
هدفت إلى توفير معلومات ) Bougers Rowely &  Lee 2004(دراسة بوجر ورولي لي   

حول انتشار العنف واستمراريته في الجامعات، وهدفت أيضاً إلى فحص النظرية المتعلقة بأثر النمط 
عي الثقافي في العنف الجامعي، أجريت الدراسة على الطلبة األفروأمريكيين في الجامعات االجتما

طالباً من أربع جامعات في جنوب الواليات المتحدة، ) 288(األمريكية، تكونت عينة الدراسة من 
أعلنوا أنهم مارسوا العنف أو مورس عليهم العنف النفسي ) 83- 42(أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

من الطلبة اعترفوا أنهم مارسوا العنف ) 82-35(لى األقل مرة واحدة خالل السنة الماضية وان ع
من الطالبات اعترفوا بممارسة %) 20.99(وأن %) 33.33(النفسي مثل االستهزاء والصراخ بنسبة 

بة العنف الجسدي وتشير الدراسة إلى أن الطالبات يمارسن العنف بنفس النسبة التي يمارسها الطل
 .الذكور

العنف الطالبي في الجامعة األردنية، تناولت ) Farhan & Al-ouzi 2009(ودراسة   
اتجاهات طلبة البكالوريوس في الجامعة األردنية نحو مسببات العنف ونتائجه والثقافة، والعنف، 

وطالبة  طالباً) 629(والحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة وتم جمع البيانات من عينة مكونة من 
واستخدم الباحث استبانه وأشارت النتائج إلى أن أكثر أسباب العنف الطالبي داخل الحرم الجامعي 
كانت تتعلق بالتعصب القبلي والنزعة الذكورية وعدم التخوف من العقوبة والتنشئة االجتماعية غير 

 .المناسبة وسوء استثمار وقت الفراغ
  :منهجية الدراسة

  .لمنهج الوصفي نظراً لمالئمته  لطبيعة الدراسةاستخدم الباحثان ا   
  :مجتمع الدراسة

طالب وطالبة ) 40.000(تكون مجتمع الدراسة من طلبة جامعة اليرموك البالغ عددهم   
  .2013/2014ويمثلون الكليات العلمية واإلنسانية والمسجلين في الفصل األول 
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  :عينة الدراسة
وطالبة في جامعة اليرموك تم اختيارهم بطريقة طالب ) 510(تكونت عينة الدراسة من   

  .يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية) 1(عشوائية من مجتمع الدراسة، جدول 
  ).510=ن(توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الشخصية ): 1(جدول

  النسبة المئوية  التكرار  المستوى  المتغير

  الجنس
  42.4  216  ذكر

  57.6  394  نثىأ
  100.0  510  المجموع

  الكلية
  51.6  263  علمية
  48.4  247  إنسانية
  100.0  510  المجموع

السنة 
  الدراسية

  38.4  196  أولى
  23.5  120  ثانية
  18.6  95  ثالثة
  19.4  99  رابعة

  100.0  510  المجموع
، بينما %)42.4(ة مئوية بنسب) 216(يظهر من الجدول السابق أن عدد الذكور في العينة بلغ   

وبلغت النسبة المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً %). 57.6(بنسبة مئوية ) 294(بلغ عدد اإلناث 
%). 48.4(للكليات العلمية، بينما بلغت النسبة المئوية للكليات اإلنسانية %) 51.6(لمتغير الكلية 

للسنة الدراسية %) 38.4(لمتغير السنة الدراسية  وبلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً
 ).ثالثة(للسنة الدراسية %) 18.6(، بينما بلغت أدنى نسبة مئوية )األولى(

  :أداة الدراسة
بعد اطالع الباحثان على األدب النظري والدراسات السابقة واألبحاث المتعلقة بموضوع  

رف على دور األنشطة الرياضية والترويحية للحد من الدراسة، قام الباحثان بتصميم استبانة بهدف التع
) االستبانة(أما فيما يتعلق بأداة الدراسة . العنف الجامعي لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة نظرهم

) 28(والتي تشمل على البيانات الشخصية ومجاالت األداة التي استعملت في صورتها األولية على 
فقرة موزعة ) 35(وتكونت االستالنة في صورتها النهائية على فقرة موزعة على أربعة مجاالت، 

، المجال االجتماعي ويشمل )7- 1(المجال األكاديمي ويشمل الفقرات من : على خمسة مجاالت هي 
، المجال النفسي ويشمل الفقرات )21- 15(، المجال الصحي ويشمل الفقرات من )14-5(الفقرات من 

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي ). 35- 29(شمل الفقرات من ، مجال اإلمكانات وي)28- 22(من 
لتقدير دور النشطة الرياضية والترويحية للحد من العنف الجامعي لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة 
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حيث تم إعطاء موافق بدرجة . من خمس استجابات) االستبانة(وتكون سلم االستجابة لألداة . نظرهم
موافق ). درجات 3(موافق بدرجة متوسطة ). درجات 4(موافق بدرجة كبيرة ). درجات 5(كبيرة جداً 

وتم وضع درجات تقدير األداة للحكم على ). درجة(موافق بدرجة قليلة جداً ). درجتان(بدرجة قليلة 
 ).مرتفعة 5- 3.68(، )متوسطة  3.67- 2.34(،)منخفضة 2.33:(المتوسط الحساب وهي كاآلتي

تم عرضها على هيئة المحكمين من ذوي ) االستبانة(صدق أداة الدراسة للتحقق من : صدق األداة
مدى انسجام الفقرات وتناسبها : االختصاص إلبداء الرأي والنصح واإلرشاد بهذا الموضوع من حيث

والمالحظات ). مناسب، غير مناسب(وتصنيف وتسمية الفقرات حسب المجاالت ). تعديل، حذف(
محكماً من أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية ) 11(على  حيث وزعت. والتعديل المقترح

من المحكمين ) االستبانة(الرياضية في الجامعات األردنية من حملة الدكتوراه، وبعد جمع أداة الدراسة 
تم االطالع على الفقرات واالقتراحات وتم األخذ بمالحظات المحكمين حيث تم إعادة وصياغة بعض 

في صورتها النهائية على ) االستبانة(ت وأضيفت فقرات واستقرت أداة الدراسة الفقرات وحذفت فقرا
  ).األكاديمي، االجتماعي، الصحي، النفسي، اإلمكانات(فقرة شملت الخمس مجاالت ) 35(

على جميع فقرات مجاالت ) كرونباخ ألفا(للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق معادلة : ثبات األداة
  .يوضح معامالت الثبات لمجاالت الدراسة واألداء ككل) 2( الدراسة، جدول

  )510=ن(لمجاالت الدراسة واألداء ككل ) كرونباخ ألفا(معامالت الثبات بطريقة ): 2(جدول 
  معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال
  0.77  7  األكاديمي
  0.78  7  االجتماعي
  0.81  7  الصحي
  0.76  7  النفسي
  0.85  7  اإلمكانات

  0.93  35  داء ككلاأل
) 0.85-0.76(يظهر من الجدول السابق أن معامالت الثبات لمجاالت الدراسة تراوحت بين   

أعالها لمجال اإلمكانات، بينما كان أدناها للمجال النفسي، وبلغت قيمة معامل الثبات لألداة ككل 
امالت الثبات التي تزيد وجميع قيم مقبولة لتطبيق الدراسة، إذ أشارت الدراسة إلى قبول مع) 0.93(

  ).2007الكيالني والشريفين، ). (0.60(عن 
  :قام الباحثان باإلجراءات التالية : إجراءات تطبيق الدراسة

تم مخاطبة عميد كلية التربية الرياضية من اجل الحصول على موافقة بتوزيع االستبانة على  .1
لمساق شريحة واسعة من حيث يضم هذا ا)) أ100(ر .ت(طلبة مساق الرياضة في حياتنا 
 .طلبة الجامعة من مختلف الكليات
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تم توزيع االستبانة على طلبة الكليات العلمية واإلنسانية في جامعة اليرموك في قاعات  .2
 .15/11/2013إلى  27/10/2013المحاضرات خالل الفترة ما بين 

بعد القيام بتدريبهم حاصلين على درجة الماجستير ) مساعدين(قام الباحثان باالستعانة بزمالء  .3
 .على توزيع االستبانة وجمع البيانات من عينة الدراسة 

 .قام الباحثان بتفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياً حسب االصول .4
  :تشمل هذه الدراسة المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة: متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة وتشمل : أوالً
 )الجنس، الكلية، السنة الدراسية(البيانات الشخصية  - 
 )األكاديمي، االجتماعي، الصحي، النفسي، اإلمكانات(مجاالت الدراسة  - 
  :المتغيرات التابعة وتشمل: ثانياً

 الحد من العنف الجامعي - 
  :المعالجات اإلحصائية

  :من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة استخدم الباحثان المعالجات اإلحصائية التالية
 .لة كرونباخ ألفا الستخراج معامالت الثبات ألداء الدراسةمعاد .1
 .التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات الشخصية .2
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات األداء .3
 .دراسة واألداء ككلعلى مجاالت ال) One Sample T-test(تطبيق اختبار  .4
على مجاالت الدراسة واألداء ككل تبعاً ) MNOVA, 3 way ANOVA(اختبار التباين  .5

 .للمتغيرات الشخصية
 .للمقارنات البعدية للتعرف على الفروق بين المتوسطات الحسابية) Scheffe(طريقة شيفيه  .6

  :عرض النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
والترويحية في الحد من العنف الجامعي لدى طلبة جامعة طة الرياضية األنشما دور : السؤال األول

  اليرموك من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات   

  .يوضح ذلك) 3(أفراد عينة الدراسة عن مجاالت الدراسة واألداء ككل، جدول 
ت الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت المتوسطا): 3(جدول 

  )510=ن(الدراسة واألداء ككل 
  الرتبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم
  4  0.74  3.68  األكاديمي  1
  4  0.73  3.68  االجتماعي  2
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  الرتبة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجال  الرقم
  1  0.66  4.17  الصحي  3
  2  0.62  4.2  النفسي  4
  3  0.80  3.85  اإلمكانات  5
    0.57  3.88  األداء ككل  

- 3.68(يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة تراوحت بين   
بدرجة تقييم مرتفعة لجميع المجاالت، حيث جاء في المرتبة األولى المجال الصحي بمتوسط ) 4.17

ية المجال النفسي بمتوسط حسابي ، وفي المرتبة الثان)0.66(وانحراف معياري ) 4.17(حسابي 
، وجاء في المرتبة الثالثة مجال اإلمكانات بمتوسط حسابي )0.62(وانحراف معياري ) 4.17(
المرتبة ) األكاديمي، االجتماعي(، بينما احتل كل من مجالي )0.80(وانحراف معياري ) 3.85(

. على التوالي) 0.73، 0.74(ية وبلغت االنحرافات المعيار) 3.68(الرابعة والخيرة بمتوسط حسابي 
وهذا . ودرجة تقييم مرتفعة) 0.57(وبانحراف معياري ) 3.88(وبلغ المتوسط الحسابي لألداء ككل 

يدل على وجود دور هام وإيجابي لألنشطة الرياضية والترويحية للحد من العنف الجامعي لدى طلبة 
يجة إلى حالة الوعي في الفترة األخيرة ويعزو الباحثان هذه النت. جامعة اليرموك من وجهة نظرهم

بمخاطر العنف الجامعي، وتأثيره على النواحي السلوكية، مما يتطلب تطوير عمل عمادات شؤون 
الطلبة وزيادة دعم النشطة الرياضية والترويحية الطالبية ومساعدة الطلبة وأنديتهم، بما يحقق الهدف 

الطالب سواء النفسية منها أو المتعلقة بصعوبات التعلم أو منها، بما يضمن معالجة المشاكل التي تواجه 
) 1978برت شنايدر، (و ) 2001عدينات، (مشاكل التكيف مع اآلخر واتفقت هذه النتيجة مع دراسات 

جون، (، )1999المارديني، ( و) 1998جينغ، ) (1998سكولي وآخرون، (و) 1993جاي، (و
  .بية نحو ممارسة النشاط الرياضي والتربية الرياضيةوالتي أشارت الى وجود اتجاهات إيجا) 2000

األكاديمي، االجتماعي، الصحي، (للتعرف على استجابات أفراد العينة على فقرات كل مجال   
  .توضح ذلك) 8، 7، 6، 5، 4(فإن الجداول ) النفسي، اإلمكانات

 المجال األكاديمي -
جابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إل):4(جدول 

  )510=ن(المجال األكاديمي مرتبة تنازلياً 

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقييم

انشغالي بممارسة األنشطة الرياضية والترويحية   5  1
  يجعلني أبتعد عن العنف 

  مرتفعة  1.13  3.68

2  3  
لبرامج الالمنهجية داخل ضرورة العمل وتشجيع ا

  الجامعة 
3.81  1.07  

 مرتفعة
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المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقييم

3  6  
اختيار الوقت المناسب لممارسة األنشطة 

 مرتفعة  1.08  3.77  الرياضية والترويحية

4  1  
إحساس الطلبة بأهمية األنشطة الرياضية 

  والترويحية
 مرتفعة  1.13  3.76

5  4  
وجود مساقات خاصة باللياقة البدنية تزيد من 

  مية األنشطة الرياضية والترويحيةالمعرفة بأه
  متوسطة  1.15  3.60

6  7  
ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية يزيد من 

  مستوى التحصيل األكاديمي
 متوسطة  1.17  3.48

استغالل وقت الفراغ في ممارسة األنشطة   2  7
  الرياضية والترويحية

3.45  
  

 متوسطة  1.29

  مرتفعة  0.74  3.68  المجال األكاديمي ككل
يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن المجال   

انشغالي بممارسة "والتي تنص ) 5(، كانت أعالها للفقرة )3.86-3.45(األكاديمي تراوحت بين 
وانحراف معياري ) 3.86(بمتوسط حسابي " األنشطة الرياضية والترويحية يجعلني أبتعد عن العنف

استغالل وقت الفراغ في "والتي تنص ) 2(ودرجة تقييم مرتفعة، بينما كان أدناها للفقرة ) 1.13(
، 0.74(وبلغت االنحرافات المعيارية ) 3.45(بمتوسط حسابي " ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية

معياري وبانحراف ) 3.88(وبلغ المتوسط الحسابي عن المجال األكاديمي ككل . على التوالي) 0.73
ويعزو الباحثان ذلك إلى ان ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية . ودرجة تقييم مرتفعة) 0.57(

تحفز الطلبة واستغالل أوقات الفراغ المتاحة لهم، كما أن البرامج الالمنهجية المتبعة في الجامعة تغطي 
سليم ويعتقد الباحثان أنها تحد من  قيم الحوار وتعزز القيم اإليجابية لدى الطلبة من خالل بناء اجتماعي

القيم السلبية وعدم سماع الطرف اآلخر وإلغاء المشاركة يساعد على تقليل ارتكاب الطالب للعديد من 
المخالفات السلوكية، التي تؤدي في أغلب األحيان إلى حدوث المشاجرات مع اآلخرين، أو إصدار 

ممارسة األنشطة الرياضية تساهم في توليد مهارات تصرفات غير مقبولة، وبالتالي يرى الباحثان أن 
اتصال وتفاعل لدى الطلبة وترفع من قدرتهم على التعامل مع اآلخرين وتقبلهم له مما يقلل من 
استعداده للعنف، وهذا يتفق مع ما أشار إليه الكردي إلى أن األنشطة الرياضية والترويحية لها أثر 

يم واالتجاهات وتحسين سلوكيات الفرد وتربيته تربية شاملة متزنة ايجابي في تغيير العديد من المفاه
  .تساعده على التقليل من سلوكه العدواني
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات ):5(جدول 
  )510=ن(المجال االجتماعي مرتبة تنازلياً 

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
  لحسابيا

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقييم

تسهم األنشطة الرياضية والترويحية بفتح قنوات االتصال مع   3  1
  مرتفعة  1.16  3.83  اآلخرين

االتصال االجتماعي الناتج عن ممارسة النشطة الرياضية   5  2
 مرتفعة  1.01  3.82  والترويحية له أهمية كبرى بالنسبة لي

ضية والترويحية في التكييف االجتماعي تساعد األنشطة الريا  1  3
 مرتفعة  1.06  3.80  واالبتعاد عن العنف

ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية يحقق للطلبة احترام   4  4
 مرتفعة  1.07  3.70  اآلخرين

نظرة المجتمع االيجابية نحو األنشطة الرياضية والترويحية   7  5
  متوسطة  1.07  3.56  تشجعني على ممارستها

األنشطة الرياضية والترويحية في الجامعة جزء من الحياة   2  6
 متوسطة  1.19  3.54  الجامعية عند الطالب

أفضل ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية التي يشترك فيها   6  7
 متوسطة  1.16  3.50  عدد كبير من الطلبة

  مرتفعة  0.73  3.68  المجال االجتماعي ككل
لمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن المجال يظهر من الجدول السابق أن ا  

تسهم األنشطة الرياضية "والتي تنص ) 3(، كان أعالها للفقرة )3.83- 3.50(االجتماعي تراوحت بين 
) 1.16(وانحراف معياري ) 3.83(بمتوسط حسابي " والترويحية بفتح قنوات االتصال مع اآلخرين

أفضل ممارسة األنشطة الرياضية "والتي تنص ) 6(ن أدناها لفقرة ودرجة تقييم مرتفعة، بينما كا
) 1.16(وانحراف معياري )3.50(بمتوسط حسابي " والترويحية التي يشترك فيها عدد كبير من الطلبة

بانحراف معياري ) 3.68(ودرجة تقييم متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال االجتماعي ككل 
يعزو الباحثان ذلك إلى أن ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية . ودرجة تقييم مرتفعة) 0.73(

وتطوير اللياقة البدنية والمحافظة عليها يزيد التكيف الشخصي واكتساب قواعد السلوك االجتماعي 
واألخالقي وتمثلها في التعامل مع اآلخرين ومتغيرات الحياة، ويرى الباحثان أن ذلك يجعل الطالب 

عته ومجتمعه، وزيادة قدرته على التعامل وحسن االتصال مع اآلخرين بثقة وسعادة، متفاعالً في جام
وشعوره بأنه منسجم مع المجتمع الجامعي، ويعتقد الباحثان أن ذلك يؤدي إلى تكوين شخصية قوية 
قادرة على االبتعاد عن العنف والعدوانية بشكل تلقائي، وهذا يتفق هذا ما أشار إليه الصبان إلى أن 

مارسة األنشطة الرياضية تعد من أكثر الوسائل تأثيراً على الفرد حيث تتيح للفرد التفاعل االجتماعي م
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وإعادة التوازن النفسي وزيادة الثقة بالنفس واحترامها لها باإلضافة إلى تنمية الروح التنافسية وروح 
  .رياضيةوزيادة العالقات االجتماعية الذي يعد من األهداف الرئيسية للبرامج ال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات ):6(جدول 
  )510=ن(المجال الصحي مرتبة تنازلياً 

  الفقرة  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقييم

1  4  
أفضل ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية 

ير اللياقة البدنية والمحافظة التي تسعى لتطو
  عليها

  مرتفعة  0.88  4.36

2  7  
ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية توفر لي 

  الصحة في الكبر
4.31  0.91  

 مرتفعة

3  3  
ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية تقلل 

  1.11  4.18  فرص اإلصابة باألمراض
 مرتفعة

4  5  
نمية النشاط الرياضي والترويحي يساعد على ت

  0.85  4.16  القدرات العقلية
 مرتفعة

الهدف الرئيسي لممارستي للنشاط الرياضي   1  5
 مرتفعة  0.98  4.14  والترويحي هو اكتساب الصحة 

6  6  
ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية تعلمني 

  0.92  4.08  كيفية العناية بالجسم
 مرتفعة

7  2  
ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية تؤدي 

لى رفع الكفاءات الحركية لمتطلبات الحياة إ
  اليومية

3.98  1.00  
 مرتفعة

  مرتفعة  0.66  4.17  المجال الصحي ككل
يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن المجال 

) 4(لفقرة بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات، كان أعالها ل) 4.36- 398(الصحي تراوحت بين 
أفضل ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية التي تسعى لتطوير اللياقة البدنية " والتي تنص 

ودرجة تقييم مرتفعة، بينما ) 0.88(وانحراف معياري ) 4.36(بمتوسط حسابي " والمحافظة عليها 
رفع الكفاءات  ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية تؤدي إلى"والتي تنص ) 2(كان أدناها لفقرة 

ودرجة تقييم ) 1.00(وانحراف معياري )3.98(بمتوسط حسابي " الحركية لمتطلبات الحياة اليومية
ودرجة تقييم ) 0.66(بانحراف معياري ) 4.17(مرتفعة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال الصحي ككل 

ية والترويحية على الفرد من يعزو الباحثان ذلك إلى اآلثار االيجابية لممارسة األنشطة الرياض. مرتفعة
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خالل استغالل مهاراته البدنية وقدراته الفكرية بصورة ايجابية وتعديل سلوكه، ويرى الباحثان أن 
ممارسة هذه األنشطة تعمل على تحسين مستوى الفرد الصحي والبدني وتساهم في المحافظة على بناء 

ا أنها تحسن من الصورة الجمالية للفرد ال جسمي سليم للفرد وتقليل من نسبة اإلصابة باألمراض، كم
سيما إن لممارسة األنشطة الرياضية أثر كبير في اكتساب الفرد قدرة على فهم نفسه وفهم اآلخرين، 
مما يقلل من اللجوء إلى المشاحنات والمشاجرات كنتيجة لعدم السيطرة على االنفعاالت العصبية، وهذا 

ى أن ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية للشباب هو من يتفق مع ما أشارت إليه أبو نورة إل
المسلمات األساسية الذي يحتاجون إليه بحكم مطالبهم الجسمية واالجتماعية فيجدون بذلك تنفساً للطاقة 
الجسمية والحركية كما ويكتسبون من خالله اللياقة البدنية ويتخلصون من االرتباك واالضطراب 

  .  النفسي
توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات الم):7(جدول 

  )510=ن(المجال النفسي مرتبة تنازلياً 

المتوسط   الفقرة  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقييم

1  4  
ممارسة الرياضة تشعرني بالسعادة واالبتعاد عن 

  مرتفعة  0.83  4.39  العدوانية

2  5  
أشعر بالسعادة عند ممارسة األنشطة الرياضية 

 مرتفعة  0.94  4.17  والترويحية التي تتطلب الجرأة

3  6  
ممارستي للنشاط الرياضي والترويحي يجعلني 
أكثر قدرة على تحمل المشاكل ومواجهة 

  التحديات
4.01  0.88  

 مرتفعة

4  2  
أفضل ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية 

 مرتفعة  0.97  4.00  تيالتي تلبي رغبا

5  7  
ممارستي للنشاط الرياضي والترويحي يوفر لي 

  الصفاء الذهني
 مرتفعة  0.96  3.96

يسهم النشاط الرياضي والترويحي في تخفيف   1  6
 مرتفعة  1.02  3.86  التوترات النفسية

7  3  
أمارس النشاط الرياضي والترويحي عندما يكون 

  هناك حافز
 مرتفعة  1.13  3.72

  مرتفعة  0.62  4.02  النفسي ككل المجال
يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن المجال   

) 4(بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات، كان أعالها للفقرة ) 4.39- 3.72(النفسي تراوحت بين 
) 4.39(بمتوسط حسابي " عدوانية ممارسة الرياضة تشعرني بالسعادة واالبتعاد عن ال" والتي تنص 
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أمارس " والتي تنص ) 3(ودرجة تقييم مرتفعة، بينما كان أدناها لفقرة ) 0.83(وانحراف معياري 
وانحراف معياري ) 3.72(بمتوسط حسابي " النشاط الرياضي والترويحي عندما يكون هناك حافز 

بانحراف معياري ) 4.02(لنفسي ككل ودرجة تقييم مرتفعة، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ا) 1.13(
يعزو الباحثان ذلك إلى إدراك الطلبة ألهمية ممارسة األنشطة الرياضية . ودرجة تقييم مرتفعة) 0.62(

والترويحية بتقليل الضغوط النفسية التي تؤدي بالفرد إلى عدم التوازن وعدم المقدرة على تجنب 
أكاديمية أو أسرية أو مجتمعية، كما ويعزا الباحثان االضطرابات التي تحدثه هذه الضغوط سواء كانت 

ذلك إلى دور الرياضة في إشباع وتفريغ الطاقات الموجودة داخل اإلنسان وزيادة قدرته على التوازن 
في االنفعاالت النفسية وقدرته على السيطرة والثقة بالنفس واإلحساس بجودة اإلنجاز، مما يعطي 

واإليمان بالنفس والمثل العليا، ويرى الباحثان أن األنشطة الرياضية  الطالب اإلحساس باحترام الذات
توفر له الصفاء الذهني وتشعره بالسعادة وتعقد أن ذلك يؤدي إلى االبتعاد عن العنف واالضطرابات 

وهذا يتفق مع ما أشارت إليه أبو نورة إلى أن ممارسة األنشطة . والتوترات التي قد يتعرض لها الفرد
ة والترويحية تساعد الممارسين على احترام النظام العام والقانون واكتساب المكانة االجتماعية الرياضي

والنفسية باستعراض قدراتهم واستخدام النشاطات الرياضية والترويحية للتعبير عن مختلف الحاجات 
  .االنفعالية كوسيلة في تنمية االتزان واالستعداد النفسي

سابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المتوسطات الح):8(جدول   
  )510=ن(مجال اإلمكانات مرتبة تنازلياً 

  الفقرة  الرقم  الرتبة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقييم

قرب الصالة الرياضية تحفز الطلبة على ممارسة األنشطة   3  1
  الرياضية والترويحية

  رتفعةم  0.97  3.91

توفر المرافق الصحية بالجامعة بدرجة كافية تسهم في   4  2
  ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية

3.90  1.03  
 مرتفعة

 مرتفعة  1.16  3.88  إقامة البطوالت الرياضية بين طلبة الكليات  7  3

4  6  
األدوات واألجهزة الرياضية في الجامعة الصالحة 

شطة الرياضية لالستعمال تساعد على ممارسة األن
  والترويحية

3.87  1.13  
 مرتفعة

5  2  
توفر المالعب والقاعات الرياضية في الجامعة بدرجة 
كافية تشغل الطلبة في ممارسة األنشطة الرياضية 

  والترويحية
3.86  1.11  

 مرتفعة

توفر األدوات الرياضية الالزمة لممارسة األنشطة   1  6
  عنف الرياضية والترويحية المختلفة تحد من ال

3.81  1.03  
 مرتفعة

قلة كلفة المالبس الرياضية تشجعني على ممارسة األنشطة   5  7
  الرياضية والترويحية

3.71  1.20  
 مرتفعة

  مرتفعة  0.80  3.85  مجال اإلمكانات ككل



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

360  

يظهر من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال   
) 3(بدرجة تقييم مرتفعة لجميع الفقرات، كان أعالها للفقرة ) 3.91- 3.71(اإلمكانات تراوحت بين 

" قرب الصالة الرياضية تحفز الطلبة على ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية " والتي تنص 
) 5(ودرجة تقييم مرتفعة، بينما كان أدناها لفقرة ) 0.97(وانحراف معياري ) 3.91(بمتوسط حسابي 

" كلفة المالبس الرياضية تشجعني على ممارسة األنشطة الرياضية والترويحية  قلة" والتي تنص 
ودرجة تقييم مرتفعة، وبلغ المتوسط الحسابي ) 0.80(وانحراف معياري ) 3.71(بمتوسط حسابي 

يعزو الباحثان ذلك . ودرجة تقييم مرتفعة) 0.80(بانحراف معياري ) 3.85(لمجال اإلمكانات ككل 
العب والقاعات الرياضية والمرافق الصحية باإلضافة لإلمكانات والتجهيزات إلى أن توفر الم

الرياضية في الجامعة تزيد من شعور الطلبة باهتمام الجامعة بممارسة النشطة الرياضية والترويحية 
وتمكنهم من حضور جميع النشاطات الرياضية والترويحية، مما يولد لديهم رغبة بالمشاركة باألنشطة، 

الباحثان أن الوسائل والتجهيزات واألدوات الرياضية قد تسهل على الطلبة ممارسة األنشطة ويرى 
نظراً إلمكانية استخدامها، ويعتقد الباحثان أن ذلك يدفع الذي يمتلك االستعدادات النفسية للعنف إلى 

وضعاً مادياً االبتعاد عن العنف والميل للمشاركة الجماعية، وخصوصاً أولئك الطالب الذين يعيشون 
سيئاً وال يستطيعون ممارسة األنشطة الرياضية في أماكن أخرى غير الجامعة، وهذا يتفق مع ما أشار 
إليه عابد بأن فلسفة النشاط الرياضي ترتبط بفلسفة المجتمع وحضارته ألنها تؤمن بأن بناء الفرد من 

ته اإلنسانية وتوظيف قدراته خالل ممارسته مجموعة من األنشطة الرياضية تساعده على حمل رسال
  .لخدمة مجتمعه

يوضح ) 9(على مجاالت الدراسة واألداء ككل، جدول ) On Sample T-test(كما تم تطبيق اختبار 
  .ذلك

  )510=على مجاالت الدراسة واألداء ككل ن) On Sample T-test(نتائج تطبيق اختبار ): 9(جدول 
المتوسط   المجال  الرقم

  الحسابي
االنحراف 

  لمعياريا
درجة   الرتبة

  التقييم
T  الداللة

  اإلحصائية
  0.00 20.751  مرتفعة  4  0.74  3.68  األكاديمي  1
  0.00 21.127 مرتفعة  4  0.73  3.68  االجتماعي  2
  0.00 40.827 مرتفعة  1  0.66  4.17  الصحي  3
  0.00 37.295 مرتفعة  2  0.62  4.02  النفسي  4
  0.00 24.421 مرتفعة  3  0.80  3.85  اإلمكانات  5

  0.00 35.405  مرتفعة    0.57  3.88  األداء ككل
وجميعها ) 40.827- 20.751(لمجاالت الدراسة تراوحت بين ) T(يظهر من الجدول أن قيم   

لألداء ككل ) T(، كما بلغت قيمة )α =0.05(قيم موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة 
، وهذا يدل على وجود دور هام )α =0.05(لة وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الدال) 35.405(
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وإيجابي لألنشطة الرياضية والترويحية للحد من العنف الجامعي لدى طلبة جامعة اليرموك من وجهة 
  .نظرهم

بين استجابات ) α =0.05(هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الثاني
تعزى ) ألكاديمي، االجتماعي، الصحي، النفسي، اإلمكاناتا(أفراد عينة الدراسة في المجاالت 

  ؟)الجنس، الكلية، السنة الدراسية(لمتغيرات 
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة 

) 10(، جدول )لسنة الدراسيةالجنس، الكلية، ا(الدراسة عن مجاالت الدراسة والداء ككل تبعاً لمتغيرات 
  .يوضح ذلك

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاالت :)10(جدول 
  )510=ن) (الجنس، الكلية، السنة الدراسية(الدراسة والداء ككل تبعاً لمتغيرات 

  األداء ككل  اإلمكانات  فسيالمجال الن  المجال الصحي  المجال االجتماعي  المجال األكاديمي  
المتوسط   المستوى  المتغير

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  0.49  4.00  0.56  4.03  0.55  4.03  0.57  4.25  0.64  3.88  0.74  3.82  ذكر  الجنس
  0.61  3.79  0.87  3.71  0.67  4.01  0.71  4.12  0.77  3.53  0.73  3.57  أنثى

  0.56  3.85  0.81  3.88  0.61  4.04  0.68  4.15  0.76  3.61  0.71  3.58  علمية   الكلية
  0.58  3.91  0.79  3.82  0.63  3.99  0.63  4.21  0.70  3.75  0.77  3.78  إنسانية

السنة 
  الدراسية

  0.60  3.86  0.78  3.85  0.66  3.97  0.67  4.05  0.74  3.67  0.77  3.75  أولى
  0.43  4.00  0.68  4.03  0.55  4.02  0.49  4.39  0.65  3.84  0.64  3.75  ثانية
  0.60  3.79  0.95  3.64  0.52  4.07  0.61  4.16  0.75  3.53  0.83  3.56  ثالثة
  0.61  3.85  0.78  3.82  0.71  4.07  0.80  4.18  0.79  3.64  0.72  3.55  رابعة

يظهر من الجدول السابق أن هناك فروق ظاهرة بين استجابات أفراد عينة الدراسة في   
الجنس، الكلية، السنة (تعزى لمتغيرات ) األكاديمي، االجتماعي، الصحي، النفسي، اإلمكانات(المجاالت 
هذه الفروق تم تطبيق تحليل التباين المتعدد على مجاالت ، ولمعرفة الداللة اإلحصائية ل)الدراسية

  .يوضح ذلك) 11(الدراسة تبعاً للمتغيرات الشخصية، جدول 
  )510=ن(نتائج تحليل التباين المتعدد على مجاالت الدراسة تبعاً للمتغيرات الشخصية ): 11(جدول 
مجموع   المجاالت  المتغير

  المربعات
متوسطات   درجة الحرية

  المربعات
F  الداللة

  اإلحصائية
  0.01 7.90  4.18  1  4.18  األكاديمي  الجنس

  0.00 15.00  7.58  1  7.58  االجتماعي
  0.07 3.39  1.41  1  1.41  الصحي
  0.74 0.11  0.04  1  0.04  النفسي

  0.00 8.85  5.39  1  5.39  اإلمكانات
  0.04 3.33  1.77  2  3.53  األكاديمي  الكلية

  0.14 2.02  1.02  2  2.04  االجتماعي
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مجموع   المجاالت  المتغير
  المربعات

متوسطات   درجة الحرية
  المربعات

F  الداللة
  اإلحصائية

  0.32 1.15  0.48  2  0.96  الصحي
  0.52 0.65  0.26  2  0.51  النفسي

  0.63 0.46  0.28  2  0.56  اإلمكانات
السنة 

  الدراسية
  0.23 1.46  0.77  3  2.31  األكاديمي
  0.21 1.54  0.78  3  2.33  االجتماعي
  0.01 3.66  1.52  3  4.56  الصحي
  0.69 0.48  0.19  3  0.57  النفسي
  0.13 1.88  1.15  3  3.44  تاإلمكانا

     0.53  243  128.65  األكاديمي  الخطأ
  0.51  243  122.76  االجتماعي
  0.42  243  100.94  الصحي
  0.39  243  94.93  النفسي

  0.61  243  147.94  اإلمكانات
       250  3517.39  األكاديمي  المجموع

  250  3513.63  االجتماعي
  250  4463.53  الصحي
  250  4129.20  النفسي

  250  3859.59  اإلمكانات
المجموع 
  مصحح

       249  138.09  األكاديمي
  249  134.34  االجتماعي
  249  107.37  الصحي
  249  95.99  النفسي

  249  157.82  اإلمكانات
  :يظهر من الجدول السابق ما يلي

في استجابات أفراد عينة الدراسة في ) α=0.05(لة توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدال -1
للمجال األكاديمي تبعاً لمتغير الجنس ) F(المجال األكاديمي تعزى لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة 

يتبين أن الفروق كان لصالح الذكور ) 9(وهي قيمة دالة إحصائياً، بالرجوع إلى الجدول ) 7.90(
وقد يكون بسبب القيم ). 3.57(لمتوسط الحسابي لإلناث ، بينما بلغ ا)3.82(بمتوسط حسابي 

االجتماعية السائدة في المجتمع األردني مما يجعلهم أكثر استجابة لمثل هذه األنشطة، وكذلك إن 
اإلناث قد يكونوا أكثر اهتماماً بالدراسة من الذكور والعالقات االجتماعية عند اإلناث قد تكون 

ة الرياضية، وضمن اإلمكانات قد تحتاج اإلناث إلى صاالت محدودة وعدم معرفتهم باألنشط



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

363  

داخلية بعيدة عن الذكور وصعوبة ممارسة األنشطة الرياضية في الخالء كما يستطيع الذكور 
عمله، يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن نسبة ممارسة هذه األنشطة بين الطلبة الذكور أكثر منها 

ثر األنشطة الرياضية في الحد من العنف، واتفقت هذه النتائج مع لدى اإلناث فهم أكثر إحساساً بأ
والتي ) 2001الفقهاء، (ودراسة ) 1999خيري وحمدي وحداد، (و) 1997صالح، (دراسات 

أشارت إلى أن الذكور أكثر ممارسة للسلوك العدواني من اإلناث واختلفت مع دراسات كل من 
ضمرة (و ) 1997وانج و وايز، (و) 1993جاي، (و) 1980مايز، (و ) 2001عدينات، (

والتي أشارت إلى وجود فروق ذات إحصائياً في دوافع الشباب تبعاً لمتغير ) 2009واألشقر، 
  .الجنس حيث كانت الفروق لصالح اإلناث

في استجابات أفراد عينة الدراسة في ) α=0.05(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة -2
للمجال االجتماعي تبعاً لمتغير ) F(تعزى لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة المجال االجتماعي 

يتبين أن الفروق كان ) 9(وهي قيمة دالة إحصائياً، بالرجوع إلى الجدول ) 15.00(الجنس 
 ). 3.53(، بينما بلغ المتوسط الحسابي لإلناث )3.88(لصالح الذكور بمتوسط حسابي 

في استجابات أفراد عينة الدراسة في ) α=0.05(توى الداللة توجد فروق دالة إحصائياً عند مس-3
لمجال اإلمكانات تبعاً لمتغير الجنس ) F(المجال اإلمكانات تعزى لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة 

يتبين أن الفروق كان لصالح الذكور ) 9(وهي قيمة دالة إحصائياً، بالرجوع إلى الجدول ) 8.85(
  ). 3.71(ا بلغ المتوسط الحسابي لإلناث ، بينم)4.03(بمتوسط حسابي 

في استجابات أفراد عينة الدراسة في ) α=0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة -4
للمجالين تبعاً لمتغير ) F(تعزى لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة ) الصحي، النفسي(المجالين
 .لة إحصائياًعلى التوالي وهي قيم غير دا) 0.11، 3.39(الجنس 

في استجابات أفراد عينة الدراسة في ) α=0.05(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة -5
للمجال األكاديمي تبعاً لمتغير الكلية ) F(المجال األكاديمي تعزى لمتغير الكلية، حيث بلغت قيمة 

لفروق كان لصالح الكليات يتبين أن ا) 9(وهي قيمة دالة إحصائياً، بالرجوع إلى الجدول ) 3.33(
 ).3.58(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للكليات العلمية )3.78(اإلنسانية بمتوسط حسابي 

في استجابات أفراد عينة الدراسة في ) α=0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة -6
) F(ية، حيث بلغت قيمة تعزى لمتغير الكل) االجتماعي، الصحي، النفسي، اإلمكانات(مجاالت 
، 0.65، 1.15، 2.02(تبعاً لمتغير الكلية ) االجتماعي، الصحي، النفسي، اإلمكانات(لمجاالت 

 .على التوالي وهي قيم غير دالة إحصائياً) 0.46
في استجابات أفراد عينة الدراسة في ) α=0.05(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة -7

للمجال الصحي تبعاً لمتغير ) F(لمتغير السنة الدراسية، حيث بلغت قيمة  المجال الصحي تعزى
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وهي قيمة دالة إحصائياً، ولمعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة ) 3.66(السنة الدراسية 
 .يوضح ذلك) 12(للمقارنات البعدية، جدول ) Scheffe(شيفيه 
قارنات البعدية على المجال الصحي تبعاً للم) Scheffe(نتائج تطبيق طريقة شيفيه ):12(جدول 

  لمتغير السنة الدراسية
  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى  المتوسط الحسابي  السنة الدراسية

  0.14-  0.11-  0.34-*    4.05  أولى
  0.20  0.22      4.39  ثانية
  0.02-        4.16  ثالثة
          4.18  رابعة

  )α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *

ن الجدول السابق أن مصادر الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة في المجال يظهر م  
لصالح السنة  الدراسية الثانية ) أولى، ثانية(الصحي تبعاً لمتغير السنة الدراسية كانت بين السنوات 

ى ويعزو الباحث ذلك إل). 4.05(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للسنة  األولى )4.39(بمتوسط حسابي 
طلبة السنة الثانية أكثر معرفة وأهمية بممارسة األنشطة الرياضية والترويحية باعتبار أن هذه األنشطة 
تقلل من فرص اإلصابة باألمراض وتوفر الصحة وتجعل الفرد أكثر سعادة أثناء ممارسة هذه األنشطة 

الجامعة مما يؤثر إيجابياُ  وزيادة الوعي بشكل عام بين طلبة السنة الثانية نحو قوانين االنضباط داخل
والتي أشارت إلى وجود ) 2000جون، (على العنف الجامعي لديهم، اتفقت هذه الدراسة مع دراسات 

فروق في االتجاهات نحو ممارسة األنشطة الرياضية تبعاً لمتغير السنة الدراسية، واختلفت مع دراسة 
ذات داللة إحصائية في أسباب العنف والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ) 2009ضمرة واألشقر، (

  .الجامعي والحلول المقترح واإلجراءات للحد من العنف الجامعي تبعاً بمتغير السنة الدراسية
في استجابات أفراد عينة الدراسة ) α=0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  -8

تعزى لمتغير السنة الدراسية، حيث ) األكاديمي، االجتماعي، النفسي، اإلمكانات(في مجاالت 
تبعاً لمتغير السنة ) األكاديمي، االجتماعي، النفسي، اإلمكانات(لمجاالت ) F(بلغت قيمة 

 .على التوالي وهي قيم غير دالة إحصائياً) 1.88، 0.48، 1.54، 1.46(الدراسية 
للمتغيرات الشخصية،  على األداة ككل تبعاً) way ANOVA 3(كما تم تطبيق تحليل التباين الرباعي 

  .يوضح ذلك) 13(جدول 
  على األداة ككل تبعاً للمتغيرات الشخصية ) way ANOVA 3(نتائج تطبيق تحليل التباين الرباعي ):13(جدول 

مجموع   المتغير
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

F  الداللة
  اإلحصائية

  0.00 9.37  2.90  1  2.90  الجنس
  0.38  0.98  0.30  2  0.61  الكلية
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  0.23  1.45  0.45  3  1.35  السنة الدراسية
    0.31  243  75.55  الخطأ

    250  3840.70  المجموع
    249  80.21  المجموع مصحح

  :يظهر من الجدول السابق ما يلي 
في استجابات أفراد عينة الدراسة في ) α=0.05(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  .1

ة والترويحية في الحد من العنف الجامعي ككل تعزى لمتغير الجنس، دور األنشطة الرياضي
وهي قيمة دالة إحصائياً، بالرجوع إلى ) 9.34(لألداة تبعاً لمتغير الجنس ) F(حيث بلغت قيمة 

، بينما بلغ المتوسط )4.00(يتبين أن الفروق كان لصالح الذكور بمتوسط حسابي ) 9(الجدول 
 ).3.79(الحسابي لإلناث 

في استجابات أفراد عينة الدراسة ) α=0.05(توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  ال .2
الكلية، (في دور األنشطة الرياضية والترويحية في الحد من العنف الجامعي ككل تعزى لمتغير 

، 0.98) (الكلية، السنة الدراسية(لألداة تبعاً لمتغير ) F(، حيث بلغت قيمة )السنة الدراسية
 .وهي قيم غير دالة إحصائياً) 1.45
  :االستنتاجات

  :في ضوء أهداف الدراسة ومن خالل عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحثان إلى االستنتاجات التالية
وجود أهمية إحصائية في تأثر األنشطة الرياضية والترويحية في الحد من العنف الجامعي لدى  .1

 .طلبة جامعة اليرموك من وجهة نظرهم
ود أهمية إحصائية في درجة تأثير األنشطة الرياضية والترويحية في كل من مجاالت وج .2

في الحد من العنف الجامعي لدى الطلبة الذكور أعلى من ) األكاديمي واالجتماعي واإلمكانات(
تأثيرها لدى اإلناث، مما لم تظهر فروق في تأثير األنشطة الرياضية والترويحية في كل من 

 .لدى الذكور واإلناث) والصحي النفسي(مجالي 
إقبال طلبة الكليات اإلنسانية نحو دور وأهمية األنشطة الرياضية والترويحية من الكليات  .3

 .العلمية
إدراك طلبة السنة الدراسية الثانية نحو تأثير األنشطة الرياضية والترويحية في تحسين الصحة  .4

 .من طلبة السنة األولى
  :التوصيات

  :الدراسة يوصي الباحثان بما يلي في ضوء استنتاجات
 .تفعيل دور وسائل اإلعالم في التثقيف ونبذ العنف الجامعي .1
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إعداد برامج توعية وإرشاد وعقد ندوات داخل الجامعة عن سلبيات العنف الجامعي للطلبة  .2
 .والمجتمع المحلي

بية تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في األنشطة الرياضية والرحالت الطال .3
 .واالستغالل األمثل ألوقات الفراغ

تشديد إجراءات الدخول إلى الجامعة لمنع تسرب المندسين للطلبة وتطبيق األنظمة والقوانين  .4
 .في الجامعة

وضع سياسات واضحة للجامعات األردنية تعمل بموجبها على محاربة مختلف أشكال العف  .5
 .الجامعي

ها باألجهزة والمعدات من أجل ممارسة األنشطة توفير المنشآت الرياضية بالجامعة وتزويد .6
 .الرياضية

  
  عالمراج

  :المراجع العربية
، رسالة عالقة االتجاهات النفسية ألحداث باتجاهاتهم نحو األنشطة الرياضية). 1995.(أبونورة، إيمان

  .ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، القاهرة
ور التربية البدنية والرياضية في خفـض السـلوك العـدواني للتالميـذ     د). 2006. (البداينة، ذياب

  .، رسالة ماجستير، الجزائرالمراهقين
دور األنشطة الترويحية المدرسية في تقدير الذات لدى طلبـة المرحلـة   ). 2012. (بركات، طارق

  .، رسالة غير منشورة، جامعة اليرموكالثانوية في لواء الكورة
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرمـوك،  أسباب العنف المدرسي). 2007. (بطاينة، أسامة

  .اربد، األردن
أثر ممارسة األنشطة الرياضية في تحقيق الحياة المتزنة ). 1990. (التكريتي، وديع ياسين، وآخرون

  .في الوسط الجامعي
مركـز  : القـاهرة . 2، طالترويح بين النظرية والتطبيق). 1998. (الحماحمي، محمد درويش، كمال

  .الكتاب للنشر والتوزيع، مصر
عالقات ممارسات التدريس وبعض العوامل المتعلقة بالطالب ). 1990. (حمدي، نزيه وعثامنة، صالح

أبحـاث  برضا طلبة الكليات العلمية عن الحياة الجامعية، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
  .، عمان، األردنجامعة اليرموك

   مـن المصـدر   1/12/2011العنـف الجـامعي، اسـترجع    ). 2011. (، عبـد الـرحيم  الحنيطي
NO=77811 http://www.ammonnews.net.article.aspx?article 

http://www.ammonnews.net.article.aspx?article
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، مؤسسات التنشئة االجتماعية، مشكلة السلوك العدواني بين الشباب). 1997. (صالح، حسام جابر
  .رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مصر

ح علـى بعـض المتغيـرات السـيكوبيولوجية     أثر برنامج رياضي مقتر). 2009. (الصبان، هادي
، أطروحة دكتوراه غيـر منشـورة،   االجتماعية لدى الجانحين بمؤسسات الرعاية في األردن

  .الجامعة األردنية، األردن
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أثر ممارسة األنشطة الرياضية والجنس والمستوى الرياضي في مفهوم ). 2001. (عدينات، خلدون
  .، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، األردنالذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في الطفيلة

الدلفيـا  مستويات الميل إلى العنف والسلوك العدواني لدى طلبة جامعـة في ). 2001. (الفقهاء، عصام
الجنس والكلية والمستوى التحصيلي وعـدد أفـراد األسـرة    (وعالقتها االرتباطية بمتغيرات 

  .2، ع82، دراسات العوم التربوية، م)ودخلها
العالقة بين ممارسة النشاط الرياضي والتحصيل العلمي لـدى  ). 1989. (الكردي، عصمت درويش

رة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، ، رسالة ماجستير غير منشوطلبة الجامعة األردنيـة 
  .القاهرة
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  الملخص
في المناهج التدريسية من وجهة نظر طلبة كلية  الحياتيةدمج المهارات  معوقاتدراسة تحليلية ل

  مؤتة عةفي جام رياضةعلوم ال
                  د عبد السالم النداف.ا                        غازي الفريجات نىلب

  2015مؤتة،  جامعة
معوقات دمج المهارات الحياتية من وجهة نظر طلبـة كليـة    إلىهذه الدراسة التعرف  هدفت

، تراكميالالدراسي والمعدل  مستوىمؤتة تبعا لمتغيرات النوع االجتماعي، ال معةفي جا الرياضةعلوم 
خمسة محـاور   منمكونة  استبانه بناءالمنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة، وتم  الباحثان استخدم

  . طالب وطالبة ) 319(عينة الدراسة من  كونتالدراسة، وت كأداةفقرة  )42(و
لمعوقـات دمـج المهـارات     األولالجامعية جاء في الترتيب  البيئةمحور  أنالنتائج  أظهرت

دمج  تمعوقا ترتيبفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  أظهرت كمافي المناهج التدريسية،  ةاتيالحي
المهارات الحياتية على متغير النوع االجتماعي ولصالح الطالب وكذلك على متغير السـنة الدراسـية   

  . يوجود فروق تعزى لمتغير المعدل التراكم عدمكذلك  وأظهرتولصالح السنة الرابعة 
  .المهارات الحياتية، المناهج التدريسية، التربية الرياضية :مفتاحية كلمات

Abstract  
Analytical Study of Obstacles of Blending Life Skills in the Teaching Curricula in Sport 

Science Colleges at Mutah University 
 Lubna Gaze Al-Frigat 
Mutah University, 2016 

 This study aimed at determining the obstacles of blending life skills in teaching 
curricula by Sport Science Colleges' students from their perspectives. Moreover, it aimed at 
identifying the effect of social type, year of study, and the GPA on determining these 
obstacles. The number of participants in this study was 319 physical education students (216 
males and 103 females) from the College of Sport Sciences at  Mutah University.  A Five 
dimensional instrument (faculty members, student, teaching courses, university facilities, and 
the academic environment) containing (42) items was designed to achieve e the purposes of 
this study. After using the proper statistical analysis methods (mean, standard deviation, 
univariate analysis of variance -main effect-, Scheffe).  The study revealed that the academic 
environmental obstacle were the major ones that hinder blending the life skill in the teaching 
curricula. Moreover, There were no significant statistical differences at (α= 0.05) Due to the 
role of GPA on determining the obstacles of blending life skills in the teaching curricula in all 
the dimensions. However, there were significant statistical differences at (α = 0.05) Due to 
social type, when male students saw the obstacles more effectively than female students in 
three dimensions (faculty members, students, and university facilities). Moreover, senior 
students saw the obstacles of blending life skills in the teaching curricula more complex than 
sophomore students in all the dimensions, and more complex than junior students in three 
dimensions (teaching courses, university facilities, and academic environment). 
Keywords: Life Skills, Teaching Curricula, and Physical Education. 
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  المقدمة    
    دعم الجديدة تعليم المهارات الحياتية من األهداف الرئيسة للتربية المعاصرة، ومن المها ي

على " المنظمات الدولية واإلقليمية اهتماماً شديدا ليللمعلم في القرن الحادي والعشرون، حيث تو
" المعلمين ادوإعد تأهيلوإدماجها في المناهج الدراسية وبرامج  مهاراتضرورة تعليم هذه ال"
  ).1996 اليونسكو،(
، اجتماعياً، سريع التغيير سياسياً المالعفي هذا  دولال غالبيةان ) 2010 ،العتوم( ترى لذا    

تطوير أنظمتها التربوية والتعليمية بما يتوافق مع تهيئة طلبتها وتزويدهم بالمهارات  الى، تكنولوجيا
  .اجل مواكبة متطلبات الحياة من، الحياتية التي تساعدهم على التفاعل والعمل المبدع

وإكساب  غرسة والمعلوماتية التي تؤدي الى الدراسية القاعدة العلمي مناهجال تعتبرو هذا    
 ،الحايك( شخصيتهممن " أساسيا" وتربيتهم عليها لتكون جزءا يةالمتعلمين القيم واالتجاهات االيجاب

؛ 2011 ،؛ الحايك واللويسي2012، الهدهود(أشارت العديد من الدراسات السابقة  وقد. )2011
لحاجة إلى تطوير مناهج التربية والتعليم أصبحت أن ا) 2007 المنسي،الحايك و ؛2007 ،السوطري

شكلت وزارة التربية  لذا ،ضرورة ملحة إلصالح أنظمة التعليم التقليدية لكي تتوافق مع متطلبات الحياة
 ليمالقائمة على التع لحياتيةا لمهاراتعلى أساس ا المناهجالعديد من اللجان لتطوير  ألردنا يف التعليمو

 وخصوصاً طلبةالمناهج تعتبر الغذاء المعرفي لل أن حيث الحياتية، المهاراتبة الموجه إلكساب الطل
  ).والوجدانية، حركية والنفس، دراكيةاال(بالمتعلم من جميع النواحي  تهتممناهج التربية الرياضية التي 

هنا كان البد من أن ندرك حقيقة مدى تضمين مناهج التربية الرياضية إلى المهارات  ومن
). 2012 ود،هالهد( االتعليمية وشموليته جإيجابيا على تطوير المناه عكستن أنية التي من شانها الحيات
وبشكل عملي وكبير  وتسهموأخصب المناهج التي ترتبط فيها النظرية بالتطبيق،  أكثر منتعتبر  فهي

السليم لمناهج  داال يتم إال من خالل اإلعد وهذا لحياتية،في إكساب المتعلمين الكثير من المهارات ا
 فيةالتي تعزز الهوية الثقا المناسبةالمناهج  إعدادعن  المسؤولينالرياضية والذي يقع على عاتق  يةالترب

المجاالت المهنية  تلفمخ فيالتي تعد مدرس المستقبل القادر والمواكب للتطورات الحاصلة  والقيمية
  ).  2011، الحايك(والحياتية 

 ومبادئبلورة اتجاهات وقيم  إعادةاساس  تعد لجامعيةا المرحلة نأ) 2007 ،السوطري( ويشير
والشخصية التي يوفرها التعليم الجامعي والتي  االجتماعيةالفرصة إلكسابهم المهارات  احةوإت، الطلبة

الفرصة  حةإتا من البدكان  ،تؤثر على قدرات المتعلمين ومهاراتهم البدنية والعقلية والمهنية والمستقبلية
تسعى  لذا، األردنيةالحياتية في مناهج وبرامج الجامعات  تالمستقبل لتوظيف المهارا أجيال مأما

للتميز ومواكبة متطلبات العصر التكنولوجي من خالل توظيف المهارات الحياتية في  األردنيةلجامعات 
ر المناهج على مدى تطو" للحكم عمليا أساسيةفهي عملية ، سبل تطويرها كإحدىالتدريسية  المناهج
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تكسب الطلبة مهارات حياتية تساعده على التكيف مع  ضحةليقوم على معايير وا هومفاهيم المنطقي
  .المجتمع

المنظم لمحتواها وأهميتها  لتخطيطدمج المهارات الحياتية القائمة على ا أهميةهنا تظهر  ومن 
، للمية حتى تسهم في تطوير وصقالحتياجات الطلبة بطريقة ع تلبيتها ومدى ،استراتيجياتهاو وأهدافها

الفرد بما  إمدادكما تساعد في  ،وبناء الشخصية المتزنة عند الطلبة عند الطلبة من جميع جوانبها
مع متطلبات حياته في البيت  اليجابيله التعامل والتفاعل ا تحققيحتاجه من مهارات وقدرات عملية 

 ،بشارة ؛2011الغامدي،  ؛2012 ،هود؛ الهد2010 ،؛ وافي2012 الجدي،( سةوالشارع والمدر
 ;Wises, Bahalla,& Price, 2007( )2006 ،الحايك ؛2006 محمود،؛ 2007 الحايك،؛ 2009

Goudas,Dermitzaki, & Danish , 2006(.  
 عم التعامل أجلحياتية متنوعة وشاملة من  مهاراتالطلبة  إكساب إلى ةباتت الحاجة ملح لذا
في المناهج التدريسية والتي تقع هذه المسؤولية  اتيةعيق دمج المهارات الحيالتي ت المختلفةالمعيقات 

تتمثل هذه  وقد). 2012 ،الهدهود(التعليم  مجالالمناهج التدريسية في  إعدادعن  ؤولينعلى عاتق المس
 رالغيفي المعرفة  تدريسيةدمج المهارات الحياتية في المناهج ال لعدم تعزىوالمعيقات والتي  األسباب
 أو، المنشودة واألهدافالنتائج  تحقيقومدى فاعليتها في  اآلليةلهذه  تدريسيةالهيئة ال أعضاءعند  كافية
 إشباععدم  والىأ، التقليدية األساليبالسيطرة على الطلبة في  ألسلوبعضو هيئة التدريس  إتباعإلى 

 على اقيامه عدمو ردنيةاأل عاتالمناهج التي تدرس في الجام نوعية ضعف أو وميولهم،رغبات الطلبة 
السلبي على  أثيرالت تؤثر وبالتاليتراعي نمو المفاهيم المختلفة عند الطلبة بشكل منطقي  ةواضح معايير

  ).2007 ،السوطري(مدى اكتسابهم للمهارات الحياتية 
؛ 2010 ،قطناني( والمراجعالعديد من الدراسات  لىع مامن خالل إطالعه انالباحث سعى لذلك

إلى توضيح المعيقات ) 2001 ،واخرون عمران؛ 2006؛ محمود، 2008قشطة،  ؛2007 طري،السو
دمج المهارات الحياتية في المناهج التدريسية في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة  ونالتي حالت د

 لحياتيةعملية دمج المهارات ا عيلمن وجهة نظر طلبتها للخروج بتوصيات وإيجاد حلول مناسبة لتف
  .من المناهج التدريسية في الجامعاتض

    الدراسة مشكلة
 لباتجاهاته وصـق " تأثيراوأكثرها  الطلبةالمراحل التي يمر بها  همالمرحلة الجامعية من أ تعد
مناحي  مختلفالمعرفة والخبرة في  الطلبة ايكتسب فيه مرحلةالمرحلة الجامعية  تعتبر بحيث، شخصيته
ــاة ــاهج هــي الوســي تعــدو ،الحي ــيم والمن ــاء األفــراد وتعل مهــاراتهم  تطــويرلة األمثــل لبن
 أسـاليب و منـاهج ولمواكبة التغيير في كافة المجاالت عامة وخاصة فـي  ، )2007،الحايك.(الحياتية

 ايجاباًالذي سينعكس  لتعليميةفي العملية ا وفعالالتدريس البد من التركيز على المتعلم كمحور أساسي 
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وبالتالي يؤدي الـى توظيـف   ، نفيذ األنشطة بدافعية إلشباع رغباتهممستوى مشاركة الطلبة في ت على
  ).2007 ،السوطري(وزيادة مستوى اكتسابهم للمهارات الحياتية  اتيةالمهارات الحي

في جامعة مؤتة تبين  رياضةعلوم ال بكلية االجتماعيةمع البيئة التدريسية والتفاعل  اللخ ومن   
ذلك  يعزى وقد، الحياتية المهاراتفي نوع ومستوى استخدام  لطلبةاما زال هنالك قصور عند  انه إلى
 عضوإلى  إضافة، واإلمكانات والبيئة الجامعية انفسه مناهجالعديد من األسباب تكمن في كل من ال إلى

  ).2006 المفتي، ؛2006 الحايك، ؛2001 ،عمران( وجيةهيئة التدريس والطالب والعوامل التكنول
ألراء الطلبة في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة  استطالعهماخالل  منو راى الباحثان كما

 تنميو فعلبحيث ت طالب،بحياة ال اوربطه ابعض الشيء عن دمجه ةالدراسية بعيد اتالمقرر أنب
الكثير من الدراسات  وجودمحدوداً على الرغم من  مازالتوظيفها  أن تبينكما ، مهاراته الحياتية
 واإلدراكية االجتماعيةالجوانب البدنية و جميعالمهارات الحياتية على تنمية  أهميةد العلمية التي تؤك

 ;Wises, Bahalla,& Price, 2007( الطلبة عندالمنشودة  األهدافوتحقيق 
Goudas,Dermitzaki, & Danish, 2006( .  

عيق تطبيق هذه التي ت كالتبعض المش اعندما وجد احثانالشعور بالمشكلة لدى الب عهنا نب ومن   
موضوع معيقات  ناولتالدراسات التي ت ندرةالمناهج التدريسية الرياضية ومع  في وتفعيلهاالمهارات 

هذه  إجراءفكرة  برزت لذا ،الرياضةكلية علوم  فيدمج المهارات الحياتية في المناهج التدريسية 
علوم  كليةطلبة  عندالتدريسية  جاهدمج المهارات الحياتية في المن معوقات تحديد محاولة يالدراسة ف

العلمي للوصول إلى  التخطيطعلمية و يقةالواقع بطر يصمن اجل تشخ، الرياضة في جامعة مؤتة
  .التطور المنشود المستمر

  الدراسة أهمية
  :في تبحث أنها في الدراسة أهمية تكمن

 بمعيقات تعريفهـا خالل من العالي التعليم وزارة في الدراسة هذه نتائج من االستفادة أن يمكن  .1
 والتركيز القوة وجوانب ومعالجتها الضعف جوانب ومعرفة الحياتية، للمهارات طلبتها امتالك
 الواقع متطلبات مع يتناسب بما الطلبة لتأهيل التربوية الخطط ضمن دمجها ومحاولة عليها

  .والمستقبل
 تفيد راجعة تغذية بمثابة تعتبر والتي هاوتوصيات الدراسة هذه نتائج من اإلفادة ليتم المجال تفسح  .2

 في التخصص من القريبة والكليات والمعاهد مؤتة بجامعة الرياضية علوم كلية وعمادة الطلبة
 دمج ضمن تطوير إلى تحتاج والتي عليها، التركيز يجب التي بالجوانب الرياضية، التربية مجال

  .الرياضية التدريسية المناهج في الحياتية المهارات
 ومختلفة منتقاة بحثية متغيرات ضوء في مشابهة دراسات ألجراء آخرين باحثين أمام المجال تفتح  .3

  .مشابهه مجتمعات أخرى بيئات على ربما أو المحلي المجتمع مستوى على سواء
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  :ةالدراس أهداف
  :إلى التعرف الدراسة هذه هدفت

 جامعة في الرياضة علوم كلية في تدريسيةال المناهج في الحياتية المهارات دمج معوقات تحديد  .1
  . الطلبة نظر وجهة من مؤتة

 الرياضة علوم كلية في التدريسية المناهج في الحياتية المهارات دمج معوقات تحديد في الفروقات   .2
، التراكمي والمعدل، االجتماعي النوع( لمتغيرات تبعاً الطلبة نظر وجهة من مؤتة جامعة في

  ).يالدراس والمستوى
  :الدراسة تساؤالت

  :التاليين التساؤلين عن لإلجابة الدراسة تسعى
 من مؤتة بجامعة الرياضة علوم كلية في التدريسية المناهج في الحياتية المهارات دمج معوقات هي ما  .1

  ؟ الطلبة نظر وجهة
 دمج معوقات تحديد في)  α≤0.05( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقات توجد هل  .2

 الطلبة نظر وجهة من مؤتة جامعة في الرياضة علوم كلية في التدريسية المناهج في الحياتية المهارات
  ؟) التراكمي المعدل ،الدراسي المستوى االجتماعي، النوع( لمتغيرات تعزى

  :ةالدراس محددات
  :الدراسة الحالية وفقا للحدود اآلتية أجريت 

  .الهاشمية ردنيةاأل مملكةال/محافظة الكرك :الجغرافي المحدد
   .كُلية علوم الرياضة/جامعة مؤتة :المكاني المحدد
- 9( 2015/2016من العام الدراسي  األولخالل الفصل  داةتوزيع األ تم: انيالزم المحدد

10/2015(  
قسم التربية ، لكلية علوم الرياضة كالوريوسبرنامج الب فيالمسجلين  الطلبة جميع: شريالب المحدد

نسبة كبيرة من  سةتأثرهم بالبيئة التدريسية ولدرا لضعف ؛االولى السنةطلبة  تثناءوتم اس، الرياضية
  .الطلبة لمواد اختيارية خارج الكلية

هي انعكاس لمفاهيمهم الخاصة والتي تختلف من ، الطلبة استجابات: الدراسة غير المنضبطة محددات
  .تخدمةالمس داةطالب آلخر ومرتبطة باأل

  .أداة الدراسة والتي تتكون من خمسة محاور :حددات الفنيةالم
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  :الدراسة وتعريفاتها حاتمصطل
  :التدريسية المناهج - 1 

 خلدا الميذوالرياضية والفنية التي تهيئها المدرسة للت االجتماعيةالخبرات التربوية الثقافية و مجموعة_ 
في جميع النواحي وتعديل سلوكهم طبقا حدودها او خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل 

  ).2000 ،الشافعي& الخولي( تربويةالهدافها ال
   :المهارات الحياتية - 2

التي يقوم بها اإلنسان في الحياة اليومية وتتضمن تفاعل الفرد مع  واألنشطة األعمالمن  مجموعة"
 Bastian"(رات بدقةبين الفرد والمها اعلوالمؤسسات وتتطلب تف األشخاصاألشياء والمعدات و

and Venta, 2005.(  
االجتماعية التي يمكن ان تكون عائقاً يحول دون  األشكال أو األشخاص أو األشياءكل " :المعوقات_  3

  ).2005 ،جرجس"(وطموحاته أهدافه ،اإلنسانيحقق  أن
 ،نت إداريةالصعوبات سواء كا أوالعقبات والمشكالت  هي: جرائياًإعرفت الباحثة المعيقات  كما_  4

للعملية  األمثل واألداء األهدافتعمل على عرقلة تحقيق  يةبيئ أوتكنولوجية  ،كاديميةأ ،مادية
  . التعليمية

  :السابقة الدراسات
 لتربيةإلى التعرف على مدى مواكبة مناهج ا هدفت دراسة) 2014 ،الشمايلةو الحايك( أجرى

 على، المنهج الوصفي باحثاناستخدم ال وقد، اإلبداعيلمهارات التفكير  ردنيةاأل لجامعاتفي ا اضيةالري
أهم النتائج مدى مواكبة مناهج الجامعات  وجاءت، وطالبة طالب) 123(وعددهم  بازطلبة مساق الجم

والى عدم ، )الحساسة للمشكالت، المرونة، الطالقة( رتفعةالتفكير اإلبداعي بدرجة م راتلمها ردنيةاأل
 ).الجنس، الجامعة(لمهارات التفكير اإلبداعي يعزى لمتغير  دنيةرمواكبة مناهج الجامعة األ

التعرف على مدى فاعلية مناهج كلية العلوم التربوية  إلىدراسة هدفت ) 2013 ،الشوا( قامت
المهنية في العملية  اتيةطالبات التربية العملية لتوظيف المهارات الحي يلفي تأه ردنيةبالجامعة األ
عينة من طالبات كلية العلوم التربوية في الجامعة  علىالوصفي  المنهج الباحثة واستخدمت، التدريسية

الصف وكانت النتائج أن هناك نقص واضح في  لممع) 55(تربية الطفل و منطالبة  )51( ردنيةاأل
ي التربية العملية ف أثناءالتدريسية  العمليةمستوى اكتساب الطالبات للمهارات الحياتية التي تحتاجها في 

  .رياض األطفال والمدارس
إستراتيجية  ىإلى بناء برنامج تعليمي قائم عل راسةهذه الد فتفقد هد) 2013، الحموري( أجرى

األداء الفني لدى الطلبة  ومستوىاالستقصاء التعاوني الموجه وبيان أثره في تحسين المهارات الحياتية 
 ناءاستخدم الباحث المنهج التجريبي في ب، يةردناأل الجامعةفي  ياضيةكلية التربية الر فيالدارسين 

العاب القوى تكونت  ياتتعليمي باستخدام إستراتيجية االستقصاء التعاوني الموجه لتعليم فعال برنامج
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اثر  كوأسفرت النتائج ان هنا. ردنيةمن طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األ) 40(العينة من 
  .تيةستقصاء الموجه في تحسين المهارات الحياللبرنامج التعليمي المقترح لال

هدفت هذه الدراسة إلى وضع برنامج تعليمي وأثره في ) 2011 مخلوف،الحايك و( دراسة وأما
تعليمية تتضمن بعض مهارات كرة السلة  وحداتالحياتية يشتمل على  اراتإكساب الطلبة للمه

مج بعض المهارات الحياتية من وجهة نظر باستخدام أسلوبين من التدريس في التربية الرياضية ود
من  تاستخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي طبق على عينة تكون، مشرفي ومعلمي التربية الرياضية

وأثبتت النتائج أن نسبة  ،وطالبة من كال الجنسين طالباً)80(من كال الجنسين و" لمامشرفا ومع )87(
من وجهة نظر المشرفين  السلة مرتفعة جداً ةض مهارات كرالمهارات الحياتية قيد الدراسة لتعلم بع

التقييم الذاتي في إكساب الطلبة  ،متعدد المستويات(و األثر االيجابي لألسلوب التدريس، والمعلمين
  .للمهارات الحياتية وتوظيفها في بناء شخصية الطلبة

معلم  ةتالك طلبعلى درجة ام تعرففقد هدفت إلى ال) 2010 الكساب،ادعيس و( دراسة أما
 المنهجباستخدام الباحث ، ممن المهارات الحياتية من وجهة نظره ردنيةفي الجامعات األ لصفا

وقد  ردنيةاأل معاتطالبا وطالبة من طلبة كلية العلوم التربوية في الجا 285 منالعينة  تكونت، فيالوص
الجامعة باستثناء مجال الضبط أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيا تعزى لتغير نوع 

  لصالح تقديرات طلبة القرى لسكنمكان ا متغيرل تعزىاالنفعالي وفروق 
مدى توظيف  تحديدهدفها  اتيةفي المهارات الحي أجريت) 2009، طامع أبو( دراسة وأما

 تخدمواس، رأي الطلبة بحسب نيةفي الجامعات الفلسطي ياضيةالمهارات الحياتية في مناهج التربية الر
 لرياضيةوطالبة من أقسام التربية ا"طالبا) 183(عينة الدراسة من  وتضمنت، الوصفي المنهجالباحث 

 فروق ذات داللة إحصائياً وجودعدم : أهم النتائج التي توصل إليها الباحث و. الفلسطينية اتفي الجامع
  .جنس الطلبة غيرلمت" تبعا ياضيةفي مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج التربية الر

معرفة مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج كلية  إلى) 2009، الشريف( دراسة هدفت كما
من  عينةال تضمنت، الوصفي لمنهجواستخدم الباحث ا، األكاديمي والمستوى الجنسلمتغير " التربية تبعا

ائجها قلة المهارات الحياتية وكان من أهم نت، األربعة األكاديميةطالب وطالبة من المستويات ) 246(
  .الجامعية جفي المناه هاالتي يتم توظيف

التدريس  أساليببعض  اماستخد ثرفقد هدفت إلى بيان أ) 2008، الحايك( دراسة أما 
توظيف المهارات الحياتية في مناهج  في) الموجه افاالكتش، التبادلي، التدريبي، اآلمري(الحديثة

لى االقتصاد المعرفي وأثرها على تطوير األداء المهاري لبعض المهارات التربية الرياضية القائمة ع
واستخدم الباحث ، وجهة نظر مشرفي ومعلمي التربية الرياضية من، كرة الطائرة ةفي لعب األساسية

طالب ) 159(ومشرفة و مشرفاً)11(معلم ومعلمة و )112( على العينة تضمنت، المنهج الوصفي
على مقياس  والبعديالقبلي  اسبين القي فروق ذات دالة إحصائياً وجود ئجهااوكانت أهم نت. وطالبة
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الحياتية  المهاراتمقياس  لىالتدريس ع أساليببين  ووجود فروق دالة إحصائياً حياتيةالمهارات ال
  .على المهارات الحياتية ياألسلوب التدريب لصالحوجاءت 
ى التعرف على حاجات طلبة جامعة إل هدفت، )2007،السيد(دراسة أخرى قامت بها  وفي

مكان ، المستوى الدراسي، الكلية، االجتماعي النوعحسب  واختالفها، اإلسراء إلى المهارات الحياتية
 وتوصلت، المهج الوصفي استخدمطالب من جامعة اإلسراء و 440وطبقت على عينة تقدر ب، اإلقامة

. االجتماعيةى جميع المحاور باستثناء العالقات فروق ذات داللة إحصائية عل توجدانه ال  إلىنتائجها 
اإلسراء من المهارات الحياتية دليل على حاجتهم  جامعةطلبة  جاتالمتوسطات الحسابية لحا وارتفاع

  .الفعلية في المحاور كافة
الحياتية في مناهج  المهاراتهدفت إلى مدى توظيف ) 2007 البطاينة،و كالحاي( دراسة اما  

 ردنيةالرياضية في الجامعة األ يةمن وجهة نظر طلبة كلية الترب ردنيةية في الجامعة األالتربية الرياض
على مختلف  طالبةطالب و) 246(هذه الدراسة على عينة  وأجريت، الباحث المنهج الوصفي واستخدم

 ردنيةأهم نتائجها على إجماع طلبة كلية التربية الرياضية في الجامعة األ منوكانت ، السنوات األربعة
فيها العدد الكافي من  فرال يتو ياضيةباختالف مستواهم األكاديمي وجنسهم بأن مناهج كلية التربية الر

 .المهارات الحياتية الضرورية لهم
تقييم فعالية  ىهذه الدراسة إل هدفت فقد) , 2007Weiss, Bhalla, & Price( دراسة واما  

 بي يتضمن على مهارات حياتية يتم دمجها في العاوالذ) FIRST TEE(برنامج المهارات الحياتية 
استخدم الباحث المنهج ، أخرىمع شباب مشاركين في أنشطة رياضية  ةرياضية متنوعة بالمقارن

في أنشطة رياضية  طالباً) 159(في هذا البرنامج و طالباً) 405(تكونت من  نةالتجريبي على عي
وجود تأثيرات مهمة وكبيرة  سةنتائج الدرا أهممن وكانت ، سنة) 17_11( أعمارهمأخرى التي كانت 

 فيوان هناك تحسن ، ) FIRST TEE( الحياتية اتلمجموعة الشباب اللذين شاركوا في برنامج المهار
في المهارات  حسنالت إلىفي البرنامج  لمشاركينالمهارات الحياتية ل هذه نتقالالجولف وتم ا ةلعب مهارة

 االجتماعيةالسلوكيات ، المبادرة، المشكالت حل، ضبط االنفعاالت ،ماعيالعمل الج(الحياتية األخرى 
 ).التعلم الذاتي

إلى تحديد مدى  هدفتفي المهارات الحياتية ) 2006 ،هجوارن(الدراسة التي أجراها  وأما  
للمهارات الحياتية من وجهة نظرهم وطبقت  ردنامتالك طلبة معلم الصف في الجامعة الهاشمية في األ

امتالك  مدىنتائجها إلى أن  وأسفرت، استخدم المنهج الوصفي،طالب وطالبة ) 150(عينة من  على
  .كان درجتها عالية االجتماعيةللمهارات  طلبةال
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  والتصميم المنهجية
  :دراسةال منهج

نظراً لمالئمته لطبيعـة هـذه الدراسـة    ) المسحية(المنهج الوصفي بصورته  الباحثان استخدم
  .وأهدافها

 :الدراسة جتمعم 
الثانية والثالثة والرابعـة مـن قسـم التربيـة      لسنواتمجتمع الدراسة من جميع طلبة ا تكون

للعام الجامعي  األولعلى الفصل الدراسي  مسجلينفي جامعة مؤتة ال الرياضةالرياضية في كلية علوم 
  .طالب وطالبة ) 759( دهموالبالغ عد 2015/2016

  :الدراسة نةعي
 لسـنة الثانية وا سنةمن المراحل الدراسية ال ياضةلدراسة من طلبة كلية علوم الرعينة ا نتتكو

وتم استثناء طلبة المرحلة  ةمجتمع الدراس من) 319( دهمعد غوالبال%  42ةوالسنة الرابعة بنسب لثالثةا
المهارات ومفهوم  طلباتلتوظيف مت قيةوذلك لعدم القدرة الكافية والمعرفة الحقي األولىالدراسية السنة 

  . الحياتية
  وغرافيةأفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديم توزيع :)1( جدول

 المئوية النسبة العدد المتغيرات
 0.677 216 طالب جتماعياال النوع

 0.323 103 طالبة
  
 الدراسي المستوى

 0.269 68 الثانية السنة
 0.376 120 الثالثة السنة
 0.410 131 الرابعة السنة

 0.053 17 مقبول التراكمي المعدل
 0.542 173 جيد

 0.301 96 جداً جيد 
 0.104 33 امتياز     

  319  المجموع
  الدراسة أداة

دمج المهارات الحياتية في المناهج  معوقات وللقياس أراء الطلبة ح) استبيان(تصميم  تم
  :لتاليةعاً للخطوات ابمحاوره وفقراته تب توياتهتحديد مح تمو الرياضيةالتدريسية 

 الدراسـة فـي موضـوع    ثـت التـي بح  والدراسات يةعلى عدد من المراجع العلم االطالع .1
 ؛2007، السـوطري ؛ 2010 ناني،القط ؛2010،؛ الحايك 2011؛ الغامدي، 2012،الهدهود(

 ).                    2005، اللولو
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 ماعمؤتة من أجل االست ةفي جامع دريسيةعدد من أراء الخبراء من أعضاء الهيئة الت استطالع .2
دمج المهارات الحياتيـة فـي المنـاهج     معوقاتالفقرات ومحاور  مونمض حول لتوجيهاتهم

 .الفقرات وأسئلة مفتوحة ذات عالقة بمحاور الدراسة اسقي وطريقة لتدريسيةا
 .فقرة موزعه على ستة محاور) 44(والتي تكونت من  األوليةبصورتها  نهاالستبا بناء .3
 .الدراسة بصورتها األولية على السادة المحكمين والبالغ عددهم أداة ضعر .4
 .وتعديل وإضافةالتعديالت الالزمة من حذف  اءاالسبانات من السادة المحكمين وإجر استرجاع .5
فقرة موزعه على خمسة محاور ) 42(االستبانه بصورتها النهائية والتي تكونت من  تجهيز .6

 .) الجامعية  ةالبيئ /اإلمكانات /الدراسيةالمقررات  /الطالب /عضو هيئة التدريس(
  داةصدق األ: أوالً

مـن أعضـاء الهيئـة    مـن أعضـاء الهيئـة      ثمانيـة ثمانيـة عرض محتوياتها على عرض محتوياتها على   ققييعن طرعن طر  داةداةالتحقق من صدق األالتحقق من صدق األ  تمتم
في كليات التربية الرياضية فـي  في كليات التربية الرياضية فـي    امليناملينوالعوالع  أستاذأستاذالتدريسية المتخصصين في مجال التدريس بدرجة التدريسية المتخصصين في مجال التدريس بدرجة 

فأكثر من المحكمين فأكثر من المحكمين % % 7070وقد تم اعتماد العبارات التي أجمع عليها وقد تم اعتماد العبارات التي أجمع عليها و مؤتة، هذا و مؤتة، هذا   ردنيةردنيةاألاأل  جامعتيجامعتي
  مموالوضوح في المعاني وقد توالوضوح في المعاني وقد ت، ، اللغة، والصياغةاللغة، والصياغة  سالمةسالمةالدراسة من حيث الدراسة من حيث   أداةأداةالعتماد فقرات العتماد فقرات   محكمحككك
  ههمـن الفقـرات حسـب مـا رآ    مـن الفقـرات حسـب مـا رآ    ) ) 4242((وقد تم اعتماد وقد تم اعتماد ، ، والتغييروالتغيير  اإلضافةاإلضافة  ،،بالحذفبالحذف  عديالتعديالتالتالت  جراءجراءإإ

  ..المحكمينالمحكمين
  داةألثبات ا: ثانياً

علـى   كرونباخللثبات ألفا  اإلحصائيمن خالل احتساب المعامل  راسةالد أداةثبات   التحقق تم
هذا وقد جاءت قيمة معامل الثبات الـداخلي  ). لم تشملهم الدراسة(طالبا وطالبة ) 15(عينة مكونة من 

 وهـي  86.2-72.1كما تراوح معامل التمييز لجميع األبعاد بين ). 86.2( تساوي (Alpha) لمقياسل
 بـار الدراسة بطريقة االختبار وإعـادة االخت  أداةعند قياس ثبات  أما. تمييز مرتفعة وإيجابية معامالت

)Test-Retest( وتحـت نفـس   األولمرة أخرى بعد أسبوع من التطبيـق   االختبار، حيث تم تطبق 
ـ  استخدام معامل طريقثم تم احتساب معامل الثبات بين القياسين عن  الظروف،  Person( اطاالرتب

Correlation(موضح في الجدول رقم  هو ، حيث جاءت معامالت االرتباط كما)2.(   
  االرتباط للمحاور المختلفة معامل :)2( الجدول

 االرتباط معامل المحور الرقم
 72.1 هيئة التدريس عضو 1
 84.1 الطالب 2
 80.6 لتدريسيةا المقررات 3
 86.2 اإلمكانات 4
 78.1 الجامعية البيئة 5
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 يعتبـر % 60إلى أن معامل االرتباط الـذي يتجـاوز ال   ) (Miller, 1998و قد أشارت  هذا
  .االرتباط في هذه الدراسة عالية التوبناء على ذلك تعتبر جميع معام. يمعامل ثبات عال

هي موضحة في النهائية على خمس محاور موزعة كما  بصورتها داةوتوزعت فقرات األ هذا
  ).3( جدول

 الدراسة وعدد الفقرات الخاصة بكل محور محاور: )3( جدول
 الفقرات عدد المحور

 10 هيئة التدريس عضو
 8 الطالب

 9 التدريسية المقررات
 6 اإلمكانات

 9 الجامعية البيئة
  :استجابات موزعة كما يلي)5(من  راتسلم االستجابة على الفق نتكو وقد: ثالثاً

 درجات خمس ادبدرجة كبيرة ج أوافق
 درجات أربع بدرجة كبيرة أوافق
 درجات ثالثة وسطةبدرجة مت أوافق
 درجتان قليلة ةبدرج أوافق
 درجة بدرجة قليلة جدا أوافق

  الدراسة إجراءات
  :إجراءات الدراسة على النحو األتي كانت

  :لخطوات التالية ا بإجراءالنهائية قامت الباحثة  ورتهابص وإعدادها ستبانهأن تم بناء اال بعد
، في حين بلغ مجموع استبانه على طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤته) 350( توزيعتم  .1

 .)330(عدد االستبانات المسترجعة 
  SPSS اإلحصائيةبالحاسوب باستخدام الرزم  اًحصائيإبتفريغ البيانات ومعالجتها  الباحثان قام .2

  . المناسبة
  :الدراسة متغيرات

  المستقلة  المتغيرات  . أ
  )وطالبة ،طالب(وله مستويات : النوع االجتماعي -1
  )سنة ثانية، ثالثة،  رابعة(وله ثالث مستويات : المستوى الدراسي -2
  ازوله اربع مستويات مقبول، جيد، جيد جداً، ممت: المعدل التراكمي- 3
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، عضو هيئة التدريس(ة معوقات دمج المهارات الحياتية بالمناهج التدريسي :التابعة  لمتغيراتا. ب
  ).الجامعية البيئة، ناتاإلمكا، المقررات التدريسية، الطالب

  :اإلحصائية المعالجة
  :التالية اإلحصائية تعن أسئلة الدراسة، تم استخدام المعالجا لإلجابة  
) واالنحرافات المعيارية بيةالحسا المتوسطات( الستخراجاإلحصاء الوصفي  دامتم استخ  -1

 .ت ومتغيرات الدراسةبفقرا الخاصة
تم استخدام تحليل التباين المتعدد للمقارنة بين الطلبة تبعاً لطبيعة أهداف الدراسة والمتغيرات   -2

 في حالة وجود البعدية ناتاختبار شيفيه للمقار خداماست، والمستقلة المستخدمة في الدراسة
  .دالة إحصائيا داخل المجموعة الواحدة روقف

  
  تها والتوصياتالنتائج ومناقش عرض

ولتحقيق ذلـك تـم اسـتخدام الرزمـة     ، اسةالتي أسفرت عنها الدر النتائج لفصليتضمن هذا ا 
  .عرض النتائج يلي وفيما مع البيانات التي تم الحصول عليها، SPSS االجتماعيةللعلوم  اإلحصائية

  :النتائج عرض
الحياتية في المناهج التدريسية في كلية معوقات دمج المهارات  هي ما: األول تساؤلبال لقةالمتع النتائج

، الدراسـي  سـتوى الم، للنوع االجتمـاعي  تبعاًعلوم الرياضة في جامعة مؤتة من وجهة نظر الطلبة 
  المعدل التراكمي؟

المتوسطات لبيان درجة الترتيب تبعـاً لمحـاور   الباحثان  فقد استخدم تساؤلعن هذا ال لإلجابة  
  .ذلك حيوض) 5(-)1(تابعة لها والجدول والفقرات ال الدراسة لمتغيراتو
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  .عضو هيئة التدريس محورفيما يتعلق ب: أوالً
  )4( الجدول

  المعوقات حسب اهميتها والمتعلقة بعضو هيئة التدريس ترتيبالحسابية و المتوسطات

 رقم
 الفقـــرة الفقرة

   االجتماعي النوع
  سيالدرا المستوى

 رابعة            ثانية               ثالثة 

 التراكمي المعدل

 ممتاز جيدجداً جيد مقبول أنثى ذكور

 الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط

تي تحفز المهارات ال النقاشاتاالهتمام باالسئلة و عدم 1
 عند الطلبة حياتيةال

3.22 7 3.22 3 3.30 3 3.06 10 3.32 7 3.64 4 3.24 7 3.09 8 3.30 2 

طرق ا  متشجيع الطلبة على اكتشاف واستخدا ضعف 2
 التفكير العلمية المناسبة للمستقبل

3.43 2 3.27 2 3.23 4 3.24 3 3.55 2 3.58 6 3.46 2 3.28 4 3.00 5 

3 
راي الطلبة الذي يشجع الطلبة على تعلم تقبل  ضعف

 الحوار
3.35 4 3.18 4 3.05 7 3.20 4 3.48 3 3.76 1 3.30 4 3.31 3 2.93 6 

 8 2.90 8 3.09 9 3.19 4 3.64 5 3.38 9 3.08 9 2.86 10 2.90 5 3.30 يةخالل العملية التدريس االنفعاالتضبط  ضعف 4

5 
مة مع استخدام التواصل اللفظي بطريقة سلي ضعف

 الطلبة
3.20 9 2.93 9 2.75 10 3.12 6 3.29 8 3.70 3 3.27 5 2.92 10 2.48 10 

الموضوعي من  للنقدعضو هيئة التدريس  تقبل ضعف 6
 الطلبة

3.28 6 3.07 8 3.01 8 3.14 5 3.37 6 3.29 8 3.23 8 3.26 5 2.87 9 

على اختيار المهارة الحياتية التي  درةالق ضعف 7
  ات الطلبةمع قدر تتناسب

3.39 3 3.16 5 3.22 5 3.25 2 3.41 4 3.58 6 3.40 3 3.11 6 3.30 2 

 1 3.54 2 3.38 1 3.68 1 3.76 1 3.80 1 3.48 1 3.32 1 3.48 1 3.63 العالقات الشخصية على" بين الطلبة بناء التمييز 8
 6 2.93 7 3.10 6 3.25 9 3.23 9 3.27 7 3.10 6 3.10 7 3.13 10 3.19 الطلبة دتصويب السلوكيات الخاطئة عن قلة 9

عدم استخدام  علىعملية محاسبة الطلبة  ضعف 10
 المهارات الحياتية

3.21 8 3.16 5 3.32 1 3.10 7 3.22 10 3.17 10 3.11 10 3.41 1 3.03 4 
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هيئـة   بعضـو  تتعلـق  يالت عوقاتالمتوسطات الحسابية والترتيب للم) 4(من الجدول  يتضح
علوم الرياضة  يةطلبة كل  عنددون دمج المهارات الحياتية في المناهج التدريسية  لتحوالتدريس التي 
على العالقات الشخصية " بناءالطلبة  بينبالتمييز  المتعلقة) 8( الفقرةاحتلت  قدهذا و، في جامعة مؤتة

 بمختلـف و) ابعةر، ثالثة، ثانية(الدراسية  مستوياتهمالطلبة بمختلف  وعندالجنسيين  عند األهمالمعوق 
علـى   تحيث حصـل " جداطلبة ذوي التقدير جيد  باستثناء) االمتياز، جيد، مقبول(التراكمية  معدالتهم

 خـالل  مـن  هممعيتعامل  سعضو هيئة التدري إلى اعتقاد الطلبة بأن ذلكوقد يعزى ، الترتيب الثاني
المهـارات   اكتسابطريقة سلبية على المعرفة يؤثر ب أوالقرابة  أواالجتماعي  نوعلل" التمييز بينهم تبعا
 علـى الطلبة الذي يشجع الطلبة  يتقبل رأ فوالمتعلقة بضع) 3( الفقرة واحتلت كذلك، الحياتية عندهم

 ,Wigle & Wiko( ويشـير ، )مقبـول (عند طلبة المعدل التراكمـي   األول لمعوقالحوار على ا تعلم
يستطيع تطوير وتنمية قـدرات   لنسليمة فإنه  إذا ما تم إعداد عضو هيئة التدريس بطريقة انه) 2002
يضعف  مما، والحوار االيجابي في التدريس والحوار والمناقشة اآلخر الرأيااليجابية ومن تقبل  بةالطل

 األولالمعوق  على) 10(  الفقرة واحتلت كما، الطلبة لبعضهم البعض ولعضو هيئة التدريس آراءتقبل 
عنـد   األولاستخدام المهارات الحياتية على المعوق  دمطلبة على عبضعف عملية محاسبة ال والمتعلقة

 أسـس  يوجـد ال  بأنه ذلك ويشيرالثانية  السنةالمستوى  وطلبة) جيد جداً(طلبة ذوي المعدل التراكمي 
  .المهارات الحياتية في المناهج التدريسية يفتوظ دىلقياس م ماتوتعلي
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  الطالب  بمحورفيما يتعلق : ثانياً
  )5( ولالجد

  والمتعلقة الطالب أهميتهاحسب  المعوقات وترتيبالحسابية  المتوسطات  

 رقم
 الفقــــرة الفقرة

  االجتماعي النوع
 إناث             ذكور      

  الدراسي المستوى
 رابعة              ثالثة             ثانية      

  التراكمي المعدل
 جيد جداً             ممتاز             جيد             مقبول     

 الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط

 6 2.87 2 3.36 2 3.47 4 3.47 2 3.51 3 3.32 2 3.23 2 3.24 3 3.45 االخرينالقدرة على اقناع  ضعف 1

االعتماد على المهارات الحياتية  ضعف 2
اجل التوصل الى االستنتاجات  نم

الدراك العالقات السببية والروابط بين 
الجامعية المتعلقة بحياة  ياةمتغيرات الح
 )التعصب،يةالشلل،نفالع(الطالب 

3.50 1 3.26 1 3.16 3 3.41 1 3.54 1 3.82 1 3.38 4 3.47 1 3.21 3 

روح العمل الجماعي عند  عفض 3
 الطلبة

3.43 4 3.23 3 3.10 4 3.40 2 3.45 3 3.52 3 3.40 3 3.27 3 3.33 2 

 5 3.00 6 3.13 7 3.17 7 3.11 7 3.17 7 3.12 4 3.10 7 3.00 7 3.21 بالنفس ثقةلا ضعف 4

مهارات التواصل والتعبير  ضعف 5
 عن الذات

3.26 6 3.14 4 3.00 6 3.20 6 3.35 6 3.29 6 3.24 6 3.20 4 3.12 4 

 1 3.39 5 3.16 5 3.35 2 3.70 5 3.42 5 3.21 1 3.29 5 3.05 2 3.46 روح الكفاح عند الطلبة ضعف 6

اكتساب مهارات وسائل  صعوبة 7
 االتصال التكنولوجية عند الطلبة

3.40 5 3.04 6 2.98 7 3.25 4 3.45 3 3.41 5 3.49 1 3.02 7 2.81 7 
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 بالطالـب تتعلـق   يالت لمعوقاتالمتوسطات الحسابية والترتيب ل) 5(الجدول  من خالل يتضح
كليـة علـوم    طلبـة التدريسية من وجهة نظـر   لمناهجالمهارات الحياتية في ا دمجدون  تحولوالتي 

 راتوالمتعلقة بضعف االعتمـاد علـى المهـا   ) 2(  الفقرةاحتلت  قدهذا و، جامعة مؤتة فيالرياضة 
السببية والروابط بـين متغيـرات حيـاة     عالقاتال إلدراكلتوصل الى االستنتاجات الحياتية من اجل ا
 وكـذلك ) رابعـة ، ثالثة(الدراسية  مستوياتذوي ال الطلبةلكال الجنسين و األول عوقالطالب احتلت الم

ضعف المهـارات السـلوكية    إلىذلك  يعزى قدو") جيد جدا، مقبول(التراكمية  معدالتالطلبة ذوي ال
ـ  التدري  مسية والتفاعلية والتواصلية لعضو هيئة التدريس والتي تشكل الفائدة التدريسية والنمـوذج المه

 ,Trice &Harris,2001; Zooi, Carmen) لتنمية المهارات السـلوكية والحياتيـة عنـد الطلبـة    
Enrique & Baltasav, 2000) ، المعوق  علىوالمتعلقة بضعف روح الكفاح ) 6(الفقرة  واحتلتكما

ذلك لضعف العمـل ضـمن    يعزىو قد ) امتياز(السنة الثانية وطلبة المعدل التراكمي  طلبة عند ألولا
اكتساب مهارات وسائل االتصال  صعوبةوالمتعلقة ) 7(وجاءت الفقرة . االجتماعي ماجالجماعة واالند

 إلىذلك  يعزى دوق) جيد( عند طلبة ذوي المعدل التراكمي  األولالتكنولوجية عند الطلبة على المعوق 
  . الوسائل التعليمية التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في العملية التعليمية توفرعدم 
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  المقررات الدراسية محورفيما يتعلق ب": ثالثا
  )6(جدولال

  والمتعلقة بالمقررات الدراسية أهميتهاحسب  المعوقات وترتيبالحسابية  المتوسطات
 رقم
 الفقـــرة الفقرة

  ماعياالجت النوع
 إناث               ذكور        

  راسيالد المستوى
 رابعة                ثالثة               ثانية=      

  التراكمي المعدل
 ممتاز              جداًجيد                جيد                 مقبول      

 الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط

1 
 متطلباتالتدريسية مع  اتمواءمة المقرر ضعف

 الحياة الجامعية 
3.73 1 3.45 2 3.50 1 3.55 1 3.78 1 3.76 3 3.63 1 3.69 1 3.39 2 

2 
ات المقررات التدريسية ال تراعي متطلب محتويات

 العصر سريع التغيير
3.47 2 3.36 3 3.30 3 3.27 4 3.64 3 3.23 9 3.49 2 3.44 2 3.18 7 

3 
ورغبات  لميولمراعاة المقررات التدريسية  ضعف

 المتعلمين
3.46 3 3.26 5 3.22 5 3.25 5 3.61 4 3.35 7 3.39 4 3.42 3 3.30 4 

 4 2.94 6 3.38 6 3.33 5 3.47 4 3.61 9 3.14 9 3.04 4 3.35 9 3.29 تنوع استراتيجيات التدريس المستخدمة ضعف 44

 8 3.21 8 3.33 8 3.24 4 3.70 7 3.48 8 3.19 6 3.10 6 3.25 8 3.31 التدريسية المقرراتعملية تطبيق محتويات  ضعف 5

 5 3.21 8 3.23 5 3.34 6 3.41 8 3.40 2 3.33 8 3.05 8 3.21 6 3.35 حياتيةاحتواء المقررات التدريسية للمهارات ال قلة 6

 5 2.87 3 3.42 9 3.20 7 3.35 9 3.32 5 3.25 6 3.10 9 3.11 7 3.32 عملية تقييم محتويات المقررات التدريسية ضعف 7

 3 3.36 7 3.37 7 3.31 1 3.88 6 3.57 7 3.20 4 3.26 6 3.25 5 3.42 توظيف التكنولوجيا في مجال التعليم صعوبة 8

 1 3.66 5 3.41 3 3.43 1 3.88 2 3.69 3 3.32 2 3.32 1 3.49 3 3.46 ئل االلكترونية الحديثةتوظيف الوسا صعوبة 9
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 المقرراتوالترتيب للمعوقات التي تتعلق ب يةالمتوسطات الحساب) 6(الجدول  لمن خال يتضح
كليـة   طلبـة التدريسية من وجهة نظر  مناهجوالتي تحول دون دمج المهارات الحياتية في ال التدريسية

مواءمـة المقـررات    بضـعف والمتعلقـة  ) 1( الفقرة احتلت قدهذا و، الرياضة في جامعة مؤتة معلو
 ذوي والطلبـة كافة المستويات الدراسية  الطلبةالحياة الجامعية لدى الذكور من  متطلباتالتدريسية مع 

 انه) 2007 ،سعد الدين(ة مع دراس الباحثان تفقا وقد األولىالمرتبة ) جداً جيد، جيد(المعدل التراكمي 
الـى عـدم اسـتخدام     لـك ذ يعزى قدو، لحياتيةالدراسية للمهارات ا ناهجيوجد ضعف في تضمين الم

الكفايات التدريسية عند أعضاء الهيئة  ضعف (Centra, 1993)و كما يرى  ةالمراجع العلمية الحديث
 عنـد الوسائل االلكترونية الحديثـة   فتوظي بصعوبة ةوالمتعلق) 9( لفقرةفقد احتلت ا كذلك. لتدريسيةا

توفر بنية تحتية  لعدم ذلكوقد يعزى ، هذه المرتبة) امتياز ،مقبول(التراكمي معدلال ذوي الطلبةو اإلناث
 حتلتا وكذلك ،في العملية التعليمية لكترونيةوالوسائل اال األساليبالكترونية حديثة تساعد على توظيف 

عـزى  وقـد  ) المقبـول (في مجال التعليم عند طلبة  كنولوجيايف تبصعوبة توظ والمتعلقة) 8(الفقرة 
  . تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المناهج التدريسية بآليةالكافية  درايةعدم ال إلى الباحثان
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    اإلمكاناتفيما يتعلق بمحور ": رابعا
  )7( جدولال                                                                  

  اإلمكاناتوالمتعلقة بمحور  أهميتهاحسب  المعوقات وترتيبالحسابية  المتوسطات
 الفقرة الفقرة رقم

  االجتماعي النوع
 إناث                ذكور       

  الدراسي المستوى
 رابعة                ثالثة                ثانية       

  لتراكميا المعدل
 ممتازجداً               جيد               جيد                مقبول       

 الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط

1 
، الهدوء، االضاءة( ئمةبيئة تعليمية مال وفيرت ضعف
 )مةالعا النظافة

3.90 1 3.49 3 3.72 1 3.55 2 3.96 2 3.70 2 3.84 1 3.66 2 3.60 1 

2 

دورات (البنية التحتية للنشاطات التعليمية  ضعف
 الداخليةالمالعب ، صاالتال،القاعات، المياه

 )والخاجية
3.80 2 3.61 2 3.52 2 3.48 3 4.07 1 3.64 3 3.84 1 3.71 1 3.24 3 

 4 3.15 4 3.57 6 3.42 4 3.47 5 3.59 6 3.27 3 3.45 4 3.33 5 3.50 والفضائيات السلبية متأثير وسائل االعال زيادة 3

4 
 لإلمكاناتاستغالل عضو هيئة التدريس  ضعف

 )ةالبنية التحتي،االدوات(المتوفرة لديه
3.44 6 3.23 5 3.11 6 3.35 4 3.51 6 3.41 5 3.50 5 3.32 6 2.75 6 

 2 3.45 2 3.66 3 3.68 1 3.82 3 3.87 1 3.64 5 3.27 1 3.62 3 3.67 يةتجهيز المختبرات العلم ضعف 5

6 
الرياضية  اإلمكاناتعلى  فينمشر دوجو عدم

 المختلفة
3.66 4 3.20 6 3.32 4 3.35 4 3.74 4 2.94 6 3.64 4 3.51 5 3.06 5 
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 باإلمكانات تتعلقوالترتيب للمعوقات التي  يةالحساب طاتالمتوس) 7( الجدولمن خالل  يتضح
كلية علوم الرياضة  ةمن وجه نظر طلب التدريسيةالحياتية في المناهج  مهاراتالتي تحول دون دمج ال

 الترتيبمالئمة  التعليمية البيئةوالمتعلقة بضعف توفير ) 1(وقد احتلت الفقرة  هذا، في جامعة مؤتة
، جيد(التراكمي  المعدلبة ذوي طل عندو) الثانية(الدراسي  المستوىطلبة  وعند الذكور عند األول
وكذلك ، يةللعملية التعليم الالزمةالتحتية  والبنيةالمادية  اإلمكانات نقص الى ذلكوقد يعزى ، )امتياز

، الصاالت، القاعات، دورات مياه(التحتية للنشاطات التعليمية  نيةوالمتعلقة بضعف الب) 2(جاءت الفقرة 
المعدل التراكمي  ذوي طلبةو) الرابعة(مستوى  طلبةعند  األوليب بالترت) المالعب الداخلية والخارجية

، التحتية ةللبني ةالالزم ةالمادية والكوادر الفني اإلمكاناتلنقص  أيضاً ذلكوقد يعزى ، )داًج ،جيدجيد(
 طلبةوعند  اإلناثالمختبرات العلمية عند الطالبات  هيزتج بضعفوالمتعلقة ) 5(الفقرة  احتلت أخيراًو

 الخاصة اإلمكاناتلقلة  أيضاًويعزى ذلك ، )مقبول( يذوي المعدل التراكم) الثالثة لسنةا(توى المس
  .بالمختبرات العلمية

  



 لكية  لوم الر ضة  - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املنعقد  الل الفرتة املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  
 

389  

  :بمحور البيئة الجامعية تعلقفيما ي": خامسا
  )8( الجدول 

  معيةوالمتعلقة بالبيئة الجا أهميتهاحسب  المعوقات وترتيبالحسابية  المتوسطات
  

 الفقرة رقم
  
  ـــقرةالفـــ

  االجتماعي النوع
 إناث        ذكور

  الدراسي المستوى
 رابعةثالثة                     ثانية

  التراكمي المعدل
 تازجداً         مم جيد           جيد         مقبول

 الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط يبالترت المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط الترتيب المتوسط
المهارات السياسية عند  تنمياتحاد الطلبة ال  انتخابات 1

 الطلبة بطريقة سليمة
3.85 1 3.81 1 3.58 1 3.68 1 4.11 1 3.94 1 3.84 1 3.87 1 3.66 3 

 5 3.60 3 3.64 4 3.67 1 3.94 3 3.84 2 3.65 5 3.36 4 3.66 3 3.67 التنافسية األنشطة ضعف 2

 1 3.78 2 3.77 2 3.71 3 3.76 2 3.94 3 3.65 2 3.51 3 3.68 2 3.77 الترفيهية األنشطة قلة 3

 7 3.51 4 3.61 4 3.67 3 3.76 3 3.84 4 3.58 4 3.35 2 3.71 5 3.60 الفكرية والثقافية األنشطة قلة 4

 6 3.57 5 3.52 6 3.62 5 3.70 5 3.83 7 3.43 3 3.41 6 3.53 4 3.62 والصحية وعويةالبرامج الت قلة 5

وجود نماذج حية لتكريس المهارات الحياتية عند  ضعف 6
 الطلبة

3.43 9 3.59 5 3.20 7 3.43 7 3.69 9 3.17 9 3.52 9 3.42 6 3.66 3 

وعي الطلبة بالمهارات  ليةالجامعية تضعف عم البيئة 7
 الحياتية

3.59 7 3.22 9 3.11 8 3.31 9 3.77 7 3.29 8 3.56 8 3.29 9 3.51 7 

في مجال التواصل خارج  لوجياتوظيف التكنو صعوبة 8
 )برامج ومحاضرات وندوات دولية( معةالجا إطار

3.54 8 3.50 7 3.07 9 3.49 6 3.80 6 3.35 7 3.60 7 3.37 8 3.69 2 

توظيف مواقع التواصل االجتماعي بين الطلبة  صعوبة 9
 وعضو هيئة التدريس

3.60 5 3.45 8 3.23 6 3.50 5 3.75 8 3.52 6 3.70 3 3.39 7 3.18 9 
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 بالبيئةتتعلق  التيالمتوسطات الحسابية والترتيب للمعوقات ) 8(من خالل الجدول  يتضح
المناهج التدريسية من وجهة نظر طلبة كلية علوم  يالجامعية التي تحول دون دمج المهارات الحياتية ف

تنمي  ال وأنهاالطلبة  اتحاد انتخاباتب لمتعلقةوا) 1(فقد احتلت الفقرة ، ؤتةالرياضة في جامعة م
من كافة المستويات  والطلبة سينالجن عند األولالطلبة بطريقة سليمة المعوق  عندالمهارات السياسية 

إجراء  طريقة الى ذلكو قد يعزى  ،)جداً جيد، جيد مقبول،(التراكمية  المعدالت طلبةالدراسية و
 ذهفي حصول ه سبباالتحاد الطالبي ونشاطاته  لمهامالطلبة  إدراك ضعفكما وقد يكون ل، نتخاباتاال

 عند األول الترتيب الترفيهية األنشطة لقلةوالمتعلقة ) 3(واحتلت الفقرة  ماك. األولالفقرة على المعوق 
 وعدموالالمنهجية  رفيهيةالت األنشطة توفر لعدميعزى ذلك  وقد) االمتياز(التراكمي  المعدل ذويطلبة 
  .والترفيهية اضيةالري األنشطةب للمشاركةرياضية خاصة بالكليات التي تهدف  أنديةوجود 
في ) 0.5(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  فروق توجد هل: المتعلقة بالسؤال الثاني النتائج

في جامعة مؤتة  لرياضةة علوم اتحديد معوقات دمج المهارات الحياتية في المناهج التدريسية في كلي
  ؟) المستوى الدراسي، المعدل التراكمي، االجتماعي النوع( تعزى لمتغيرات 

  : الخاص بعضو هيئة التدريس المحور: أوال
  لمتغيرات الدراسة" تبعاهيئة التدريس  عضو محورل معياريةالحسابية واالنحرافات ال المتوسطات:)9( الجدول

 المتغير الحسابي توسطالم المعياري االنحراف
 االجتماعي النوع ذكر 3.32 730.
  أنثى 3.15 731.

  ثانية 3.12 667.

 المستوى ثالثه 3.18 758.

 رابعة 3.41 722.

  مقبول 3.54 632.
 جيد 3.31 774. المعدل

 جداً جيد 3.19 628.

 امتياز 3.03 794.
 حيث، هيئة التدريس أعضاءارية لمحور واالنحرافات المعي المتوسطات) 9(الجدول  يتضمن

في المتوسطات الحسابية لكال الجنسين ولطلبة السنوات المختلفة  ختالفيوضح الجدول ان هناك ا
 المتعددتحليل التباين  إجراءطبيعة هذه الفروق كان البد من  رفةولمع التراكميللمعدل  وكذلك تبعاً

  )الرئيسي(
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  التدريس هيئةالدراسة على محور عضو  تلمتغيرا األحاديالتباين  لتحي نتائج:) 10( جدول
 درجات التباين مصدر

 الحرية
 مجموع
 المربعات

مجموع  متوسط
 المربعات

 الداللة مستوى ف قیمة

 045. 4.033 2.106 2.106 1 االجتماعي النوع
 013. 4.365 4.559 2.280 2 المستوى
 371. 1.048 1.643 548. 3 المعدل

  α < 05, 0) (عند  اإلحصائية الداللة مستوى

دمج المهارات  اتإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ترتيب معوق) 10(الجدول  يشير
والمستوى ، يإلى متغيرات النوع االجتماع تعود دريسبمحور عضو هيئة الت والمتعلقةالحياتية 
مما يعني أن قيمة  ،)α 0 < 05,(من المتغيرات أقل من  دلكل واح ةحيث كان مستوى الدالل. الدراسي

وجود فروق ذات دالله  عدمالى ) 10( الجدول رويظه كما .يةالجدول) ف(ف المحسوبة أكبر من قيمة 
مختلف  في العينة أفراد إجاباتذلك الى تشابه  يعزى وقد، يمتغير المعدل التراكم إلىتعزى  إحصائية

 ربمحو والمتعلقةفي المناهج التدريسية  حياتيةالتحديد معوقات دمج المهارات  على التراكميةالمعدالت 
 تأثيراً أكثرهذه المعوقات  أنالذكور يرون  الطالب إن، )9(ويشير الجدول  هذا، عضو هيئة التدريس

حيث ) شيفيه(البعدي  اإلحصائيالتحليل  إجراء تمبالمعدل فقد  يتعلق فيما أما، اإلناثدالة من  وبصورة
  .الفروقهذه  طبيعة) 11(الجدول  ايبين هذ

  الدراسية المستوياتبين ) هشيفي(المقارنات البعدية  : )11(  الجدول
 )0.05فاال( لداللها مستوى العدد الدراسي المستوى

1 2 
 - 3.12 68  ثانية
 3.18 3.18 120  ثالثة
 3.41 - 131 رابعة

  
السـنة  ، الثانيـة  السـنة (طلبة المستويات الدراسية  بين فروق هناكانه ) 11(الجدول  يوضح

من طلبـة   أكثروبصورة دالة  معيقاتهذه ال) السنة الرابعة(يرى طلبة مستوى الدراسي  حيث) الرابعة
 والخبـرة القـدرة والـوعي    لديهمطلبة مستوى السنة الرابعة  أنالباحثه ذلك الى  تعزو) الثانية( ةالسن

اللـذين ال يمتلكـون    نيـة الثا نةستوى السالمهارات الحياتية من طلبة م استخدامالكافية لتحديد معيقات 
  .لعدم انخراطهم في العملية التعليمية بشكل كافي الحياتيةالخبرة الكافية في المهارات 
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  .بالطلبةالخاص  المحور: ثانياً
 لمتغيرات" تبعا الطالب محورالحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  المتوسطات:) 12( الجدول

  الدراسة
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

  المتغير
 

 االجتماعي النوع ذكر 3.39 783.

  انثى 3.14 853.

.748 3.12   

 المستوى ثالثه 3.27 808.

 رابعة 3.41 843.

  مقبول 3.47 840.
 جيد 3.36 804. المعدل

 جداً جيد 3.23 770.

 امتياز 3.10 969.
يوضح الجدول  حيث، افات المعيارية لمحور الطلبةالمتوسطات واالنحر )12(الجدول  يتضمن

للمعدل " ان هناك اختالف في المتوسطات الحسابية لكال الجنسين ولطلبة السنوات المختلفة وكذلك تبعا
  )الرئيسي(المتعدد  تباينتحليل ال إجراء منولمعرفة طبيعة هذه الفروق كان البد  التراكمي

  لمتغيرات الدراسة على محور الطالب ألحادياتحليل التباين  نتائج:) 13( جدولال
 درجات التباين مصدر

 الحرية
مجموع  متوسط المربعات مجموع

 المربعات
 الداللة مستوى ف قیمة

 0.008 7.055 4.594 4.594 1 االجتماعي النوع
 0.075 2.613 3.403 1.702 2 المستوى
 0.788 352. 687. 229. 3 المعدل
  α < 05, 0) (عند  اإلحصائية الداللة مستوى

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ترتيب معوقات دمج المهارات ) 13(الجدول  يشير
حيث كان . والمستوى الدراسي، تعود إلى متغيرات النوع االجتماعي لبالطا بمحور والمتعلقة ياتيةالح

ة ف المحسوبة أكبر من مما يعني أن قيم ،α<0,05)(الداللة لكل واحد من المتغيرات أقل من  ىمستو
 إلىتعزى  إحصائيةوجود فروق ذات دالله  عدمالى ) 13( الجدولويظهر  كما .الجدولية) ف(قيمة 

مختلف المعدالت  في العينة أفراد إجاباتوقد يعزى ذلك الى تشابه واتفاق  ،متغير المعدل التراكمي
، بمحور الطالب والمتعلقةج التدريسية في المناه الحياتيةتحديد معوقات دمج المهارات  علىالتراكمية 

وبصورة دالة من  تأثيراً أكثرهذه المعوقات  نان الطلبة الذكور يرون ا، )12(هذا ويشير الجدول 
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حيث يبين ) شيفيه(البعدي  اإلحصائيالتحليل  إجراءفقد األكاديمي تم  دلفيما يتعلق بالمع أما، اإلناث
  .طبيعة هذه الفروق) 14(هذا الجدول 

   دراسيةال للمستويات) هشيفي(المقارنات البعدية  : )14( جدولال
 )0.05الفا( الداللة مستوى العدد الدراسي المستوى

1 2 
 - 3.12  68 ثانية
 3.27 3.27 120 ثالثة
 3.41 - 131 رابعة

) الرابعة سنةال، الثانيةالسنة (بين طلبة المستويات الدراسية  فروق وجود) 14(الجدول  يوضح
من طلبة السنة  أكثردالة  ةهذه المعيقات وبصور) السنة الرابعة(يرى طلبة مستوى الدراسي  يثح
المهارات  باستخداموالوعي الكافي  قدرةال لديهمويعود ذلك الى ان طلبة مستوى السنة الرابعة ) الثانية(

المهارات الحياتية لعدم الحياتية من طلبة مستوى السنة الثانية اللذين ال يمتلكون الخبرة الكافية في 
الثقة بالنفس وضعف روح العمل الجماعي  ضعف كذلكو، كافي بشكل دريسيةانخراطهم في العملية الت

  .االتصال التكنولوجية لوسائ اموعيهم بالية استخد وعدم
  .بالمقررات الدراسية لخاصا المحور: ثالثاً

 لمتغيرات" لفقرات المقررات الدراسية تبعا الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات: )15( الجدول
  الدراسة

 المتغير الحسابي المتوسط المعياري االنحراف
 االجتماعي النوع ذكر 3.42 786.
  انثى 3.30 864.
.780 3.21   
 المستوى ثالثه 3.27 798.
 رابعة 3.57 817.
  مقبول 3.56 835.

 جيد 3.37 811. المعدل
 جداً جيد 3.41 801.
 امتياز 3.23 881.

 أنحيث يوضح الجدول  ،المتوسطات واالنحرافات المعيارية المقررات )15(الجدول  يتضمن
للمعدل " اختالف في المتوسطات الحسابية لكال الجنسين ولطلبة السنوات المختلفة وكذلك تبعا هناك

  )الرئيسي(المتعدد تحليل التباين  إجراءالفروق كان البد من  هولمعرفة طبيعة هذ التراكمي
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  الدراسة على محور المقررات الدراسية تلمتغيرا األحاديتحليل التباين  ئجنتا :) 16( الجدول
 درجات التباين مصدر

 الحرية
 مستوى ف قیمة مجموع المربعات متوسط المربعات مجموع

 الدالله
 202. 1.632 1.059 1.059 1 االجتماعي النوع

 004. 5.650 7.337 3.668 2 المستوى
 809. 323. 629. 210. 3 المعدل

  α < 05, ) (عند  اإلحصائية الداللة مستوى

 اراتالمه مجد تإحصائية في ترتيب معوقا ةفروق ذات دالل ودإلى وج) 16( لالجدو يشير
مما  ،)α < 0,05(المستوى الدراسي، حيث كان مستوى الداللة أقل من  بمحور والمتعلقةالحياتية 

وجود فروق  معد) 16( الجدولويظهر  كما .الجدولية) ف(من قيمة  رأكب حسوبةف الم أن قيمة ييعن
تشابه  إلىيعزى ذلك  وقد، التراكمي المعدلو االجتماعي عالنو متغير إلىتعزى  إحصائيةذات دالله 

تحديد معوقات دمج  علىالمعدالت التراكمية  مختلفالجنسين ومن  من العينة أفراد إجاباتواتفاق 
فيما يتعلق  أما. المقررات الدراسية بمحور والمتعلقةفي المناهج التدريسية  الحياتيةهارات الم
طبيعة ) 17(حيث يبين الجدول ) شيفيه(البعدي  اإلحصائيالتحليل  إجراءالدراسية، فقد تم  ستوياتبالم

  .هذه الفروق
  يةالدراس للمستوياتبين ) هشيفي(المقارنات البعدية  :) 17( الجدول

 )0.05الفا( الداللة مستوى العدد اسيالدر مستوىال
1 2 

 - 3.21 68  ثانية
 - 3.27 120  ثالثة
 3.57  - 131 رابعة

لعينة الدراسة من المستويات  إحصائياً اللةان هناك فروق ذات د) 17( لالجدو يوضح
 إلى جةهذه النتي باحثال تعزوو، من جهة أخرى ةجهة والسنة الرابع من) ثالثةال والثانية (الدراسية 

 وذلكالتدريسية  رراتالخاصة بالمق قاتالمعو لتحديد أفضل قدرة) السنة الرابعة(اكتساب طلبة مستوى 
 ياتمن طلبة مستو أكثرفترة دراستهم وبالتالي اكتساب خبرات ومهارات ومعارف  لبسبب طو
   .األخرىالسنوات 
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  .باإلمكاناتالخاص  المحور :رابعاً
  الدراسة لمتغيرات" تبعا اإلمكاناتلفقرات  اريةالحسابية واالنحرافات المعي المتوسطات:)18( الجدول

 المتغير يالحساب المتوسط االنحراف
 النوع ذكر 3.66 898.

 االجتماعي
  انثى 3.41 928.

.856 3.40   

 المستوى ثالثه 3.44 936.

 رابعة 3.79 889.
  مقبول 3.50 1.047

 جيد 3.65 899. المعدل
 جداً جيد 3.57 829.
 امتياز 3.21 1.101

يوضح  حيث، اإلمكانات المحور في عياريةالمتوسطات واالنحرافات الم)18(الجدول يتضمن
 هناك اختالف في المتوسطات الحسابية لكال الجنسين ولطلبة السنوات المختلفة وكذلك تبعاً أنالجدول 
  )الرئيسي(تحليل التباين المتعدد  إجراءلفروق كان البد من ولمعرفة طبيعة هذه ا التراكميللمعدل 

  اإلمكاناتلمتغيرات الدراسة على محور  األحاديتحليل التباين  نتائج:) 19( الجدول
 درجات التباين مصدر

 الحرية
 مجموع
 المربعات

 متوسط
مجموع 
 المربعات

 مستوى ف قیمة
 الداللة

 019. 5.573 4.480 4.480 1 االجتماعي النوع

 004. 5.544 8.915 4.458 2 المستوى

 402. 982. 2.368 789. 3 المعدل

  .α < 05, ) (عند  اإلحصائية الداللة مستوى

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في ترتيب معوقات دمج المهارات ) 19(الجدول  يشير
حيث . والمستوى الدراسي، تعود إلى متغيرات النوع االجتماعي اإلمكاناتبمحور  والمتعلقةالحياتية 

ف المحسوبة  يمة، مما يعني أن ق)α < 05, 0(كان مستوى الداللة لكل واحد من المتغيرات أقل من 
تعزى  إحصائيةوجود فروق ذات دالله  عدم)  19( الجدول ويظهر كما .الجدولية) ف( يمةأكبر من ق

المعدالت  فمختل في العينة أفراد اءآر تفاقيعزى ذلك الى تشابه وا وقد، متغير المعدل التراكمي إلى
بمحور  والمتعلقةفي المناهج التدريسية  الحياتيةتحديد معوقات دمج المهارات  علىالتراكمية 
وبصورة  تأثيراً أكثرهذه المعوقات  أنان الطلبة الذكور يرون ، )18(هذا ويشير الجدول ، اإلمكانات
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) شيفيه(البعدي  اإلحصائي لتحليلا إجراء تماسي فقد الدر ستوىفيما يتعلق بالم أما، اإلناثدالة من 
  .طبيعة هذه الفروق) 20(حيث يبين هذا الجدول 

  لدراسيةبين المستويات ا) هشيفي(ةالبعدي المقارنات:) 20( الجدول
 )0.05الفا( الداللة مستوى العدد الدراسي  المستوى

1 2 
  - 3.40 68  ثانية
 - 3.44 120  ثالثة
 3.79 - 131 رابعة

السنة (الدراسية  لمستوياتتعود ل إحصائياً اللةفروق ذات د هناكانه ) 20(الجدول  يوضح
حيث يرى طلبة مستوى السنة . جهة وطلبة السنة الرابعة من جهة أخرى من) ثالثةال السنةالثانية و

 طلبة وعي الىذلك  يعزى قدو، الثانية والثالثة ةمن طلبة السن أكثرهذه المعيقات وبصورة دالة  عةالراب
اكبر وملحوظ  بشكل) المالعب، الصاالت، األجهزة، األدوات( اإلمكاناتنقص  بمدىالسنة الرابعة 

  .التي قاموا بدراستها لعمليةالثانية والثالثة نتيجة لعدد المواد ا السنة طلبةمن  أكثر
  .امعيةالخاص بالبيئة الج المحور :خامساً

  الدراسة لمتغيرات" تبعا جامعيةواالنحرافات المعيارية لفقرات البيئة ال يةسابالح المتوسطات: )21( الجدول
 االنحراف

 اريالمعي
 المتوسط
 الحسابي

  المتغير
 

 االجتماعي النوع ذكر  3.63 845.

  انثى 3.57 879.

.867 3.31   

 المستوى ثالثه 3.52 846.

 رابعة 3.84 803.

  مقبول 3.60 875.
 يدج 3.65 805. المعدل

 جداً جيد 3.54 895.
 امتياز 3.57 1.006

يوضح  حيث، الجامعية البيئةمحور  فيالمعيارية  االنحرافاتالمتوسطات و )21( الجدول
 الجنسين ولطلبة السنوات المختلفة وكذلك تبعاً كالفي المتوسطات الحسابية ل تالفهناك اخ أنالجدول 
  )الرئيسي(تحليل التباين المتعدد  إجراءق كان البد من طبيعة هذه الفرو ولمعرفة التراكميللمعدل 
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  يةعلى محور البيئة الجامع راسةلمتغيرات الد األحاديتحليل التباين  نتائج: )22( الجدول
  

داللة إحصائية في ترتيب معوقات دمج المهارات  ذاتإلى وجود فروق ) 22( لجدولا يشير
حيث كان مستوى . بمحور البيئة الجامعية تعود إلى متغيرات المستوى الدراسي والمتعلقةالحياتية 

 كما .الجدولية) ف(، مما يعني أن قيمة ف المحسوبة أكبر من قيمة )α < 05, 0(الداللة أقل من 
 االجتماعيالنوع  يمتغير إلىتعزى  إحصائيةوجود فروق ذات دالله  عدم)  22( الجدولويظهر 
 مختلفمن الجنسين ومن  العينة أفراد آراءتشابه واتفاق  إلىيعزى ذلك  وقد، التراكمي والمعدل

بمحور  والمتعلقةفي المناهج التدريسية  الحياتيةدمج المهارات  معوقاتتحديد  على المعدالت التراكمية
) شيفيه( البعدي اإلحصائيالتحليل  إجراءفيما يتعلق بالمعدل التراكمي، فقد تم  أما. البيئة الجامعية

  .الفروق ذهطبيعة ه) 23(الجدول   يبينطبيعة الفروق بين المستويات الدراسية، هذا و لتحديد
  الدراسية المستوياتبين ) هشيفي( عديةالب المقارنات: )23( الجدول

 )0.05الفا( الداللة مستوى العدد لدراسيا المستوى
1 2 

 - 3.31 68 ثانية
 - 3.52 120 ثالثة
 3.84 - 131 رابعة

المستويات  بينلعينة الدراسة  إحصائياًذات داللة  اتفروق ناكه أن) 23(الجدول  يوضح
 ذلك الباحثة وتعزو، أخرىمن جهة وبين السنة الرابعة من جهة ) الثالثة السنة، السنة الثانية( يةسالدرا
وملحوظ  أكبر بشكل معةالتي توفرها الجا الجامعية البيئة وأنشطةالسنة الرابعة بحقيقة  طلبةوعي  إلى
صة بالبيئة الجامعية طلبة السنة الثانية والثالثة، وبالتالي قدرتهم على تحديد المعوقات الخا من

  .الترفيهية واألنشطةالطلبة  اتتلك المتعلقة باتحاد وخصوصاً
  االستنتاجات 2.4

على  توسطةجاء بدرجة م ،التدريسية جالحياتية في المناه اراتتقييم الطلبة لمعوقات دمج المه  .1
ن و بدرجة مرتفعة على محاور كل م والمقرراتوالطالب  ريسمحاور كل من عضو هيئة التد

 .والبيئة الجامعية اإلمكانات

 درجات التباين مصدر
 الحرية

 مجموع
 المربعات

مجموع  متوسط
 المربعات

 مستوى ف قیمة
 الداللة

 554. 351. 246. 246. 1 االجتماعي النوع
 000. 9.771 13.700 6.850 2 المستوى
 792. 347. 729. 243. 3 المعدل
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تبعاً  يةالتدريس المناهجفي  ياتيةدمج المهارات الح لمعوقاتالطلبة في تحديدهم  آراءاختالف  عدم .2
المستوى الدراسي ومن ثم  لمتغيراتيتعلق  اكبير فيم ظلفي حين اختلفت ب، لمتغير المعدل التراكمي

 .االجتماعي النوع
على جميع  االختالفلمستوى الدراسي على أراء الطلبة، حيث كان واضحاً لتأثير ا االختالف كان .3

 .محاور الدراسة بين طلبة السنة الثانية والرابعة
في تحديد معوقات دمج  نيةالدراسية الثا لسنةانه هناك وجود ضعف في قدرات طلبة ا تبين  .4

  .الحياتية في المناهج التدريسية راتالمها
  التوصيات 3.4

 تدريسيةبالمناهج ال لحياتيةمية صاحبة القرار بمعوقات دمج المهارات االجهات الرس إعالم .1
 .للتطورات كبةلتذليل الصعوبات وبالتالي بناء مناهج تدريسية موا

 . المهارات الحياتية في المناهج التدريسية لدمج مليةع وآلياتعلى وضع خطط  العمل .2
الحياتية في المناهج  تالمهاراالحديثة في التدريس والتي تهدف لدمج  األساليب استخدام .3

 .وبشكل تطبيقي تدريسيةال
في  لحياتيةالمهارات ا مجدراسات تجريبية للتغلب على المعيقات التي تحول دون د إجراء .4

  .المناهج التدريسية والعمل على تجاوزها
  المراجع

  :المراجع باللغة العربية. أ
 للمهارات األردنية الجامعات في صف معلم طلبة امتالك درجة) 2010(علي،والكساب احمد،ادعيس

، اإلنسانية والدراسات للبحوث الزرقاء مجلة، ماجستير رسالة، نظرهم وجهة من االجتماعية
 .األردنية الزيتونة جامعة

) 1ط. ( انجليزى– فرنسي -عربي والتعليم التربية مصطلحات معجم) م2005( ميشال جرجس،
  .العربية النهضة دار: بيروت

 التربية كلية مناهج في الحياتية المهارات توظيف مدى)2007(احمد، والبطاينة قصاد،الحايك
  اليرموك جامعة، األول المجلد، الرياضية التربية كلية مؤتمر، األردنية الجامعة في الرياضية

فاعلية التنظيم الحلزوني لمحتوى وحدات المادة في التحصيل وتنمية المهارات ). 2006(رضا،حجازي
تحديات ،التربية العلمية،المؤتمر العلمي العاشر،لدى تالميذ الفصل متعدد الصفوف الحياتية

  .المجلد االول،االسماعلية،الحاضر ورؤى المستقبل
 ،دار الفكر العربي،مناهج التربية البدنية المعاصرة،)2000(جمال الدين،امين والشافعي،الخولي

  .مصر ،القاهرة
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 على والتربوية الحركية االلعاب باستخدام تعليمي برنامج اثيرت)2010(نزار، واللويسي صادق،الحايك
 اإلنسانية العلوم سلسلة، الدنيا األساسية المرحلة طالب لدى الحياتية المهارات تنمية

 .البرموك جامعة، واالجتماعية

 مهارات تعلم على المستويات متعدد اسلوب استخدام اثر)2011(محمد، ومخلوف صادق،الحايك
 .األردنية الجامعة،منشور بحث، السلة كرة في منهجية هاراتوم حياتية

 االفراد اعداد في األردنية الجامعات في الرياضية التربية مناهج فاعلية) 2006(صادق،الحايك
 اإلنسان وبناء التعليم ومناهج عشر الثامن العلمي المؤتمر،العصر تحديات لمواجهة
  القاهرة،يةالمصر التدريس وطرق المناهج جمعية،العربي

 مناهج في والمدمجة التربوي للتطور المواكبة المعاصرة الحياتية المهارات) 2010( الحايك، صادق
، )4(25، والدراسات للبحوث مؤتةالرسمية،  األردنية الجامعات في الرياضية التربية كلية

109-32 .  
 مناهج في المدمجة التربوية التطورات لمواكبة المعاصرة الحياتية المهارات). 2009(صادق، الحايك

 المجلد،التربوية العلوم دراسات، الرسمية األردنية الجامعات في الرياضية التربية كليات
 .األردنية الجامعة، الرياضية التربية كلية،38

 من المعرفي االقتصاد على القائمة المناهج وفق الرياضية التربية تدريس) 2006(الحايك، صادق، 
  . التطبيقية، السلط، األردن البلقاء التعليم، جامعة تطوير ، مؤتمرالطلبة نظر وجهة

 على قائم تعليمي برنامج بناء)2013(صادق،والحايك الكريم عبد،جاموس وابو وليد، الحموري
 ومستوى الحياتية المهارات تحسين في اثره وبيان الموجه التعاوني االستقصاء إستراتيجية

 الجامعة في الرياضية التربية كلية في التتابع عدو لفاعلية رسينالدا الطلبة لدى الفني األداء
 .العربية الجامعات اتحاد مجلة،منشور بحث،األردنية

 المهارات توظيف في الحديثة التدريس أساليب بعض استخدام أثر): "2007( السوطري، حسن
 غير دكتوراه الة، رس"المعرفي االقتصاد على القائمة الرياضية التربية مناهج في الحياتية

  . األردنية الرياضية، الجامعة التربية منشورة، كلية
 الجامعات اتحاد مجلةالحياتية،  المهارات إلى اإلسراء جامعة طلبة حاجات): 2007( السيد، مريم

  .واألربعين التاسع ، العددالعربية
 التربية طالبات تاهيل في األردنية بالجامعة التربوية العلوم مناهج فاعلية مدى) 2013( هال، الشوا

 التربوية النفسية والدراسات التدريسية العملية في المهنية الحياتية المهارات لتوظيف العملية
 .األردنية الجامعة،الرياضية التربية كلية، دكتوراه أطروحة.األردنية الجامعة



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

400  

 في لرياضيةا التربية مناهج في الحياتية المهارات توظيف مدى): "2009( طامع، بهجت ابو
 واقع التربوية العملية: األول التربوي المؤتمر وقائع ".الطلبة رأي بحسب الفلسطينية الجامعات
  .فلسطين ،خضري والتكنولوجيا، جامعة التربية كلية، وتحديات

 وجهة من الرياضية التربية مناهج في المهارات على المبني التعليم دمج"):2010( سوزان، العتوم
 جامعة،الرياضية التربية كلية،ماجستير رسالة."جرش محافظة مدارس في تربيةال معلمي نظر

  .اليرموك
  .الشرق زهراء ، القاهرة، مكتبةالحياتية المهارات) 2001( وآخرون عمران، تغريد
 العلمية المفاهيم تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات توظيف أثر) 2008( قشطة، أحمد

 غير ماجستير ، رسالةاألساسي الخامس الصف طلبة لدى علومبال الحياتية والمهارات
  .اإلسالمية منشورة، غزة، الجامعة

  . والتوزيع للنشر جرير ، عمان، دارالحياتية المهارات تطوير) 2010(قطناني، محمد
 األول للصفين الفلسطينية العلوم مناهج في المتضمنة الحياتية المهارات) 2005( ، فتحيةولوالل

 المستقبل، كلية وطموحات الواقع تحديات بين الفلسطيني الطفل ، مؤتمراألساسيين والثاني
  . اإلسالمية الرياضية، الجامعة التربية

 الحديث مقرر في الحياتية المهارات تنمية في التعليمية األنشطة فاعلية) 2011(، ماجد ،الغامدي
 .اإلسالمية مسعود بن محمد اإلمام جامعة ماجستير رسالة، المتوسط الثالث الصف لطالب

 الحياتية المهارات ، منتدىالروضة لطفل الحياتية المهارات أهمية) 2006(محمود، عبدالرزاق
  .والتدريس

 تنمية على العلوم تدريس في النشط التعلم استراتيجيات بعض توظيف اثر) 2012(، مروة ،الجدي
 جامعة، منشورة ماجستير رسالة ،غزة محافظة في الرابع الصف طلبة لدى الحياتية المهارت
 غزة، االزهر

 المتغيرات ظل في العربي اإلنسان لبناء التعليم لمناهج مقترحة توجهات )2006(محمد، المفتي
 المناهج جمعية،العربي اإلنسان وبناء التعليم ومناهج عشر الثامن العلمي المؤتمر،العالمية
 .القاهرة،المصرية التدريس وطرق

 الرياضية الثقافة لوحدتي الحياتية المهارات على المبني التدريس أثر) 2012(الهدهود، نهلة
، األردن في الثانوية المرحلة طلبة لدى الطلبة تحصيل تنمية في البدنية اللياقة وتمرينات
  . منشورة، عمان، األردن غير دكتوراه األردنية، رسالة الجامعة

 المرحلة طلبة لدى المتعددة بالذكاءات وعالقتها الحياتية المهارات): "2010( وافي، عبدالرحمن
  .غزة، اإلسالمية الجامعة، منشورة غير،ماجستير رسالة". غزة قطاع في الثانوية
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 الحادي للقرن بالتربية المعنية الدولية اللجنة تقرير،المكنون الكنز ذلك التعلم،)1996(اليونسكو
 .األردن عمان ،األردني الكتب مركز، والعشرين

)http://www.unicef.org/french/about/partnerships/index.htm(
h p://www.alrai.com/ar cle/68324.htm  
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  الملـخص
  األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكام

                                                 **حازم نوري النهار . د.أ*                                      *يوسف غسان مالكيه. د* 
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من 
وجهة نظر الحكام، وكذلك التعرف إلى الفروق بين األنماط القيادية لدى مسؤولي دائرة الحكام تبعا 

توى األكاديمي وتخصص الحكم، استخدم الباحثان المنهج الوصفي نظرا لمتغيرات درجة التحكيم والمس
فقرة موزعة على ثالثة أنماط قيادية ) 55(لمناسبته وطبيعة هذه الدراسة، تم تصميم استبانة مكونة من 

وهي الديمقراطي والديكتاتوري والمتساهل، وبعد الـتأكد من صدق وثبات األداة تم جمع المعلومات 
حكما من الحكام المسجلين في كشوفات االتحاد األردني لكرة القدم ) 150(نة من من عينة مكو

معامل ألفا كرونباخ، والمتوسطات (والعاملين لديه، واستخدم الباحثان األساليب اإلحصائية التالية 
نات للمقار SNKالحسابية، واإلنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، وتحليل التباين األحادي، واختبار 

، وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن النمط القيادي األكثر شيوعا لدى مسؤولي دائرة حكام كرة )البعدية
تاله النمط المتساهل ) 3,82(القدم من وجهة نظر الحكام هو النمط الديمقراطي بمتوسط حسابي بلغ 

صى الباحث بأنه ، وقد أو)3,09(وأخيرا النمط الديكتاتوري بمتوسط حسابي ) 3,12(بمتوسط حسابي 
على مسؤولي دائرة الحكام التركيز على النمط القيادي الديمقراطي واستمرارية انتهاجه في إدارتهم لما 

 .له من دور مهم وفعال في تنمية روح العمل والتعاون بين الحكام
 

    القيادة، أنماط قيادية، كرة قدم، حكام :الكلمات الدالة
   

                                                           
 .مدارس المحور الدولية –مدرس تربية رياضية  *

 .الجامعة األردنية - أستاذ في قسم التربية الرياضية  **
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ABSTRACT  
COMMON LEADERSHIP PATTERNS FOR THE FOOTBALL REFERREES 

DIRECTORATE FROM 
 THE REFEREES POINT OF VIEW 

*Dr. Yousef Ghassan Malkiah         *Prof. Hazem Norry AL Nahar  
 This study aimed to understand the common leadership patterns of  the football 
referees' directorate from the referees' point of view, also to know the differences between the 
leadership patterns for the referees directorate according to the changing in the refereeing 
level, the academic level, and the referee's specialization. The researchers used the descriptive 
approach due to the relevance with the nature of this study.  A (55) paragraph questionnaire 
has been designed, distributed on three leadership patterns which are: Democratic, Dictatorial, 
and Lenient. After assuring the reliability and validity of this questionnaire data has been 
collected from a sample of (150) referees who are registered in Jordanian football federation 
Association. The researchers used the following statistical methods ( Alpha kronbach factor , 
average accounts , standard deviations , percentages , one-way analysis of variance , SNK test 
for dimensional comparisons ) The study results have shown that the most common leadership 
pattern for the football referee's directorate from the referee's point of view is the democratic 
pattern with an average account of ( 3.82 ) followed by the lenient pattern with an average 
account of ( 3.12 ), and finally the dictatorial pattern with an average account of ( 3.09 ). The 
researchers recommended the referees directorate to focus on the democratic leadership 
pattern and to continue using it in their management as it has a very important and effective 
rule in developing the work spirit and cooperation between the referees. 
  
Key words: leadership, leadership patterns, Football, Referees.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  *Teacher of Physical Education  -  Al – Mehwar International Schools. 
* Lecturer of Physical Education  -  Jordan University. 
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  :المقدمـة
ت تعتبر القيادة من المسائل الهامة في مجال اإلدارة بصفة عامة، وتوجد القيادة حيثمـا وجـد  

وتتطور القيادة بتطور المجتمـع  ، )Maggie, 1999(الجماعة أو ظهرت الحاجة إلى العمل الجماعي 
الذي نعيش فيه وتزداد مسؤولياتها بازدياد مطالب الحياة وتعقدها حيث أن عملية القيادة تعنـي ذلـك   

وإن ، امـة اإلنسان الذي يجمع مجموعة العاملين ويوجههم ويحفزهم نحو تحقيـق أهـداف اإلدارة الع  
ضخامة حجم التنظيم وتعدد المناصب اإلدارية يتطلب ضرورة توافر مهارات قيادية للرؤساء اإلداريين 

وبدون القيادة ، )Valdez,1993(حتى يستطيعوا بث روح العمل والتعاون االجتماعي في ذلك الجهاز 
من أجلها وتسود بالتالي  اإلدارية يصبح الهيكل التنظيمي مفككا عاجزا عن تحقيق األهداف التي وجدت

وتظهر أهمية القيادة اإلدارية أيضا في القرارات المتخذة والتـي  ، روح الكسل واإلهمال وعدم االهتمام
تتطلب قدرا عاليا في إيصال المعلومات إلى المرؤوسين والحصول على المعلومات منهم أيضا وتعتبر 

أبـو  (يره وتعتبر من متطلبات اإلدارة الناجحـة  القيادة إحدى وظائف المدير الفعال والتي تميزه عن غ
  ).2004حليمة، 

وتعتبر القيادة من أهم عناصر العمل اإلداري حيث تهدف إلى التأثير فـي العـاملين أفـرادا     
وتنسيق جهودهم وعالقاتهم بما يكفل لهم تحقيق كل مـن األهـداف الشخصـية للعـاملين     ، وجماعات

والقيادة هي العمل بالتعاون مع األفراد ومن خاللهـم  ، كل متكاملواألهداف التنظيمية على السواء وبش
لتحقيق األهداف الموجودة، وبذلك تعد عملية القيادة مسؤولية مشتركة بين القائد والمرؤوسين بحيـث  

  ).1991المنيري وبدوي، (يكمل كل من الطرفين الطرف اآلخر 
التأثير في األشـخاص وتـوجيههم   القيادة بأنها فن ) 2003(ويعرف عبد المقصود والشافعي 

كمـا  ، بطريقة معينة يتسنى معها كسب طاعتهم واحترامهم ووالئهم في سبيل الوصول إلى هدف معين
بأن القيادة هي العمل بالتعاون مع األفراد ومن خاللهم لتحقيق األهداف ) 1991(يشير المنيري وبدوي 

  .الموجودة
والقلب النابض الذي يـدفع الحيويـة فـي شـرايين     وبما أن القائد هو العقل المفكر والموجه 

ومكونات المنظمة من خالل توجيه جهود اآلخرين والتأثير في سلوكهم وتنسيق استخدام طاقة الموارد 
فإن مدى كفاءة التنظيم واستمرار نموه وتطوره في الطريق السليم تتوقف بدرجة كبيرة علـى  ، المتاحة

فالسلوك القيادي يلعب دورا مؤثرا في ،  لمنظمة ومعاملة مرؤوسيهشخصية القائد وأسلوبه في اإلدارة ا
  ).1991المنيري وبدوي، (أداء مرؤوسيه 

القائد الرياضي الناجح يتسم بسمة القيادة ويقصد بذلك قدرته على التوجيه والتأثير في سـلوك  
صـل إلـى تطـوير    التابعين وقدرته على التنسيق والترتيب المنظم للمجهودات الجماعية من أجل التو

وكذلك قدرته على حفزهم وإثابتهم وكذلك قدرتـه  ، مستوى قدرات ومهارات التابعين إلى أقصى درجة
على نقدهم أو أحيانا توقيع بعض العقوبات عليهم في التوقيت المناسب وبصورة تتناسب مـع حجـم   



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

405 
 

يستمعون إليـه وينفـذون   والقائد الرياضي الذي يتسم بسمة القيادية يحترمه الجميع ويقدرونه و، الخطأ
  ).1998عالوي، (توجيهاته عن طيب خاطر ويثقون في قدراته على قيادتهم ورعايتهم 

فالمجال الرياضي على مختلف أشكاله ومستوياته يزخر بالعديد من المواقف القياديـة حيـث   
اد وتوجيـه  ويعمل جاهدا في إرش، يظهر دور القائد الرياضي في التأثير اإليجابي على سلوك الالعبين

العبي الفريق بالرغم من اختالف سماتهم الشخصية وقدراتهم العقلية وصفاتهم ومهاراتهم البدنية بمـا  
 ,Weinberg & Gould( يحقق هدفا مشتركا يسعى الجميع نحو تحقيقه أال وهو اإلنجاز الرياضـي 

2003.(  
ساس للتقسيم ووفقا ألسلوب إن القيادة اإلدارية تنقسم إلى عده أقسام حسب الزاوية التي تتخذ كأ

الممارسة وتختلف عن بعضها البعض في مظهرها وطريقة ممارستها ونتيجة للخصائص المتميزة لكل 
ويتم استخدام القيادة اإلدارية وفقا لظروف وطبيعة الموقف وشخصية وسلوك القائد الذي يمارسها ، منها

)Crust & Clough, 2005( ،لى القيادة الديمقراطية وفي هـذا النـوع   وبناء على ذلك تقسم القيادة إ
تكون القرارات التي تتخذ نابعة من الجماعة كحصيلة للمناقشة والتفكير الجماعي وعلى القائد أن يدير 
المناقشة ويجمعها حول الموضوع على أن يبقى كل فرد حر في التعبير عن رأيه والقائد يقدم للجماعة 

عبـد المقصـود والشـافعي،    (ئل تختار الجماعة من بينهـا  مشورته عن طريق اقتراح عدد من البدا
2003.(  

وهناك نوع آخر من القيادة يطلق عليه القيادة الديكتاتورية أو السلطوية وفيهـا يكـون القائـد    
متسلطا في عالقته مع مرؤوسيه فهو يحتفظ بمعظم السلطات ويركزهـا بيـده وال يفـوض السـلطة     

السياسات ويتخذ القرارات ويمارس القائد قـدرا كبيـرا مـن     لمساعديه فهو الذي يضع الخطط ويحدد
التوجيه والتدخل في شؤون الجماعة ويعتمد القائد على األوامر الصارمة في تنفيذ األعمال ويتخذ القائد 

وهناك نوع آخر مـن  ، المتسلط من التخويف والحوافز السلبية سالحا أساسيا للسيطرة على مرؤوسيه
قيادة األوتوقراطية وهي في جوهرها تشبه القيادة الدكتاتورية أو السلطوية وخاصة القيادة يطلق عليه ال

إلى ، من حيث مركزية السلطة وعدم إتاحة الفرصة للمرؤوسين أو التابعين للمشاركة في  عملية القيادة
رات أن سلوك القائد األوتوقراطي يتميز بالنشاط والحركة وكثرة وسرعة إنجاز األعمال واتخاذ القـرا 

وهناك أيضا نوع ، وقيامه بجميع أعمال التفكير والتخطيط والتنظيم وليس على المرؤوسين سوى التنفيذ
وفي هذا النوع يترك حرية كاملة للمرؤوسين ، )المتساهل(آخر من القيادة يطلق عليه قيادة عدم التدخل 

في هذا النمط بالتوسع المفـرط   في تحديد أهدافهم ووضعها واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك ويتسم القائد
في تخويل السلطة إذ يتمتع أعضاء الجماعة بالحرية الكاملة في اتخاذ القرارات التي تتعلـق بتحديـد   

في الوقت التي تقتصر فيـه عمليـة   ، أهداف الجماعة وتقرر سبل تحقيقها واختيار نوع العمل وزمانه
أبـو  (عدة في تحقيق أهداف األفراد أو المجموعـة  وجود القائد على إيجاد اإلمكانات والمواد أو للمسا

  ).2004حليمة، 
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وهـذا بـدوره يفـرض    ، إن الحكم كشخصية تربوية يتولى عملية قيادة المباريات بشكل ناجح
كما أن العالقة الوطيدة بـين  ، ضرورة المباشرة في التطوير الشامل المتزن لشخصية الفرد الرياضي

مستوى وعلى العمل الجماعي مع اآلخرين فـي التحكـيم والتـدريب    الحكام تؤثر إيجابيا على تقدم ال
  ).1990درويش، (والمنافسات مما يجعله مستعدا لتقبل الضغط النفسي أثناء قيادة المباريات 

وفي االتحادات الرياضية يلعب القادة دورا هاما وحيويا فهم يمثلون األهداف الجديدة  
عبئ هذه األهداف و تنميتها وتجميع والء الجماعة حولها  ويصورون حقيقتها لمرؤوسيهم وعليهم يقع

وتحقيق آمال وتطلعات الجماعات التي يقودونها ويعتبر مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية أحد 
هذه الجماعات والذين أصبح عملهم يتطلب المواءمة المستمرة بين أهداف المنظمة وأهداف المجتمع 

حكام مسؤولين عن االهتمام بالعالقات اإلنسانية وسبل االتصال وضرورة كما أصبح مسؤولي دائرة ال
إكسابهم للمهارات العلمية والفنية واإلنسانية والسياسية المرتبطة في لعبة كرة القدم والتي تمكن الحكم 

  ).1990درويش، (من قيادة وإدارة العاملين معه إلدارة المباريات بنجاح 
رة القدم والذين يمثلون دور القائد في جماعة حكام كـرة القـدم   ويعتبر مسؤولي دائرة حكام ك

إحدى العوامل المؤثرة على تحديد طبيعة التفاعالت داخل الجماعة فهم يؤثرون بشكل جـوهري فـي   
سلوك األتباع واتجاهاتهم وتوحدهم معهم وينعكس ذلك إيجابيا أو سلبيا على مدى تحقـيقهم لألهـداف   

يستطيع أن يؤثر في نشاطات األفراد وسلوكهم لتحقيق األهداف المشتركة من  فالقائد الناجح، المنشودة
  ).2001فوزي وبدر الدين، (خالل التفاعل اإليجابي معهم 

  :مشكـلـة الدراسـة
تنبعث المشكلة من خالل النقاشات التي كانت تدور بين الباحث بصفته حكما لكرة القدم وبـين  

ن أسلوب التعامل ما بين مسؤولي دائرة الحكام وأفراد الطـواقم  الزمالء اآلخرين الحكام حيث  ظهر أ
فتارة يكونون ديمقراطيين وتارة يكونون ديكتـاتوريين وتـارة   ، التحكيمية غير مبني على أسس علمية

خليط بين هذا وذاك، حيث أن النمط القيادي المستخدم من قبل مسؤولي دائرة الحكام اعتمـادا علـى   
برة ودرجة التحكيم والمستوى األكاديمي غير معروف، وبالتالي ال نستطيع أن متغيرات عديدة مثل الخ

  .نحكم أي نمط  قيادي قد يكون هو األفضل
  :أهمية الدراسة

  :تستمد هذه الدراسة أهميتها مما يلي 
التي تتناول األنماط القيادية السائدة لدى   - على حد علم الباحث –أنها الدراسة األولى  -1

 .كام كرة القدم في األردن من وجهة نظر الحكاممسؤولي دائرة ح
أنها تقارن بين الحكام حسب متغيرات الدراسة في األنماط القيادية المستخدمة من قبل مسؤولي  -2

حيث أن هذا النمط ، دائرة  حكام كرة القدم األردنية للبحث في دورها في توجيه سلوك الحكام
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نجاز األفضل وخلق وتهيئة بيئة إيجابية للعمل في القيادي قد يمكن الحكم من تحقيق الهدف واإل
 .هذا المجال الذي يعتبر أساس نجاح الرياضة التنافسية

أنها تدرس األنماط القيادية اآلنية لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية من وجهة نظر  -3
تمام بالعملية الحكام في األردن وتحدد أكثر هذه األنماط استخداما مما يعمل على زيادة االه

 .التحكيمية من جميع جوانبها
 .اهتمامها بآراء حكام كرة القدم فهم قادة في الملعب وصانعي قرار -4
قد تسهم نتائج الدراسة في تطوير أداء وعمل مسؤولي دائرة الحكام في اإلتحاد األردني لكرة  -5

 .القدم
 .أنها تعمل لتشخيص ووصف الوضع الراهن بهدف التوجيه واإلشراف -6
  :اف الدراسةأهد
  :هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى     

 .األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية من وجهة نظر الحكام -1
الفرق بين األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية حسب متغير  -2

 ).ا دونثانية فم، أولى، دولي(درجة التحكيم 
الفرق بين األنماط القيادية السائدة  لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية حسب متغير  -3

 ).دبلوم وبكالوريوس، دراسات عليا، توجيهي فما دون(المستوى األكاديمي 
الفرق بين األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية حسب متغير  -4

 ).مراقب، مساعد، ساحة(كم تخصص الح
  :تساؤالت الدراسة

  :سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية
ما هي األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية من وجهة نظر  - 1

 الحكام ؟
دائرة حكام كرة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي - 2

 ؟)ثانية فما دون،أولى،دولي(القدم األردنية حسب متغير درجة الحكم
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة  - 3

، دبلوم وبكالوريوس، توجيهي فما دون(القدم األردنية حسب متغير المستوى األكاديمي للحكم 
 ؟) ليادراسات ع

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة  - 4
 ؟) مراقب، مساعد، ساحة(القدم األردنية حسب متغير تخصص الحكم 

  



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

408 
 

  :مجاالت الدراسة
  .العاصمة عمان :المجال المكاني
  ).2013-2012(اإلتحاد لعام  حكام كرة القدم األردنية المسجلين في كشوفات: المجال البشري
  .1/11/2012إلى  27/9/2012تم إجراء الدراسة خالل الفترة الواقعة من  :المجال الزماني

  :الدراسات السابقة
بدراسة هدفت التعرف إلى النمط القيادي السائد بين مديرات المدارس  )1992(قام العيسى 

) 72(تكونت عينة الدراسة من، لبنات في مدينة الرياضالثانوية الحكومية التابعة للرئاسة العامة لتعليم ا
مديرة وقد تم جمع المعلومات عن طريق استبانة قام الباحث بتصميمها وقد استخدم المنهج الوصفي في 

وقد أشارت النتائج إلى أن النمط القيادي السائد بين مديرات المدارس الثانوية ، صورته المسحية
وإلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الدافعية ، النمط التسلطي الحكومية في مدينة الرياض هو

بينما ال توجد فروق تعزى للمؤهل ، بين المعلمات تعزى لمتغير الخبرة في التدريس والتخصص العلمي
  .العلمي وللنمط القيادي للمديرة

ما يدركها بدراسة هدفت التعرف إلى األنماط القيادية في التعليم ك )1992(وقامت الخثيلة 
عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات ) 98(عضو هيئة التدريس وتكونت عينة الدراسة من 
استخدمت الباحثة االستبيان كأداة لجمع البيانات ، بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية

النمط التربوي، النمط  الدراسة العلمية،(وقد أظهرت النتائج وجود أربعة أنماط للقيادة هي ، والمعلومات
، وهي تشابه األنماط الكالسيكية المعروفة الديكتاتوري والديمقراطي )االرتجالي، والنمط الفردي

والمتساهل، فالنمط الذي يستخدم اإلدارة العملية شبيه بالمتساهل، وأن النمط السائد هو الذي يستخدم 
  .أساليب اإلدارة العملية الذي يسمح بالنمط  الديمقراطي

بدراسة هدفت التعرف الـى العالقـة بـين الـنمط القيـادي       Gubanish (1992(كما قام 
رئـيس  ) 72(واالحتراق النفسي لدى رؤساء الجامعات وكليات المجتمع وتكونت عينة الدراسة مـن  

رئيس كلية مجتمع في سبع واليات أمريكية وقد وصف الرؤساء أنفسهم تحت نمطـين  ) 62(جامعة و
ي يمتاز بأنه عالي االهتمام بالعمل والعاملين والنمط الذي يمتاز بأنه متـدني االهتمـام   النمط الذ: هما

بالعمل وعالي االهتمام بالعاملين وقد أظهرت النتائج أن غالبية الرؤساء لديهم مسـتوى متـدني مـن    
 االحتراق النفسي كما دلت النتائج أيضا على وجود عالقات ارتباطية عديـدة بـين الـنمط القيـادي    

  .والمتغيرات الديمغرافية كالعمر والخبرة والمؤهل العلمي
هدفت التعرف الى األسلوب القيادي السائد بين المـدربين فـي    دراسة) 1993(أبدة  وأجرت

، طائرة) 20(، كرة قدم ) 21(مدربا ) 41(وقد تم جمع معلومات من ، األردن وتبعا لمتغير نوع اللعبة
، اب المدربين ألسلوبهم القيادي يركز على أسلوب التدريب والتعليمات وقد أشارت النتائج إلى أن استيع

كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بين ، بينما يعتبر األسلوب الديمقراطي اقل األساليب استعماال
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فيمـا أوصـت   ، مدربي كرة القدم ومدربي الكرة الطائرة في األساليب القيادية الخمسة على المقيـاس 
لى ضرورة استخدام النمط القيادي المتميز بالتركيز على التدريب وإعطاء التعليمات مصحوبا الدراسة إ

  . بتعزيز ايجابي ودعم اجتماعي لالعبين
بدراسة هدفت إلى تحديد األنماط القيادية لرؤساء أقسـام كليـات    Womack (1999(وقام  

هم وذلك بإتباع نظرية بـال نشـرد   التمريض شرق الواليات المتحدة كما يتصور رؤساء األقسام أنفس
من مجتمع الدراسة % 61رئيسا حيث أظهرت النتائج )  106(وهيرسي وقد تكون مجتمع الدراسة من 

امتازوا بالنمط القيادي الذي يتصف بأنه عالي االهتمام بالعاملين ومتدني االهتمام بالعمل ودلت نتـائج  
يادية لرؤساء األقسام تعزى لحجم القسـم والجهـة   الدراسة أيضا على عدم وجود فروق في األنماط الق

  . المشرفة وعدد الخريجين
دراسة هدفت التعرف إلى مستوى كل من السلوك القيادي والقدرة  )2001(وأجرى الروسان 

على التفكير االبتكاري باإلضافة إلى الفروق والعالقات بين تلك المستويات لدى طلبة كليـة التربيـة   
ة األردنية وتبعا لمتغيرات الجنس مستوى السنة الدراسـية ومسـتوى التحصـيل    الرياضية في الجامع

وقد قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي في صورته المسحية في هذه الدراسة وبالطريقـة  ، الدراسي
وبنسبة مئوية وقدرها ، طالبا) 124(طالبا وطالبة وبواقع ) 336(العشوائية تم اختيار عينة مكونة من 

طالبا وطالبة وقد أشارت أهم النتائج اإلحصائية ) 629(من مجتمع الدراسة الكلي والبالغ %) 53.41(
التي تم الحصول عليها إلى أن مستوى السلوك القيادي وتبعا لكافة متغيرات الدراسة قـد جـاء فـي    

الرياضية  المستوى العالي وقدم الباحث عددا من التوصيات كان من أهمها االهتمام بطلبة كلية التربية
الذين يتمتعون بمستويات عالية من السلوك القيادي والقدرة على التفكير االبتكاري وتطويرهم ورعايتهم 
وتقديم الحوافز التشجيعية لهم واالستفادة من قدراتهم لدعم مسيرة التربيـة الرياضـية فـي المجتمـع     

  .األردني
ل السلوك القيادي التحـويلي  دراسة هدفت إلى التعرف على تحلي Davis (2002)كما أجرى 

لدى مديري الدوائر الرياضية الخاصة بألعاب القوى في الكليات األمريكية، ودرجة تأثيره في الرضى 
الوظيفي لدى المدربين والمشرفين الرياضيين، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانـات، كمـا   

) 65(ن ـمة الدراسة، حيث تكونت عينة الدراسة إستخدم الباحث المنهج الوصفي نظرا لمناسبته وطبيع
مديرا من مديري الدوائر الرياضية الخاصة بألعاب القوى في الكليات األمريكية، وقد أظهرت النتـائج  
أن السلوك القيادي التحويلي كان ممارسا بدرجة عالية كما أظهرت النتائج أن هنالـك ارتباطـا بـين    

لوظيفي وعدم وجود عالقة ارتباطية للسلوك القيـادي بالرضـى   السلوك القيادي التحويلي والرضى ا
  .الوظيفي تبعا لمتغيرات الوعي االجتماعي، والعمر، وسنوات الخبرة، والمؤهل األكاديمي

بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر السلوك القيادي التحويلي والسـلوك   Wang (2004)وقام      
ائرة لمنتخبات اتحاد الجامعات التايوانية في الرضى العام لـدى  القيادي التبادلي لدى مدربي الكرة الط
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الالعبين، واستخدم الباحث اإلستبانة كأداة لجمع البيانات، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي نظـرا  
مدربا من مدربي الكـرة الطـائرة   ) 23(ن ـمنت عينة الدراسة تكولمناسبته وطبيعة الدراسة، حيث 

امعات التايوانية، وأظهرت النتائج وجود عالقة تبين ممارسـة السـلوك القيـادي    لمنتخبات اتحاد الج
التحويلي لدى مدربي كرة الطائرة والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، كما أظهرت النتائج وجود عالقة 
بين السلوك القيادي التحويلي للمدربين والشعور بالرضى لدى الالعبين، باإلضافة لعدم وجود عالقـة  

  .السلوك القيادي التبادلي للمدربين والشعور بالرضى لدى الالعبين بين
بدراسة هدفت التعرف إلى معرفة األسلوب القيادي المتبع من  )2006(وقام الدبايبة وآخرون 

قبل مدرسي التربية الرياضية في المدارس الحكومية من وجهة نظر الطلبة المشـاركين فـي الفـرق    
أجريـت  ، لتعرف على الفرق بين وجهة نظر الطلبة تبعا لمتغيـر الجـنس  الرياضية المختلفة وكذلك ا

موزعة على خمسـة  ) إناث 90ذكور و95(الدراسة على عينة مكونة من مائة وخمس وثمانون طالب 
توصلت الدراسة إلى أن النمط القيادي األكثر شيوعا لـدى مدرسـي التربيـة    ، عشر مدرسة حكومية

و النمط الديمقراطي تاله النمط األوتوقراطي ثم الدكتاتوري وأخيـرا  الرياضية من وجهة نظر الطلبة ه
كما أشارت الدراسة إلى انه ال يوجد فروق في األنماط القيادية السائدة لدى المدرسين مـن  ، المتساهل

  .وجهة نظر الطلبة تبعا لمتغير الجنس
 لمديري المفضلة القيادية ألنماطبدراسة هدفت إلى التعرف على ا )2008(كما قام أبو تينة والروسان     

 بتميزهم وعالقتها المتميز للمعلم العبداهللا رانيا بجائزة الملكة الفائزين المعلمين نظر وجهة من المدارس
التربوي، وقد تم استخدام االستبيان كأداة لجمع البيانات، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي نظرا لمناسبته 

 أنماط أكثر أن معلماً ومعلمة، وقد أظهرت النتائج) 62(عينة الدراسة من  وطبيعة الدراسة، حيث تكونت
ثم  متوسطة، بدرجة التبادلية القيادة نمط يليه مرتفعة، وكان بدرجة التحويلية، القيادة نمط تفضيالً القيادة
  .ضعيفة بدرجة الترسلية القيادة نمط

ماط القيادية المدرسية في المرحلة دراسة هدفت إلى التعرف على األن) 2010(وأجرى الرشيدي 
المتوسطة وعالقتها بالوالء التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم، استخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع 
البيانات، كما استخدم الباحث المنهج الوصفي نظرا لمناسبته وطبيعة الدراسة، حيث تكونت عينة الدراسة 

لمتوسطة في جميع محافظات الكويت، وأظهرت النتائج أن النمط معلما ومعلمة في المدارس ا) 451(من 
 . الديمقراطي جاء بالمرتبة األولى، وجاء مستوى الوالء التنظيمي بتقدير مرتفع

عمداء القيادة السائد لدى نمط دراسة هدفت إلى التعرف على  )2011(أجرى مساعدة  كما
وقد استخدم الباحث االستبيان كاداة لجمع البيانات،  الزرقاء،في جامعة العلمية ورؤساء األقسام الكليات، 

كما استخدم الباحث المنهج الوصفي نظرا لمناسبته وطبيعة الدراسة، وقد تكونت عينة الدراسة من جميع 
) 25(وعددهم الجامعة في العلمية ورؤساء األقسام ، )11(وعددهم الزرقاء في جامعة الكليات عمداء 

يبتعدون العلمية اء األقسام ـورؤس، من عمداء كلياتالوظائف القيادية شاغلي  أنفرداً، وأظهرت النتائج 
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النمط السائد تبين أن ، كما ةـاإلداريـر واألوامالتوجيهات ط قيادي قائم على إصدار ـتخدام نمـساعن 
وى ستـيكون فيها مفي الحاالت التي وهو نمط  يناسب تماما النمط المقنع، هو جامعة الزرقاء بين قياديي 

  .متوسطاالعاملين ضج ـن
  :إجراءات الدراسة

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي نظرا لمناسبته وطبيعة هذه الدراسة: منهج الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من حكام كرة القدم المسجلين في كشوفات االتحاد األردني لكرة  :مجتمع الدراسة

  .احكم) 208(والبالغ عددهم ) 2013-2012(القدم لعام 
من مجتمع الدراسة الكلـي  %) 72( حكما وما نسبته ) 150(تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة

  .يوضح ذلك)  1(موزعين على ثالث فئات وثالث مستويات وثالث تخصصات، والجدول رقم 
)1(جدول  : وصف أفراد عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديمغرافية   

%النسبة  العدد الفئة المتغير  

 الدرجة

 28.00 42 دولي*
 21.33 32 أولى

 50.67 76 ثانية فما دون
 100.00 150 المجموع

 المستوى

 21.33 32 ثانوية عامة فما دون
 66.67 100 دبلوم و بكالوريوس

  12.00 18 دراسات عليا
 100.00 150 المجموع

 التخصص

 36.00 54 ساحة
 46.00 69 مساعد
 18.00 27 مراقب
 100.00 150 المجموع

  
  .المقصود بالحكام الدوليين هم حكام الساحة والمساعدين والمراقبين الذين يحملون الشارة الدولية*
  

  -:خطوات الدراسة
  :أداة الدراسة

بعد مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، قـام الباحـث بتصـميم اسـتبانة      )1
 .بصورتها األولية
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وطلب ) 1(داة الدراسة على محكمين من أصحاب االختصاص ملحق رقم بعد ذلك تم عرض أ )2
منهم إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه من فقرات االستبيان، وبالفعل تم ذلك واستقرت 

 ).2(االستبانة بصورتها النهائية كما في الملحق رقم 
كرة القدم في  حكما من حكام) 150(تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة والبالغ عددهم  )3

وكان الباحث قد قام بنفسه بتوزيع االستبانة ) 1/11/2012(إلى ) 27/9/2012(الفترة من 
 .على العينة وأوضح لهم طريقة ملئ االستبانة وأجاب على استفسارات بعضهم

استبانة على حكام كرة القدم األردنية، في حين بلغ عدد االستبانات ) 155(تم توزيع ما مجمله  )4
استبانات وذلك لعدم استكمال ) 5(استبانة وقد تم استبعاد ) 150(عة والصالحة للتحليل المسترج

 .اإلجابة على بعض الفقرات
وأخيرا قام الباحث بعملية تفريغ البيانات على جهاز الحاسوب تمهيـدا إلجـراء المعالجـات     )5

 .اإلحصائية واستخراج النتائج
6(  مدرج وفق مقياس أعطي لكل فقرة من فقرات أدوات الدراسة وزن)الخماسي لتقدير ) ليكرت

 :درجة الموافقة وهي باألرقام للفقرات اإليجابية على الترتيب
  .درجات) 5(جداً، ولها  كبيرةبدرجة   - أ

  .درجات) 4(بدرجة كبيرة، ولها    - ب
 .درجات) 3(بدرجة متوسطة، ولها   -  ج
 .درجتان) 2(بدرجة قليلة، ولها   - د
 .درجة واحدة) 1(بدرجة قليلة جدا، ولها   - ذ
تم تحديد درجة ممارسة النمط القيادي لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية من وجهة   )7

  -:نظر الحكام إلى ثالثة مستويات
  .درجة تطبيق مرتفعة) 5 -3,68(من ) 1
  .درجة تطبيق متوسطة) 3,67 -2,34(من ) 2
  .درجة تطبيق منخفضة) 2,33 - 1(من ) 3

  -:صدق األداة
محكم مـن  ) 19(ة الدراسة قام الباحث بعرضها على لجنة من المحكمين وعددهم للتحقق من صدق أدا

لمعرفـة  ) 1(ذوي اإلختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية ملحق رقـم  
مدى مالئمة هذه اإلستبانة للدراسة وقدرتها على تحقيق أهداف وتساؤالت الدراسة وتـم التأكـد مـن    

  .صدقها
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  :ألداةثبات ا
تم التحقق من ثبات األداة بمجاالتها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي، ولحساب معامل االتساق الداخلي 

  .يوضح ذلك) 2(طبقت معادلة كرونباخ ألفا والجدول رقم 
  )كرونباخ ألفا(معامالت الثبات لمجاالت أداة األنماط القيادية  :)2(جدول 

ونباخ ألفاقيمة كر عدد الفقرات النمط الرقم  
 0.922 20 النمط الديمقراطي 1
 0.938 17 النمط الديكتاتوري 2
 0.927 18 النمط المتساهل 3

 
أن األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر ) 2(يبين الجدول   

وتراوحت قيم الثبات ما  )0.935(الحكام تمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث بلغت لألداة ككل 
للنمط الدكتاتوري وتعد جميع هذه القيم مناسبة وكافية ) 0.938(للنمط الديمقراطي و) 0.922(بين 

  .ألغراض مثل هذه الدراسة وتشير إلى قيم ثبات مناسبة
  :  المعالجات اإلحصائية

م الرزمـة  لإلجابة على تساؤالت الدراسة تم تفريغ المعلومات في جهاز الحاسـوب باسـتخدا    
لتحليل المدخالت إحصائيا حيث تم اسـتخدام مجموعـة مـن     (SPSS)اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  :األساليب اإلحصائية  وعلى النحو اآلتي
 .(Cronbach Alpha)معامل كرونباخ ألفا  •
 . المتوسطات الحسابية و االنحراف المعياري والنسب المئوية •
 .تحليل التباين األحادي •
  .للمقارنات البعدية SNKاختبار  •
  عرض النتائج: أوال

في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها قام الباحث بإجراء المعالجة اإلحصائية للبيانات التي تم    
الحصول عليها من خالل استجابات عينة الدراسة على استبانة األنماط القيادية السائدة لدى مسـؤولي  

  -:م، وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة تبعا لتساؤالتهادائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكا
ما األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية من وجهـة   :التساؤل األول
  نظر الحكام؟

لإلجابة على هذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألهمية النسبية   
 ). 3(ول رقم كما يبينه الجد
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لألنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة  المتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية :)3(جدول 
  150= ن  حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكام

 الرتبة المستوى األهمية النسبية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النمط الرقم
 1 مرتفع 76.40 0.64 3.82 النمط الديمقراطي 1
 3 متوسط 61.80 0.88 3.09 النمط الديكتاتوري 2
 2 متوسط 62.40 0.85 3.12 النمط المتساهل 3

األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من أن  )3(يالحظ  من الجدول 
، وجاء )66.80(ة بأهمية نسبي) 3.34(كانت متوسطة، إذ بلغ المتوسط الحسابي وجهة نظر الحكام 

، )3.09 – 3.82(مستوى المتوسطات بين متوسط ومرتفع، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
، وفي )76.40(وأهمية نسبية ) 3.82(بمتوسط حسابي النمط الديمقراطيوجاء في الرتبة األولى 

،وقد تم )61.80(ة وأهمية نسبي) 3.09(بمتوسط حسابي  النمط الديكتاتوريالمرتبة األخيرة جاء مجال 
وفقاً ألنماطها األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكام تحليل 

  :وذلك على النحو التالي
النمط الديمقراطي  :  أوال  

   .يبين ذلك) 4(والجدول  لنمط الديمقراطيلتم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم  :)4(دول ج

 النمط الديمقراطيفي من وجهة نظر الحكام  

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  الرتبة  المستوى  النسبية

 2 مرتفع 86.40 0.79 4.32 تقدير الحكام واحترام رأيهم 1
 1 مرتفع 89.40 0.82 4.47  السماح للحكام باالستفسار عن أي مالحظة تخص عملية التحكيم 2
  19 متوسط 62.20 1.44 3.11 الحصول على موافقة الحكام عند تعيين حكام إلدارة المباريات 3
 4 مرتفع 81.40 0.91 4.07 تشجيع الحكام على االشتراك في المنافسات 4
  15 مرتفع 74.20 1.06 3.71 متابعة مشكالت الحكام والعمل على حلها  5
  20 متوسط 51.20 1.28 2.56  ترك الحرية للحكام في توزيع واختيار زمالء لقيادة المباريات  6
  16 متوسط 73.20 1.27 3.66 التعامل مع الحكام بعدالة دون تحيز  7
  5 مرتفع 81.00 0.88 4.05 حكيمالتأكد من فهم الحكام ألدوارهم أثناء الت  8
  12 مرتفع 77.00 0.94 3.85  الموضوعية والعدالة في توجيههم للنقد والمديح للحكام  9

  10 مرتفع 78.60 0.93 3.93 الشفافية والوضوح في تعاملهم مع الحكام  10
  18 متوسط 69.20 1.20 3.46 إشراك الحكام في اتخاذ القرارات التي تخص عملية التحكيم  11

السعي إلى خلق نوع من المسؤولية لدى الحكام ومحاولة مشاركتهم في   12
  14 مرتفع 74.60 1.04 3.73 اتخاذ القرارات

تقديم المشورة الفنية للحكام على شكل عدد من االقتراحات أو البدائل   13
  17 متوسط 72.80 1.04 3.64  تاركين لهم حرية اختيار البديل المناسب
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  7 مرتفع 79.80 0.91 3.99 سباب النجاح إلنجاح المبارياتتوفير جميع أ  14
  11 مرتفع 77.80 0.93 3.89 إضفاء المناخ اإليجابي الذي يتسم بروح الفريق الواحد  15

اللجوء للعمل الجماعي واالبتعاد عن العمل الفردي للنجاح في عملية   16
  8 مرتفع 79.60 0.91 3.98 التحكيم

تحفيز اإليجابي عن طريق وسائل الترغيب والتأثير االعتماد على مبدأ ال  17
  13 مرتفع 76.00 0.96 3.8  واالستمالة واإلقناع

تشجيع الحكام على تحمل مسؤولية القرارات التي يتخذونها أثناء عملية   18
  6 مرتفع 80.80 0.84 4.04 التحكيم

  9 مرتفع 79.00 0.81 3.95 التركيز على الرقابة الذاتية عند الحكام أثناء عملية التحكيم  19

السعي إلى الحفاظ على وحدة الجماعة وتماسكها عن طريق القضاء على   20
 3 مرتفع 82.40 0.81 4.12 كل مظاهر الصراع واالختالف واالحتكاك الناشئ بين الحكام

  مرتفع 76.40 0.64 3.82  النمط الديمقراطي  
السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم أن مستوى األنماط القيادية ) 4(يالحظ من الجدول   

كان مرتفعا، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  النمط الديمقراطيفي من وجهة نظر الحكام 
، إذ تراوحت ، وجاء مستوى فقرات النمط بين متوسط ومرتفع)76.40(بأهمية نسبية ) 3.82(

السماح للحكام " وهي ) 2(رتبة األولى الفقرة ، وجاءت في ال)2.35 –4.43(المتوسطات الحسابية بين 
، )89.40(وأهمية نسبية ) 4.47(بمتوسط حسابي "  باالستفسار عن أي مالحظة تخص المباريات

" ترك الحرية للحكام في توزيع واختيار زمالء لقيادة المباريات) " 6(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة 
  ).51.20(وأهمية نسبية ) 2.56(بمتوسط حسابي 

 يالنمط الديكتاتور: ثانيا
  .يبين ذلك) 5(والجدول  لنمط الديكتاتوريلتم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم  :)5(جدول 
  نمط الديكتاتوريالفي من وجهة نظر الحكام  

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  الرتبة  المستوى

 2 متوسط 72.20 1.04 3.61  فرض ما يريدون من آراء ونشاطات على الحكام 1
  8 متوسط 61.40 1.26 3.07 عدم إعطاء الفرصة للنقاش والحوار 2
  7 متوسط 61.60 1.17 3.08 رفض مناقشة أعمالهم مع الحكام 3

4 
اإلنفراد باتخاذ القرارات التي تخص التحكيم دون 

 استشارة الحكام
 3 متوسط 66.40 1.19 3.32

 1 مرتفع 76.60 1.01 3.83 السعي إلدارة المباراة بحزم شديد  5
  14 متوسط 57.20 1.32 2.86 رفض توضيح قراراتهم للحكام  6
  9 متوسط 61.20 1.27 3.06 همعدم تقبل أفكار الحكام واقتراحات  7
 4 متوسط 63.00 1.21 3.15  عدم تفويض السلطة للحكام  8
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  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  الرتبة  المستوى

  5 متوسط 62.80 1.27 3.14 العمل باستقاللية عن الحكام  9
  10 متوسط 61.20 1.22 3.06 عدم تفسير القرارات التي يتخذونها  10
  6 متوسط 62.00 1.19 3.1 رفض المساومة في رأيهم الشخصي  11
  12 متوسط 59.00 1.30 2.95 تحدث بلهجة ال تسمح بالسؤالال  12
  12 متوسط 59.00 1.31 2.95 تقييم الحكام من خالل التعليمات  13
  17 متوسط 55.20 1.34 2.76 عدم اخذ أي اعتبار لمشاعر الحكام  14

15  
استخدام أساليب التهديد إلنجاز الواجبات المرتبطة 

 بعملية التحكيم
  15 متوسط 56.60 1.38 2.83

16  
عدم إتاحة الفرصة للحكام للمشاركة في اتخاذ 

 القرارات المرتبطة بعملية التحكيم
  11 متوسط 59.60 1.26 2.98

  16 متوسط 56.20 1.32 2.81  استخدام مبدأ العقاب للسيطرة على الحكام  17
  متوسط 61.80 0.88 3.09 النمط الديكتاتوري  

 
األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم أن مستوى ) 5(يالحظ من الجدول   

كان متوسطا، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية النمط الديكتاتوري في من وجهة نظر الحكام 
، إذ تراوحت ، وجاء مستوى فقرات النمط بين متوسط ومرتفعا)61.80(بأهمية نسبية ) 3.09(

رفض تفسير " وهي ) 6(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.76 –3.83(المتوسطات الحسابية بين 
، وجاءت في الرتبة )76.60(وأهمية نسبية ) 3.83(بمتوسط حسابي "  وتوضيح قراراتهم للحكام

واهمية نسبية )2.76(بمتوسط حسابي" عدم الشعور بأي اعتبار لمشاعر الحكم) " 14(األخيرة الفقرة 
)55,20.(  

  ساهلالنمط المت: ثالثا
يبين ) 6(والجدول  لنمط المتساهللتم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،   

  .ذلك
المتوسطات الحسابية واالنحرافات النمطية لألنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام ):6(جدول 

  النمط المتساهلفي كرة القدم من وجهة نظر الحكام  

  الفقرة  ت
المتوسط 

  حسابيال
االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  الرتبة  المستوى

  15 متوسط 56.40 1.44 2.82 عدم المباالة في انجاز الواجبات في الوقت المحدد 1
  18 متوسط 54.20 1.35 2.71 إتباع سياسة غير محددة في سير عملية التحكيم 2
  17 متوسط 54.60 1.43 2.73 توصيل المعلومات للحكام ولكن دون توضيح 3
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  الفقرة  ت
المتوسط 

  حسابيال
االنحراف 
  المعياري

األهمية 
  النسبية

  الرتبة  المستوى

  12 متوسط 57.80 1.34 2.89 إهمال المشكالت التي لها عالقة بالحكام 4
  11 متوسط 59.80 1.35 2.99 عدم متابعة انجازات الحكام   5
 1 مرتفع 76.20 1.14 3.81 إعطاء الحرية الكاملة للحكام أثناء إدارة المباريات  6
  8 متوسط 62.80 1.29 3.14 عةالتساهل في التقييد في الخطط التحكيمية الموضو  7

8  
التقصير في متابعة الحكام في تنفيذ المطلوب منهم 

 أثناء التحكيم
  14 متوسط 56.60 1.38 2.83

  16 متوسط 55.80 1.39 2.79 االبتعاد عن التفاعل مع الحكام  9

10  
ترك الحرية الكاملة للحكام في تحديد أهدافهم بما 

  قة بذلكيسمح لهم باتخاذ القرارات المتعل
  6 متوسط 67.20 1.11 3.36

11  
العمل على توفير كافة السبل المساعدة لتحقيق 

  أهداف الجماعة
 2 متوسط 70.40 1.07 3.52

12  
أخذهم دور الوسيط دون التدخل بعمل واضح بنشاط 

  الحكام نتيجة التفويض الواسع لهم
  9 متوسط 61.00 1.19 3.05

13  
ئح تحمل الطابع تحديد المهام للحكام في صورة نصا
  االختياري وليس الطابع اإلجباري

 4 متوسط 68.80 1.09 3.44

14  
تحديد المهام للحكام إلثبات الذات حسب وجهة 

 النظر الشخصية للحكم
 3 متوسط 69.80 1.04 3.49

15  
عدم بذل قدر كبير من الجهد في تسيير العمل 

  10 متوسط 61.00 1.29 3.05 مقارنة بجهد ومبادرات الحكام

16  
ممارسة مهامهم القيادية من خالل التأثير الودي 

 والخالي من التكلف
  5 متوسط 67.80 1.12 3.39

  13 متوسط 56.80 1.41 2.84  التهرب من اتخاذ القرارات  17

18  
إصدار تعليمات عامة وعدم التدخل في الجانب 

  التحكيمي إال في حالة الضرورة القصوى
  7 متوسط 66.20 1.20 3.31

  متوسط 62.40 0.85 3.12 نمط المتساهلال  
 

أن مستوى األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم ) 6(يالحظ من الجدول   
كان متوسطا، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية  النمط المتساهلفي من وجهة نظر الحكام 

، إذ تراوحت النمط بين متوسطا ومرتفعا ، وجاء مستوى فقرات)62.40(بأهمية نسبية ) 3.12(
إعطاء الحرية " وهي ) 6(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة )2.71 –3.81(المتوسطات الحسابية بين 

، وجاءت في )76.20(وأهمية نسبية ) 3.81(بمتوسط حسابي " الكاملة للحكام أثناء إدارة المباريات
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بمتوسط حسابي " غير واضحة ومحددة في سير عملية التحكيمإتباع سياسة ) " 2(الرتبة األخيرة الفقرة 
  ).54.20(وأهمية نسبية ) 2.71(

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة : التساؤل الثاني
؟) ثانية فما دون، أولى، دولي(حكام كرة القدم األردنية حسب متغير درجة التحكيم   

حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ابة على التساؤل الثاني تم لإلج  
متوسطات األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة ستجابات أفراد عينة الدراسة على ال

  .يبين ذلك) 7(القدم من وجهة نظر الحكام تبعاً لمتغير درجة التحكيم، والجدول 
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة المتو):7(الجدول 

 حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكام تبعاً لمتغير درجة التحكيم

 العدد درجة التحكيم النمط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 النمط الديمقراطي
 

 0.61 3.82 42 دولي
 0.72 3.74 32 أولى

 0.62 3.85 76 ثانية فما دون

 النمط الديكتاتوري
 

 0.85 2.70 42 دولي
 0.90 3.05 32 أولى

 0.82 3.33 76 ثانية فما دون

 النمط المتساهل
 

 0.73 2.61 42 دولي
 0.76 3.13 32 أولى

 0.82 3.40 76 ثانية فما دون
القيادية السائدة لدى  وجود فروق ظاهرية بين متوسطات األنماط) 7(يالحظ من الجدول   

مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكام تبعاً لمتغير درجة التحكيم، ولتحديد فيما إذا كانت 
تم تطبيق تحليل التباين ) 0.05α≥( الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  :يبين ذلك) 8(، والجدول )one way ANOVA(األحادي 
نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام ): 8(ول جد

  كرة القدم من وجهة نظر الحكام تبعاً لمتغير درجة التحكيم

مجموع   مصدر التباين  النمط         
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  الداللة

 النمط الديمقراطي
 

 0.14 2 0.28  بين المجموعات
0.34 
 

0.710 
 

 0.41 147 60.43  داخل المجموعات
  149 60.71  الكلي

 0.001 7.58 5.41 2 10.82  بين المجموعات النمط الديكتاتوري
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  مصدر التباين  النمط         
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

   0.71 147 104.90  داخل المجموعات 
  149 115.72  الكلي

 النمط المتساهل
 

 13.83 8.43 2 16.86  بين المجموعات
 

0.000 
 0.61 147 89.55  داخل المجموعات 

 ≤α(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 8(تشير النتائج في الجدول   
األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر متوسطات بين ) 0.05

) 0.001(وبمستوى داللة ) 7.58(بلغت قيمة ف المحسوبة  الحكام تبعاً لمتغير درجة التحكيم، حيث
للنمط المتساهل حيث تشير هذه القيم إلى ) 0.000(وبمستوى داللة ) 13.83(و لنمط الديكتاتوريل

 الداللة كانت اقل من الن قيم مستوى) α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
) 0.710(بمستوى داللة ) 0.34(قراطي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة باستثناء النمط الديم) 0.05( 

الن قيم مستوى ) α≥ 0.05(حيث تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  ).0.05(الداللة كانت اكبر من 

لبعدية للمقارنات ا SNKولتحديد مصادر الفروق الدالة في األنماط السائدة فقد استخدم اختبار   
  .نتائج هذه المقارنات) 9(حيث يوضح الجدول 

للمقارنات البعدية بهدف تحديد مصادر الفروق في األنماط القيادية تبعاً  SNKنتائج اختبار ): 9(جدول 
  لمتغير درجة التحكيم

 أولى درجة التحكيم المتوسط الحسابي النمط
ثانية فما 
 دون

  النمط الديكتاتوري
 دولي 2.70

 
* 

 أولى 3.05
  

   ثانية فما دون 3.33

  النمط المتساهل
 * * دولي 2.61
 أولى 3.13

  
 ثانية فما دون 3.40

  
أن فرق المتوسطين دال إحصائيا حيث تشير النتائج النمط الديكتاتوري ) 9(يبين الجدول رقم   

لثانية فما دون كما إلى وجود فروق بين درجة التحكيم الدولي درجة التحكيم ثانية فما دون ولصالح ا
تشير الفروق على النمط المتساهل إلى وجود فروق بين الدرجة الدولية والدرجات األولى والثانية فما 

  ). غير الدولية(دون بحيث أن الداللة لصالح الدرجات األخرى 
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دائرة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي : التساؤل الثالث
دبلوم ، توجيهي فما دون(حكام كرة القدم األردنية حسب متغير المستوى األكاديمي للحكم 

  ؟)دراسات عليا، وبكالوريوس
ستجابات أفراد عينة الدراسة على تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ال  

القدم من وجهة نظر الحكام تبعاً  متوسطات األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة
  .يبين ذلك) 10(لمتغير المستوى األكاديمي، والجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة  :)10(الجدول 
 القدم من وجهة نظر الحكام تبعاً لمتغير المستوى األكاديمي

األكاديميالمستوى  النمط  المتوسط الحسابي العدد 
االنحراف 
 المعياري

 النمط الديمقراطي
 

 0.61 3.96 32 ثانوية عامة فما دون
 0.61 3.82 100 دبلوم و بكالوريوس

 0.80 3.55 18 دراسات عليا

 النمط الديكتاتوري
 

 0.90 3.32 32 ثانوية عامة فما دون
 0.87 3.02 100 دبلوم و بكالوريوس

 0.91 3.09 18 ات عليادراس

 النمط المتساهل
 

 0.84 3.43 32 ثانوية عامة فما دون
 0.85 3.06 100 دبلوم و بكالوريوس

 0.76 2.90 18 دراسات عليا
وجود فروق بين متوسطات األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي ) 10(يالحظ من الجدول   

اً لمتغير المستوى األكاديمي، ولتحديد فيما إذا كانت دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكام تبع
تم تطبيق تحليل التباين ) 0.05α≥( الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

                                                : يبين ذلك) 11(، والجدول )one way ANOVA(األحادي 
ل التباين األحادي لمتوسطات األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام نتائج تحلي :)11(جدول 

  كرة القدم من وجهة نظر الحكام تبعاً لمتغير المستوى األكاديمي

  مصدر التباين  النمط
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  النمط الديمقراطي
 0.95 2 1.89  بين المجموعات

2.36 
 

0.098 
 0.40 147 58.82  داخل المجموعات 

  149 60.71  الكلي

  النمط الديكتاتوري
 1.38 1.07 2 2.14  بين المجموعات

 
0.254 

 0.77 147 113.59  داخل المجموعات 
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  مصدر التباين  النمط
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

  149 115.72  الكلي

  النمط المتساهل
 2.13 2 4.26  بين المجموعات

3.06 
 

0.050 
 0.69 147 102.15  عاتداخل المجمو 

  149 106.41  الكلي
 

 ≤α(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 11(تشير النتائج في الجدول 
األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر متوسطات بين ) 0.05

وبمستوى داللة ) 2.36(ث بلغت قيمة ف المحسوبة الحكام تبعاً لمتغير المستوى األكاديمي، حي
) 3.06(و لنمط الديكتاتوريل) 0.254(وبمستوى داللة ) 1.38(و لنمط الديمقراطيل) 0.098(

للنمط المتساهل حيث تشير هذه القيم إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 0.050(وبمستوى داللة 
ولتحديد مصادر الفروق ). 0.05(لداللة تساوي الن قيم مستوى ا) α≥ 0.05(عند مستوى الداللة 

نتائج ) 12(للمقارنات البعدية حيث يوضح الجدول  SNKالدالة في األنماط السائدة فقد استخدم اختبار 
  .هذه المقارنات

للمقارنات البعدية بهدف تحديد مصادر الفروق في األنماط القيادية  SNKنتائج اختبار  :)12(جدول 
  ستوى األكاديميتبعاً لمتغير الم

دبلوم أو  المستوى األكاديمي المتوسط الحسابي النمط
 بكالوريوس

 دراسات عليا

  النمط المتساهل
 ثانوية عامة فما دون 3.43

 
* 

 دبلوم و بكالوريوس 3.06
  

 دراسات عليا 2.90
  

نوية العامة تشير نتائج الفروق على النمط المتساهل إلى وجود فروق بين الدراسات العليا والثا  
  .فما دون بحيث أن الداللة لصالح الثانوية العامة فما دون

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي  :التساؤل الرابع 
  ؟) مراقب، مساعد، ساحة(دائرة حكام كرة القدم األردنية حسب متغير تخصص الحكم 

    ستجابات أفراد عينة الدراسة على ية، واالنحرافات المعيارية، التم حساب المتوسطات الحساب   
متوسطات األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكام تبعاً 

  .يبين النتائج) 13(لمتغير تخصص الحكم، والجدول 
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لألنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)13(الجدول 
 حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكام تبعاً لمتغير تخصص الحكم

 المتوسط الحسابي العدد تخصص الحكم النمط
االنحراف 
 المعياري

 النمط الديمقراطي
 

 0.65 3.75 54 ساحة
 0.63 3.87 69 مساعد
 0.65 3.83 27 مراقب

 النمط الديكتاتوري
 

 0.81 3.25 54 ساحة
 0.92 3.14 69 مساعد
 0.79 2.64 27 مراقب

 النمط المتساهل
 

 0.75 3.23 54 ساحة
 0.91 3.26 69 مساعد
 0.61 2.55 27 مراقب

وجود فروق ظاهرية بين متوسطات األنماط القيادية السائدة لدى ) 13(يالحظ من الجدول   
ر الحكام تبعاً لمتغير تخصص الحكم، ولتحديد فيما إذا مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظ

تم تطبيق تحليل ) 0.05α≥( كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
  :يبين ذلك) 14(، والجدول )one way ANOVA(التباين األحادي 

ة السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات األنماط القيادي :)14(جدول 
  كرة القدم من وجهة نظر الحكام تبعاً لمتغير تخصص الحكم

  مصدر التباين  النمط
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  قيمة ف  المربعات

مستوى 
  الداللة

 النمط الديمقراطي
 

 0.22 2 0.44  بين المجموعات
0.54 
 

0.585 
 

 0.41 147 60.27  داخل المجموعات
  149 60.71  الكلي

 النمط الديكتاتوري
 

 3.58 2 7.17  بين المجموعات
4.85 
 

0.009 
 

 0.74 147 108.55  داخل المجموعات
  149 115.72  الكلي

 النمط المتساهل
 

 5.34 2 10.69  بين المجموعات
8.21 
 

0.000 
 

 0.65 147 95.72  داخل المجموعات
  149 106.41  الكلي

 ≤α(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 14(تشير النتائج في الجدول   
األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر متوسطات بين ) 0.05
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) 0.009(وبمستوى داللة ) 4.85(الحكام تبعاً لمتغير تخصص الحكم، حيث بلغت قيمة ف المحسوبة 
للنمط المتساهل حيث تشير هذه القيم إلى وجود ) 0.000(وبمستوى داللة ) 8.21(و لنمط الديكتاتوريل

الن قيم مستوى الداللة كانت اقل من ) α≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
) 0.585(بمستوى داللة ) 0.54(باستثناء النمط الديمقراطي حيث بلغت قيمة ف المحسوبة )  0.05(

الن قيم مستوى ) α≥ 0.05(حيث تشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
  ). 0.05(الداللة كانت اكبر من 

للمقارنات البعدية  SNKولتحديد مصادر الفروق الدالة في األنماط السائدة فقد استخدم اختبار   
  .نتائج هذه المقارنات) 15(حيث يوضح الجدول 

للمقارنات البعدية بهدف تحديد مصادر الفروق في األنماط القيادية  SNKنتائج اختبار  :)15(ل جدو
  تبعاً لمتغير تخصص الحكم

 مراقب مساعد تخصص الحكم المتوسط الحسابي النمط

  النمط الديكتاتوري
 ساحة 3.25

 
* 

 مساعد 3.14
 

* 
 مراقب 2.64

  

  النمط المتساهل
 ساحة 3.23

 
* 

 ساعدم 3.26
 

* 
 مراقب 2.55

  
أن فرق المتوسطين دال إحصائيا بحيث أن داللة الفروق لصالح ) 15(يوضح الجدول رقم           

المتوسط الحسابي األكبر، حيث تشير نتائج الفروق على النمط الديكتاتوري والنمط المتساهل على 
ن الداللة لصالح التخصصات األنماط السائدة بين تخصص المراقب والتخصصات األخرى بحيث أ

    ).ساحة ومساعد(األخرى 
  مناقشة النتائج:ثانيا

ما األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة  :بالتساؤل األول والذي ينص على  النتائج المتعلقة
  حكام كرة القدم األردنية من وجهة نظر الحكام؟

دائرة الحكام هو النمط الديمقراطي أظهرت النتائج أن النمط القيادي السائد لدى مسؤولي   
ويعود ذلك في رأي ) 76,40(وبنسب مئوية ) 0,64(وبإنحراف معياري ) 3,82(بمتوسط حسابي 

الباحث إلى أن إدراك مسؤولي دائرة الحكام اتجاه األسلوب القائم على التسلط والتخويف واستغالل 
على العمل بفعالية وقد يعود ذلك أيضا  النفوذ والمنصب لم يعد األسلوب األنجح من أجل حث الحكام

إلى أن المؤهل العلمي لدى مسؤولي دائرة الحكام هو البكالوريوس وهذا قد يدفعهم إلى انتهاج أسلوب 
كما أن قرارات مسؤولي دائرة الحكام تخضع للجان رقابة ومتابعة من قبل ، علمي متزن في إدارتهم
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كما أن العمل في االتحادات ، يطلق عليها لجنة الحكام هيئة خاصة في االتحاد األردني لكرة القدم
وعضويتها كلجان دائمة ومراقبة للجان الفرعية لديها يتم اختيارها باألصل ضمن نمط ديمقراطي مما 

  .قد يعزز من فرص استخدام هذا النمط وإرشاد هيئات هذه اللجان الستخدام النمط الديمقراطي
بأن أكثر األنماط تشجيعا في رسم ) 1999(مومني وال) 2004(ويؤكد ذلك أبو حليمة   

  .السياسات واتخاذ القرارات وتحديد األهداف الخاصة هو النمط الديمقراطي
ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن طبيعة العالقات بين مسؤولي دائرة الحكام والحكام عالقات   

ية واالجتماعية حيث أن الطاقم التحكيمي وطيدة تعتمد في التعامل على االحترام وبناء العالقات اإلنسان
والمراقبين ومسؤولي دائرة الحكام تجمعهم المشاركة بالمناسبات االجتماعية حيث يوجد لجنة اجتماعية 

كما أنه وعند إقامة أية مباراة تجد أنهم يجتمعون في ، لديهم تم تشكيلها من قبل مسؤولي دائرة الحكام
عدا عن كثرة الدورات التدريبية والتحكيمية والتي تزيد ، المباراة غرف خاصة للتشاور بما يخص إدارة

  .من الترابط وتوطيد العالقات االجتماعية بين الحكام ومسؤولي الدائرة
إلى أن المدير الديمقراطي يضطلع بدور كبير في خلق روح ) 2009(حيث يشير الزعبي   

جعلهم كالفريق الواحد ليتولد لديهم الشعور التعاون بين الموظفين والعاملين بإدارته أو مؤسسته وي
كما أن إبراز الجانب ، باإلنتماء لتحقيق األهداف ومن ثم ينعكس على تحقيقهم ألهدافهم الخاصة

اإلنساني لديه بمشاركته لموظفيه في مناسباتهم المختلفة وشعورهم بأن عالقتهم معه ليست متوقفة على 
ي إيجاد القبول لديهم ليؤثر فيهم وهذا هدف من أهداف القيادة حدود العمل الرسمي الشك أنها تساعد ف

  .الفعالة
إن عملية إعداد الحكام وتأهيلهم لكي يكونوا من ضمن الحكام الذين يديرون مباريات في   

بطوالت اإلتحاد تخضع إلى فترات إعداد طويلة المدى مما أوجب البحث عن نمط يعزز بقائهم كحكام 
، من الصعب جدا استمرارية الحكام في ظل وجود أنماط قيادية متسلطة وعدم خسارتهم حيث أنه

ويوجد من ضمن الحكام والمراقبين من يحمل درجات علمية كالدكتوراه والماجستير مما يمتلكون دراية 
وبالتالي مثل هذا النوع من ، وخبرة في العمل وقد يقدمون استشارات قيمة لمسؤولي دائرة الحكام

  .ز من إمكانية استخدام النمط الديمقراطيالعالقة قد يعز
الذين أشاروا إلى أن النمط القيادي ) 2006(تتفق هذه النتيجة مع دراسة الدبايبة وآخرون   

ويرى ) 1992، العيسى(الديمقراطي هو النمط األكثر شيوعا، وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة 
قد يعود إلى االختالف ) 1992العيسى، (الية ودراسة الباحث أن االختالف في النتائج بين الدراسة الح

حيث طبقت دراسته على مديرات المدارس الثانوية الحكومية التابعة للرئاسة العامة ، في عينة الدراسة
  .لتعليم البنات في مدينة الرياض حيث أشارت النتائج إلى أن النمط السائد هو النمط التسلطي
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط  :اني والذي ينص على التساؤل الثالنتائج المتعلقة ب
، أولى، دولي(القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية حسب متغير درجة الحكم 

  ؟) ثانية فما فوق
بين ) α≥ 0.05(أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   
ت األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة الحكام من وجهة نظر الحكام تبعا لمتغير درجة متوسطا

  .التحكيم وذلك بين النمطين الديكتاتوري والمتساهل
حيث أشارت النتائج إلى أن فرق المتوسطين دال إحصائيا بحيث أن داللة الفروق لصالح   

على النمط الديكتاتوري إلى وجود فروق بين درجة  وتشير نتائج الفروق، المتوسط الحسابي األكبر
كما وتشير الفروق على النمط ، التحكيم الدولي ودرجة التحكيم الثانية فما دون ولصالح الثانية فما دون

المتساهل إلى وجود فروق بين الدرجة الدولية والدرجات األولى والثانية فما دون بحيث أن الداللة 
  .ر الدوليةلصالح الدرجات األخرى غي

إن حكام الدرجة الثانية فما دون يشيرون إلى استخدام النمط الديكتاتوري للتعامل معهم من   
مسؤولي دائرة الحكام إلى أن خبرتهم في مجال التحكيم أقل من خبرة الحكام الدوليين وبذلك فإن 

كام المتقدمين في مسؤولي دائرة الحكام تكون طريقة تعاملهم مع هذه الدرجات متسلطة أكثر من الح
التحكيم وذلك ألن الحكم كلما زادت خبرته في مجال التحكيم قلت أخطائه مما يدعو مسؤولي الدائرة 

  .الستخدام النمط المتساهل مع الحكام الدوليين
كما ويرى الباحث أن طريقة التعامل بين مسؤولي الدائرة وحكام الدرجة الثانية فما دون يكون   

والترابط االجتماعي ويعود ذلك إلى أن المدة التحكيمية لهؤالء الحكام غير كافية بها شيئا من البعد 
للتواصل وتوطيد العالقات بينهم وبين المسؤولين بعكس الحكام الدوليين والذين قطعوا مسافات طويلة 

تخدام من الزمن كافية لزيادة التواصل االجتماعي والتعاون بينهم وبين مسؤولي الدائرة وهذا كفيل الس
  .النمط المتساهل بين الحكام الدوليين ومسؤولي الدائرة

كما ويرى الباحث أنه من أسباب استخدام النمط الديكتاتوري مع حكام الدرجة الثانية فما دون   
إلى أن هؤالء الحكام يتم اإلعتماد عليهم بشكل كبير في المباريات التي تقام داخل البلد وال يتم اإلعتماد 

خارج وهذا قد يزيد من الضغوطات النفسية داخل الملعب من الجمهور والالعبين بعكس عليهم في ال
  .الحكام الدوليين الذين اعتادوا على هذه الضغوطات وتجاوزوا التأثر بها

كما ويرى الباحث أن مسؤولي دائرة الحكام يقومون على توفير المعدات الالزمة للحكام   
واللباس لهم بشكل مستمر دون انقطاع بسبب خوضهم المباريات الدوليين بحيث يتم توفير المعدات 

المهمة والمتقدمة وهذا ماال يتوفر لدى حكام الدرجة الثانية فما دون بحيث يشعر حكام الدرجة الثانية 
أي أن مسؤولي دائرة ، بأن مسؤولي الدائرة يستخدموا معهم النمط الديكتاتوري بعكس الحكام الدوليين
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من حكام الدرجة الثانية فما دون التميز في األداء رغم قلة ما يوفروا لهم من سبل الحكام يطلبون 
  .النجاح

كما وأشارت النتائج إلى وجود فروق بين الدرجة الدولية والدرجات األولى والثانية فما دون   
  .في النمط المتساهل بحيث أن الداللة لصالح الدرجات األخرى غير الدولية

إلى أن حكام الدرجات األولى والثانية فما دون أغلبهم ال يحملون شهادات  ويعزو الباحث هذا  
علمية أي انه ال يمكن لهم استالم مناصب في دائرة الحكام أو االتحاد مستقبال فيتم استخدام النمط 

بعكس الحكام الدوليين والذين يحملون شهادات علمية عالية إضافة إلى خبرتهم الكبيرة ، المتساهل معهم
ي التحكيم فهؤالء قد يخشونهم مسؤولي الدائرة ألن هناك احتمالية توليهم مناصب مرموقة في االتحاد ف

  .أو أخذ منصب أحد مسؤولي الدائرة فهؤالء ال تساهل معهم من قبل مسؤولي دائرة الحكام
كما ويرى الباحث أنه من أسباب التساهل مع حكام الدرجات األولى والثانية فما دون بعدهم   

عن الصحافة واإلعالم وعدم تسليط األضواء تجاههم ألنهم ال يتولون قيادة مباريات من الدرجة 
الممتازة والتي يبثها التلفزيون واإلذاعات والمحطات الرياضية بعكس الحكام الدوليين والذين توجه 

م خشية وقوع لديهم جميع األنظار وأعين الصحافة واإلعالم فال يمكن لمسؤولي الدائرة التساهل معه
  .أخطاء مؤثرة لديهم تعكس سلبا على نتيجة المباراة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط  :التساؤل الثالث والذي ينص علىمناقشة نتائج 
القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية حسب متغير المستوى األكاديمي للحكم 

  ؟) دراسات عليا، بلوم وبكالوريوسد، توجيهي فما دون(
بين ) α≥ 0.05(تشير النتائج إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   

متوسطات األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكام تبعا 
وق على النمط المتساهل وكذلك على لمتغير المستوى األكاديمي حيث أشارت النتائج إلى وجود فر

الدرجة الكلية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على األنماط السائدة بين الدراسات العليا والثانوية العامة 
  .فما دون بحيث أن الداللة لصالح الثانوية العامة فما دون

امة فما دون يكون يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الحكام الذين يحملون شهادة الثانوية الع  
المستوى التعليمي لهم منخفض مقارنة مع الحكام الذين يحملون شهادات دراسية عليا مما يصعب إلى 
حد ما الترابط ما بين هؤالء الحكام ومسؤولي الدائرة وهذا يعكس على المسؤولين اتجاها سلبيا بغض 

االهتمام بهم وإعطائهم مباريات  نظرهم عن حكام الثانوية العامة فما دون وعدم التركيز عليهم أو
وهذا البعد الثقافي يجبر مسؤولي الدائرة على استخدام النمط القيادي ، ضعيفة المستوى إلدارتها
  .المتساهل مع هؤالء الحكام

كما ويرى الباحث أن انخفاض المستوى التعليمي له تأثير كبير على الحكام من ناحية الترقية   
يوجد بها جزء كبير من الجانب النظري واختبارات الكتابة وبما أن هناك حيث أن اختبارات الترقية 
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عددا من الحكام مستواهم األكاديمي متدني فإن هذا يقلل من احتمالية حصولهم على درجات تحكيمية 
عالية وبالتالي فإن مستواهم التحكيمي سيبقى متدني وسيكون تقدمهم بطيء جدا مقارنة بغيرهم من 

كما أن حكام الثانوية العامة فما دون يكونوا دائمي ، ين على شهادات دراسية علياالحكام الحاصل
الموافقة على قرارات الرؤساء مما قد ال يوجد أي احتكاك بينهم وبين مسؤولي الدائرة مما يجعل من 
المسؤولين دائمي التساهل معهم من قبل ضعف مستواهم األكاديمي، وأن نسبة عدد المباريات التي 

ودونها تكون أقل بكثير من نسبة عدد الحكام ذوي الشهادات العليا مما يقلل من زمن الممارسة الفعلية يق
وهذا بدوره قد يقلل من فرص التعامل بجدية بين حكام الثانوية العامة فما دون ومسؤولي ، للتحكيم
استخدام أساليب متعددة  عدا عن ذلك فقد يعزى إلى أن حكام الشهادات المتدنية قد يلجؤوا إلى، الدائرة

للتعامل مع مسؤولي الدائرة من حيث زيادة النفاق االجتماعي مما قد يجعل مسؤولي الدائرة متساهلين 
  . معهم

بأن هذا النوع من القيادة ) 2012(تختلف نتائج هذا البحث عن ما أشار إليه رمضان وآخرون   
ستويات عقلية وعلمية عالية كما في مؤسسات ينجح عندما يتعامل القائد مع أفراد ذوي م) المتساهل(

  .األبحاث والدراسات
والتي دلت نتائجها على وجود عالقات  Gubanish) 1992(وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة   

ارتباطية عديدة بين النمط القيادي والمتغيرات الديمغرافية كالمؤهل العلمي، واختلفت هذه النتيجة مع 
تي كانت عينتها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات حيث جاء النمط وال) 2002(نتيجة مارديني 

الديمقراطي أوال والنمط المتساهل ثانيا وجاء أخيرا النمط الديكتاتوري أي أن حملة الشهادات العليا يتم 
  .التعامل معهم باستخدام النمط الديمقراطي أوال ثم المتساهل ثانيا وأخيرا الديكتاتوري

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األنماط  :التساؤل الرابع والذي ينص على ب النتائج المتعلقة
، ساحة(القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية حسب متغير تخصص الحكم 

  ؟) مراقب، مساعد
 تشير النتائج إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسطات  

األنماط القيادية السائدة لدى مسؤولي دائرة حكام كرة القدم من وجهة نظر الحكام تبعا لمتغير تخصص 
حيث أشارت النتائج إلى أن الفروق على النمط الديكتاتوري لصالح حكم الساحة والنمط ، الحكم

  .المتساهل لصالح الحكم المساعد
احب القرار الفاصل والنهائي منذ دخوله يعزو الباحث هذه النتيجة إلى إن حكم الساحة هو ص  

الملعب حتى خروجه حيث أنه هو المسؤول األول واألخير عن أي حدث يحصل أثناء المباراة بعكس 
الحكم المساعد والذي ال يعتمد قراره إال بأمر من حكم الساحة لذلك فإن حكم الساحة هو المسؤول 

االنتقادات ألحداث المباراة ستوجه إلى حكم الساحة األول واألخير أمام مسؤولي دائرة الحكام فجميع 
ومن ثم الحكم المساعد وهذا بدوره قد يولد شعورا لدى حكم الساحة أن مسؤولي الدائرة يتعاملون معه 
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بالنمط القيادي الديكتاتوري على عكس ما قد يشعر به الحكم المساعد من قلة مراقبة وانتقاد مما قد 
  .حكام أكثر تساهال معهيشعره أن مسؤولي دائرة ال

ويرى الباحث أن الضغط النفسي لحكم الساحة أكبر منه عند الحكم المساعد وهذا يعود إلى   
المسؤوليات واألهمية الكبرى التي تقع على عاتق حكم الساحة حيث أن صالحيات حكم الساحة تكون 

الالعبين والمدربين وعن أكثر بكثير من صالحيات الحكم المساعد فهو المسؤول األول واألخير عن 
باقي الحكام وهذا يشكل ضغط نفسي كبير عليه مما يجعله يدرك المسؤولية التي توليه إياها دائرة 

كما أن المتابع للقرارات ، الحكام وتزيد فرص احتكاكه من خالل النقاش واإلنتقاد مع مسؤولي الدائرة
ر على النسبة األكبر في اتخاذ القرارات مما التحكيمية في المباريات يجد أن حكم الساحة هو من يسيط

قد يزيد من فرص ارتكابه لألخطاء وهذا بدوره قد يزيد من فرص التوجيهات المقدمة إليه من قبل 
  .مسؤولي دائرة الحكام

ويرى الباحث أن حكم الساحة هو المعرض بالصورة المباشرة إلتخاذ العقوبة بحقه على   
ول المباشر عن أي خطأ يحتسبه سواء كان مؤثرا أو غير مؤثرا على ارتكاب األخطاء حيث أنه المسؤ

نتيجة المباراة بعكس الحكم المساعد والذي تكون عقوبته نتيجة خطأ واضح وهو التسلل والذي هو من 
  .مسؤوليته

كما ويرى الباحث أن حكم الساحة تكون جميع األضواء واإلعالم والمحطات الرياضية مسلطة عليه 
لمباراة بعكس الحكم المساعد والذي قد ال يظهر أثناء المباراة إال عدة مرات قليلة، كما أنه طيلة وقت ا

وعند مراجعة شريط المباريات تكون متابعة الكاميرا لحكم الساحة مما قد يصور حركاته وانفعاالته 
ليمات له مما وإيماءاته وهذا بدوره يزيد من فرص متابعة الحكم بشكل دقيق وتوجيه االنتقادات والتع

يشعره بأن مسؤولي دائرة الحكام ديكتاتوريين معه فال يستطيع أن يناقش بأمور موثقة في الكاميرا 
عكس الحكم المساعد والتي ال يصور من قراراته إال حاالت تسلل أما انفعاالته وإيماءاته فقد ال تالحظ 

  .مما يقلل من فرص انتقاده
  :االستنتاجات

ت حكام كرة القدم العاملين في االتحاد األردني لكرة القدم على مقيـاس  بموجب تحليل استجابا  
  :الدراسة، توصل الباحث إلى النتيجتين التاليتين

أن مسؤولي دائرة حكام كرة القدم األردنية يستخدمون النمط القيادي الديمقراطي في التعامل مـع   -1
 .الحكام

ن وذوي الخبرة القليلة وذوي الشهادات األدنـى  مسؤولوا دائرة الحكام يتعاملون مع الحكام المبتدئي -2
 .والحكام المساعدين باستخدام النمط المتساهل أكثر من النمط الديكتاتوري
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    :التوصيات
  :في ضوء ما وصلت إليه الدراسة من نتائج واستنتاجات، يوصي الباحث بما يلي  

ي واستمرارية انتهاجه في على مسؤولي دائرة الحكام التركيز على النمط القيادي الديمقراط -1
 .إدارتهم لما له من دور مهم وفعال في تنمية روح العمل والتعاون بين الحكام

ضرورة تعزيز النمط القيادي الديمقراطي لدى مسؤولي دائرة الحكام وذلك من خالل إعطاء  -2
 الفرصة لجميع الحكام بتفعيل دورهم في المشاركة باتخاذ القرارات وزيادة االهتمام بهم

 .وتحفيزهم مما يدعم تحقيق أهدافهم وتعزيز روح انتمائهم ووالئهم لعملهم
على المسؤولين في اإلتحاد األردني لكرة القدم حث مسؤولي دائرة الحكام باإللتزام بالنمط  -3

 .     القيادي الديمقراطي حتى ينعكس ذلك على سلوك الحكام
دارة لتوعية العاملين في اللجان المساعدة على اإلتحادات الرياضية عقد دورات في القيادة واإل -4

 .لإلتحادات على أهمية األنماط القيادية في تحقيق أهداف اإلتحاد
  المراجع

  :قائمة المراجع العربية
، مجله دراسات، الجامعة األردنية، وقائع المؤتمر النمط القيادي للمدربين، )1993(أبدة، أميرة شحادة 

  .األول، عمادة البحث العلميالرياضي العلمي الثاني، الجزء 
،األنماط القيادية المفضلة لمديري المدارسمن وجهة )2008(أبو تينة، عبد اهللا والروسان، عصمت 

،المجلة نظر المعلمين الفائزين بجائزة الملكة رانيا العبد اهللا للمعلم المتميز وعالقتها بتميزهم التربوي
 .278- 265ص  ،4، عدد4مجلد األردنية في العلوم التربوية،

  .عمان، ، دار وائل للنشر والتوزيعالحديث في اإلدارة الرياضية، )2004(أبو حليمة، فائق 
، مجلة أنماط القيادة في التعليم كما يراها عضو هيئة التدريس، )1992(الخثيلة، هند بنت ماجد 
  .17الجامعات العربية، العدد 

األنماط القيادية ، )2006(، والشعالن، معن أحمد الدبايبة، إبراهيم مفلح، والخطاطبة، معتصم أحمد
، نظريات السائدة لدى مدرسي التربية الرياضية من وجهة  نظر أعضاء الفرق الرياضية المدرسية

  .وتطبيقات، كلية التربية الرياضية للبنين، اإلسكندرية
وعالقتهـا بـالوالء   األنماط القيادية المدرسية في المرحلة المتوسـطة   ،)2010(الرشيدي، عبد اهللا 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط للدراسات التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم
  .العليا، عمان، األردن
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  الدولي األول لعلوم الرياضة والصحةبطاقة المشـاركة في المؤتمر العلمي 
   2016ماي  05و  04كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة من  

  فاطمة: اإلسم
  مساني : اللقب

  .جامعة البويرة الجزائر" أ"أستاذة محاضرة صنف : الوظيفة
  الجزائر: البلد

     18 61 66 72 07:الهاتف
  .جزائرجويلية بابا حسن والية ال 05حي  42: العنوان البريدي

  mesfatma2012@yahoo.fr: العنوان اإللكتروني
  .ممارسة السباحة عند النساء في الجزائر وعالقتها بالصحة: عنوان المداخلة
  . الرياضة والصحة: عنوان المحور

  
  :المقدمة -1

السباحة نوع من أنواع الرياضة تدخل ضمن الرياضة المائية، وهي نشاط يتضمن التحرك في   
كما أنها نمط شائع للترويح ورياضة عالمية مهمة فضال عن كونها . ام الذراعية والرجلينالماء باستخد

  .تمارين رياضية
لقد كانت ممارسة السباحة في الماضي تقتصر على الهواة والرياضيين السباحين فقط، ولكن   

ت هذه اآلن مع مرور الزمن ومع التغير اإلجتماعي واإلقتصادي للدول بما فيها الجزائر أصبح
الرياضة تمارس من طرف عامة الناس، رجال، نساء، أطفال من مختلف األعمار والمستويات 
التعليمية والمادية، وهذا راجع إلى عدة أسباب، حيث أصبح اآلن ينظر إلى هذه العملية نظرة إيجابية 

مل القلب، تسهم على أنها أفضل التمارين الرياضية للمحافظة على اللياقة البدنية، تعمل على تحسين ع
إلى جانب فوائدها الصحية نجد فوائدها النفسية . في تنشيط الدورة الدموية وتقوية العضالت

ويعتبرونها حاليا األطباء بأنها رياضة كاملة لجسم اإلنسان، ينصح بممارستها، مرضى، . واإلجتماعية
  .علها بعد إجتماعي، صحي ونفسي يعود بالفائدة على الفرد والمجتم. أصحاء

إن إنتشار ثقافة ممارسة السباحة عند األفراد لم تعد تقتصر على الرجال فقط، بل إنتشرت هذه   
الظاهرة لتشمل النساء بمختلف مستوياتهن التعليمية والعمرية، وهذا ال يعود فقط إلى أسباب صحية، بل 

التفاعل في المجتمع تتعدى ذلك لتدخل هذه الممارسة في إطار عمليات إجتماعية تساعد على التواصل و
إلى جانب ذلك، فقد تسعى المرأة إلى ممارسة السباحة لقضاء وقت فراغها وللترويح عن نفسها 

ولهذا السبب تلجأ المرأة إلى هذا . بإعتبارها الشخص األكثر تعرضا للضغوطات النفسية واإلجتماعية
  . السلوك اإلجتماعي

mailto:mesfatma2012@yahoo.fr
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ى ظاهرة إنتشار ممارسة السباحة عند النساء، وعليه نحاول من خالل هذه المداخلة التطرق إل  
بالتعرف على األسباب المؤدية إلى ممارسة هذه الرياضة وهل ممارسة السباحة عند النساء الجزئريات 

  لها عالقة بالصحة؟  
  : اإلشكالية -2   

 إنطالقا مما سبق ذكره، فإن إشكالية هذه الدراسة ترتكز أساسا على معرفة األسباب الحقيقية  
  :وتظهر اإلشكالية من خالل التساؤل التالي. التي تؤدي بالنساء إلى ممارسة السباحة في الجزائر

  ما هي أسباب إنتشار ظاهرة ممارسة السباحة عند النساء في الجزائر؟
  :ويتفرع هذا التساؤل إلى التساؤالت التالية

  هل الوضع الصحي للمرأة يؤدي بها إلى ممارسة السباحة؟ - 1
  لحالة النفسية للمرأة سببا من أسباب لجوئها إلى ممارسة السباحة؟هل ا - 2

  :وعليه نحاول اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل الفرضيات التالية
  :الفرضيات -3

  :من خالل التساؤالت السابقة يمكن صياغة الفرضيات التالية
  .الوضع الصحي للمرأة يؤدي بها إلى ممارسة السباحة - 
  .فسية غير المستقرة للمرأة تجعلها تلجأ إلى ممارسة السباحةالحالة الن - 
 : مجاالت الدراسة -4

  : لقد تضمنت الدراسة ثالثة مجاالت، وسوف نتطرق إلى كل مجال كما يلي   
ونظرا . تمثل المجال البشري لهذه الدراسة في النساء الممارسات للسباحة: المجال البشري - 1- 4

طريقة المعاينة، اء الممارسات للسباحة في الجزائر لجأت الباحثة إلى لصعوبة استجواب جميع النس
التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للدراسة الميدانية، وذلك عن طريق تحديد مجتمع البحث الذي هو 

مجموعة من العناصر التي تحمل خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها من العناصر "
   Maurice Angers, (1997)) .  موريس أنجي " (بحث والتي يجرى عليها ال

إن اختيار نوع من أنواع العينات يتم وفق شروط منهجية يفرضها البحث وذلك تماشيا مع  
اإلمكانيات المادية، الزمنية، طبيعة الموضوع وصعوبة تحديد مجتمع البحث، وعليه اعتمدت الباحثة 

  . ة القصديةفي انتقاء أفراد العينة انطالقا من العين
و على هذا األساس تكونت عينة الدراسة من النساء الممارسات للسباحة والذين قدر عددهم ب   

حالة، حيث تم أخذ كل الحاالت ما عدا النساء اللواتي وجدنا معهن صعوبة في التجاوب معنا، إذ  10
قت الكافي إلجراء أن نسبة كبيرة منهن رفضت إجراء معنا مقابلة ألنهن مشغوالت، ليس لديهن الو
كما . نساء فقط  10المقابلة، مستعجالت في الدخول إلى المسبح وفي الخروج وأن كل فوج يتكون من 
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أن المركب الرياضي به عدة نشاطات رياضية لكل الفئات نساء، أطفال ورجال وبالتالي هناك برنامج 
   .م السبت واألحد والثالثاءفالنساء لهن برنامج السباحة يو. معين يخصص لكل فئة ونوع على حدا

لقد أجرت الباحثة دراستها الميدانية في المركب الرياضي للبليدة : "المكاني"المجال الجغرافي  - 4-2
وهذا المركب إفتتح حديثا فقط، وبالتالي ما . الذي يحتوي على عدة نشاطات رياضية أهمها السباحة

  . تخصصات رياضية أخرى تتماشى مع الواقعيزال في مرحلته األولى، وأن مسؤوليه يطمحون لفتح 
بعد القيام بالدراسة االستطالعية، بدأ التحقيق النهائي، حيث حدد مجاله :   المجال الزمـني - 3- 4

، وهي الفترة التي تم فيها 2012مارس  28إلى  2012مارس  25الزمني بالمدة المحصورة ما بين 
 10ات للسباحة، وخالل هذه الفترة الزمنية تم مقابلة جمع البيانات من الميدان حول النساء الممارس

  .نساء
  : اإلجراءات المنهجية للدراسة- 5

وسوف . لقد تمثلت اإلجراءات المنهجية للدراسة في كل من المنهج وتقنيات جمع البيانات
  : نستعرض كل عنصر على حدة

حث نبراسا يهتدي به إلى إن البحث العلمي يتطلب منهجا صحيحا يتخذه البا: منهج الدراسة  - 1- 5
هدفه المنشود في جميع ميادين المعرفة، خاصة في العلوم االجتماعية التي تقتضي المهارة والحذر 

وعليه تطلب إنجاز هذه الدراسة استخدام المنهج الكيفي . للوصول إلى الحقيقة ومعرفة أسباب الظواهر
  . المقابالتوأيضا من خالل تحليل . بوسائله المختلفة منها المقابلة

  : تـقـنـيـات جـمـع البيانات  - 2- 5
تعتبر تقنيات جمع البيانات من أهم الخطوات المنهجية للبحث، و يرجع ذلك إلى أن قيمة البحث  

ودقة نتائجه ترتبطان بمدى قدرة الباحث على الحصول على البيانات الالزمة للدراسة التي لها صلة 
الوسيلة التي يلجأ إليها الباحث "البحث هي يث أن تقنية مباشرة مع األهداف العامة للبحث، ح

محمد عاطف غيث، محمد علي "(للحصول على المعلومات والبيانات التي يتطلبها موضوع دراسته 
وعليه اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على تقنية المقابلة والتي تتماشى مع ). )1976( محمد،

  . هجطبيعة موضوع البحث وكذلك طبيعة المن
المحور األول حاالت، حيث تضمن  دليل المقابلة عدة محاور أهمها  10إن المقابلة شملت   

بيانات شخصية حول المرأة مثل الجنس، السن، الحالة العائلية، مكان اإلقامة، المستوى التعليمي، 
ولى الوضع أما المحور الثاني، فهو يستعرض بيانات حول الفرضية األ. والحالة الفردية، نوع المسكن

بيانات الخاصة في حين نجد المحور الثالث يشمل ال. الصحي للمرأة يؤدي بها إلى ممارسة السباحة
       . الحالة النفسية غير المستقرة للمرأة تجعلها تلجأ إلى ممارسة السباحةبالفرضية الثانية 
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 :  نتائج الدراسة الميدانية -6

براز نتائج الدراسة من خالل عرض الحاالت التي تم مقابلتها وفي األخير تحليل يمكن إ 
  .الحاالت حسب الفرضيات

  :عرض الحاالت- 6-1
  : الحالة األولى

  :  البيانات الشخصية
تسكن في شقة . سنة، عزباء، تقيم في المدينة، لها مستوى تعليمي متوسط، وهي بطالة 30شابة سنها 
  .امع عائلته
  : الةعرض الح

. هذه الحالة منذ عامين وهي تمارس السباحة، ثالث مرات في األسبوع، ال تعاني من مرض  
لهذا هي تمارسها، حيث . السباحة بالنسبة لها، لها فوائد منها الراحة النفسية والجسدية والعالجية

سباحة حققت لها ال". أنا نمارسها باش نحافظ على صحتي، اللياقة البدنية، تحسين عملية التنفس'تصرح 
. وكذلك أضافت لها الحيوية والبهجة في حياتها اليومية. نتائج جيدة، إتزان في الجسم مرونة ونشاط

مقبل ما نمارس السباحة كنت نعاني من السمانة، بصح ماشي لهذا السبب نمارس "فتقول المبحوثة 
فهذه الحالة تلجأ إلى السباحة   ".السباحة تخفف عنك نفسيا، نحس بالسعادة كي نمارس السباحة. السباحة

نجي باش نقضي وقت "للترويح عن النفس، لديها الوقت الكافي لممارسة السباحة، حيث تصرح 
فالحالة ترى بأن ممارسة السباحة عند النساء ". فراغي، هي تروح على النفس، هي كل شيء في الحياة

  .  على جسم المرأة ورشاقتها وجمالهاتعود لألمراض المنتشرة منها مرض المفاصل، السباحة تحافظ 
  : الحالة الثانية

   :البيانات الشخصية
  . سنة، عزباء، تقطن في المدينة في شقة، لها مستوى تعليمي جامعي، وهي طالبة 22شابة عمرها 
  :عرض الحالة

إن هذه الشابة تمارس السباحة منذ أسبوع، مرة واحدة في األسبوع، ال تعاني من مشاكل   
يث صرحت لنا أن السباحة لها فوائد منها تنشيط الدورة الدموية، تحسين عملية التنفس، صحية، ح

فهي تمارس السباحة من أجل المحافظة على . تقوية العضالت وشدها، وتوسع القفص الصدري
فالسباحة حسب تصريحها حققت لها نتائج . صحتها، المحافظة على اللياقة البدنية، تحسين عملية التنفس

وأضافت لها النشاط والحيوية والبهجة في حياتها اليومية، .  وتحسن في الجسم، في العضالت جيدة
فحسب . وذلك من خالل الترفيه عن النفس وكسر الروتين واإلحساس بعمل رياضة تفيد الصحة البدنية

.  اصلتصريحها فإن إنتشار ممارسة السباحة عند النساء يرجع إلى إنتشار األمراض منها أمراض المف
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وتحافظ على رشاقة الجسم وجمال . فالسباحة تؤخر من عالمات الشيخوخة وتقي من الخرف المبكر
  .المرأة، ذلك بممارسة عدة تقنيات وحركات تساعد في جعل الجسم بحالة صحية جيدة

ولقد أضافت الحالة أنها تعاني من القلق والتوتر، فالسباحة ساعدتها كثيرا على إزالة هذا القلق   
التوتر، حققت لها السعادة والثقة بالنفس، وأنستها في همومها ومشاكلها، فهي تحس بالسعادة عند و

فبالرغم من أن المبحوثة ليس . ممارسة السباحة، فالسباحة لها فوائد ترويحية، إجتماعية، عالجية وبدنية
نها واعية جدا لها الوقت الكافي حسب تصريحها، إال أنها تمارس السباحة وتخصص وقت لذلك، أل

ففي هذا الصدد تضيف بأن األسباب التي دفعتها إلى ممارسة السباحة هي أن السباحة . بفوائد السباحة
وكذلك للتعلم والترفيه عن النفس وكما أنها رياضة مفيدة جدا، هي رياضة جد ) r(أوصى بها الرسول 

   . روتينمهمة وهي فترة أقضيها للترفيه عن النفس وخلق جو البهجة وكسر ال
  : الحالة الثالثة

  :بيانات شخصية
  .سنة، عزباء، لها مستوى تعليمي جامعي، وهي طالبة، تقطن في المدينة في شقة 24شابة سنها 

  : عرض الحالة
هذه الحالة تمارس السباحة منذ أسبوع حسب قولها مرة واحدة في األسبوع، وهي ال تعاني من   

فهي تصرح على . باحة من أجل أسباب أخرى غير المشاكل الصحيةمشاكل صحية، بل لجأت إلى الس
أنها تمارس السباحة من أجل المحافظة على الصحة أي من أجل الوقاية من األمراض وتحسين عملية 

كما . فالسباحة حققت لها نتائج جيدة وتحسن في الجسم، اإلتزان ومرونة ونشاط في الجسم. التنفس
. ط والحيوية في حياتها اليومية وذلك بالترفيه عن النفس وكسر الروتينأضافت لها حسب قولها النشا

المبحوثة تصرح بأنها كانت تعاني من القلق والتوتر والسباحة ساعدتها على إزالة اإلحباط والقلق 
والتوتر، حققت لها السعادة والثقة بالنفس، وأنستها في همومها ومشاكلها، فهي تشعر بالسعادة عند 

للتعلم : فاألسباب الحقيقية التي دعتها إلى ممارسة السباحة حسب تصريحها هي. سباحةممارسة ال
. وزيادة الثقة بالنفس وكذلك للترفيه عن النفس، فهي رياضة مفيدة للجسم وتساعد في الترفيه عن النفس

وتضيف المبحوثة أن السباحة تحافظ على رشاقة الجسم وجمال المرأة من خالل ممارسة حركات 
ففوائد السباحة تحسين عملية التنفس وتقوية العضالت، فوائد . اضية تساعد على إتزان الجسمري

  .ترويحية، إجتماعية، نفسية، عالجية بدنية
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  : الحالة الرابعة
   :بيانات شخصية

سنة، أرملة، تقطن في المدينة عند والديها في عمارة، مستواها التعليمي جامعي،  35إمرأة سنها 
  .مشتغلة

  :عر ض الحالة
أشهر، مرة واحدة في األسبوع، فهي ال تعاني من مشاكل  3هذه المرأة تمارس السباحة منذ   

صحية، بل لجأت إلى ممارسة السباحة من أجل المحافظة على صحتها، أي من أجل الوقاية، تقوية 
. ارسة السباحةالعضالت وتنشيط الدورة الدموية والترويح عن النفس، فهي لديها الوقت الكافي لمم

فالسباحة حققت لها نتائج جيدة وتحسن، إتزان، مرونة ونشاط في الجسم، ولقد أضافت لها السباحة 
  .لتخفيف، عدم التفكير في المشاكلالنشاط والحيوية والبهجة في حياتها اليومية، وذلك عن طريق ا

أثرت على حياتها  إن هذه المبحوثة تصرح بأن لها مشاكل تقول أرملة بدون سكن، فالمشاكل  
النفسية، فهي تعاني من القلق والتوتر في حياتها من قبل، ولكن السباحة خففت عنها نفسيا، وقد أزالت 
عنها اإلحباط، القلق والتوتر وحققت لها السعادة والثقة بالنفس وأنستها همومها ومشاكلها، فهذه 

ا للترويح عن النفس، ولديها الوقت الكافي المبحوثة تحس بالسعادة عند ممارسة السباحة، فهي تلجأ إليه
وتضيف الحالة على أن فوائد السباحة هي الراحة، فوائد ترويحية، . لممارستها بالرغم من أنها عاملة

كما أن إنتشار السباحة عند النساء يعود إلى إنتشار . إجتماعية، تربوية، نفسية، عالجية، بدنية
  .ة تحافظ على رشاقة الجسم وجمال المرأةفالسباح. األمراض منها أمراض المفاصل

  : الحالة الخامسة
   :بيانات شخصية

  .سنة، عزباء، مستواها التعليمي ثانوي، وهي طالبة، تقيم في المدينة، في شقة 19شابة عمرها 
  :عرض الحالة

أشهر، وهي تعاني من مرض يسمى  3الشابة تمارس السباحة مرة واحدة في األسبوع، منذ   
صيب العظام، فهي تصرح على أنها تمارس السباحة من أجل أسباب صحية وأيضا من عرق لسع، ي

والطبيب هو الذي نصحها . أجل المحافظة على صحتها وتحسين عملية التنفس والترويح عن النفس
فالسباحة حققت لها نتائج جيدة وتحسن في الجسم، تحسن في العضالت، ومرونة ونشاط في . بذلك

فهذه الحالة كانت تعاني . حيوية والبهجة في الحياة اليومية عن طريق الراحة النفسيةالجسم، النشاط وال
فالسباحة بالنسبة لها هي تحافظ . من الوزن الزائد، ولقد لجأت إلى السباحة أيضا من أجل هذا الغرض

  .  "مادام راكي تمارسي في السباحة تأكدي من رشاقتك"على رشاقة الجسم وجمال المرأة، حيث تصرح 
وتضيف المبحوثة أنها كانت تعاني من القلق والتوتر في حياتها من قبل، ولقد ساعدتها السباحة   

على إزالة اإلحباط والقلق والتوتر، وأضفت لها السعادة والثقة بالنفس وأنستها همومها ومشاكلها، فهي 
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وأنا أرى بأن "ث تصرح فالسباحة لها فوائد نفسية وعالجية، حي. تحس بالسعادة عند ممارسة السباحة
فهي ترى أن فوائد السباحة هي الراحة البدنية والراحة النفسية وتؤخر ". السباحة شيء أحبه وأقدر عليه

وقد تعود ممارسة السباحة حسب قولها إلى إنتشار أمراض . من عالمات الشيخوخة والخرف المبكر
  . معينة مثل القلب، المفاصل

  : الحالة السادسة
  :ةبيانات شخصي

  .سنة، متزوجة، ذو مستوى تعليمي ثانوي، طالبة، تقطن في فيال في المدينة 19شابة، سنها 
  : عرض الحالة

لقد لجأت المبحوثة إلى ممارسة السباحة من أجل الحفاظ على صحتها واللياقة البدنية والترويح   
د السباحة هي وهي ترى أن فوائ. عن النفس، فهي تمارس السباحة منذ شهر، مرتين في األسبوع

ولقد حققت لها السباحة نتائج جيدة وتحسن في الجسم وأيضا . تحسن الصحة وفوائد نفسية وعالجية
فالسباحة بالنسبة لها تحافظ . وأضافت لها الحيوية والنشاط والبهجة في حياتها اليومية. جمال التكوين

  .ة وتقي من الخرف المبكركما أنها تؤخر من عالمات الشيخوخ. على رشاقة الجسم وجمال المرأة
وإذا ما إنتقلنا إلى الحالة النفسية للمرأة، نجد أن هذه الحالة ال تعاني من مشاكل في حياتها   

اليومية ولكن نفسيتها كانت متعبة، تعاني من القلق والتوتر ولكن بممارستها للسباحة تحسنت حالتها 
ها، فهي تحس بالسعادة والبهجة عند ممارسة وزال اإلحباط والقلق والتوتر ونسيت كل همومها ومشاكل

السباحة، فهي تلجأ إلى هذه الرياضة للترويح عن النفس ولديها الوقت الكافي للممارسة والترويح عن 
  .فالسباحة بالنسبة لها هي رياضة. النفس

  : الحالة السابعة
  : بيانات شخصية

  .ستوى تعليمي جامعي، وهي طالبةسنة، عزباء، تقيم في شقة في المدينة، لها م 19شابة سنها 
  :عرض الحالة

إن األسباب التي دعت هذه الحالة إلى ممارسة الرياضة هي أسباب وقائية تتمثل أساسا في   
المحافظة على الصحة وإنقاص الوزن وأسباب ترويحية عن النفس، فهي لديها الوقت الكافي لممارسة 

. هي تمارس السباحة منذ عامين مرة واحدة في األسبوعف. هذه الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية
وترى حسب قولها بأن فوائد السباحة هي أنها تعطي طاقة أكبر للجسم وتسمح باإلسترخاء وتجديد 

فالسباحة حققت لها نتائج جيدة وتحسن في الجسم وإتزان . كما أن السباحة لها فوائد ترويحية. الطاقة
لقد كانت . ذلك بأنها تنسيك في تعب األسبوع وتستمتع بالسباحةومرونة ونشاط وحيوية وبهجة، و

وهذا ما دعاها حسب . كلغ 82الحالة تعاني من الوزن الزائد قبل ممارسة السباحة، وزنها يقدر بـ 
بالنسبة لها السباحة ال تحافظ على رشاقة . تصريحها إلى ممارسة السباحة ألنها كانت تعاني من البدانة
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لقد كانت الحالة تعاني من مشاكل في حياتها اليومية ولكن السباحة ساعدتها . مرأة الجسم وجمال ال
فهي تنسيها همومها ومشاكلها وتحس بالسعادة عند ممارسة السباحة . على إزالة القلق والتوتر واإلحباط

دنية ألن فاألسباب التي دفعتها إلى ممارسة السباحة هي الترويح عن النفس والحفاظ على اللياقة الب. 
  .السباحة هي المتعة

  :الحالة الثامنة
  : بيانات شخصية

  .سنة، عزباء، لها مستوى تعليمي متوسط، ماكثة بالبيت، تقيم في المدينة في شقة 22شابة عمرها 
  :عرض الحالة

إن هذه الشابة لجأت إلى ممارسة السباحة منذ شهرين، مرتين في األسبوع، وقد نصحها   
فهي تمارس السباحة ألسباب . عاني من مشكل صحي متمثل في آالم في الظهرالطبيب بذلك ألنها ت

فهي تمارسها أيضا للمحافظة ". مليحة، تحسن"صحية، حيث ترى بأن فوائد السباحة حسب تصريحها 
فالسباحة حققت لهذه . وترى أن ممارسة السباحة عند النساء تعود إلى إنتشار األمراض. على صحتها

إلى جانب ذلك، . ة وتحسن في الجسم وخاصة في العظام ومرونة ونشاط في الجسمالحالة نتائج جيد
فالسباحة تؤخر من . فهي ترى بأن السباحة أعطت لها النشاط والحيوية والبهجة في حياتها اليومية

". أنا نحس أني مليحة ماشي كيما كنت"وتصرح المبحوثة . عالمات الشيخوخة وتقي من الخرف المبكر
 تمارس السباحة من أجل إنقاص الوزن، فهي حقا ترى بأن السباحة تحافظ على رشاقة فالحالة ال

لقد كانت هذه الحالة تعاني من القلق والتوتر ولكن ممارستها للرياضة ساعدتها على . وجمال المرأة
إضافة على ذلك، فهي تحس بالسعادة عند . تحقيق السعادة والثقة بالنفس وأنستها همومها ومشاكلها

ألجأ إلى "فالسباحة لها فوائد كثيرة حسب هذه الحالة منها ترويحية، حيث تقول . ممارسة السباحة
فالسباحة بالنسبة لي ". السباحة للترويح عن النفس، لديا الوقت الكافي، وألجأ إليها لقضاء وقت فراغي

  ".السباحة الحرية، تعرف على بنات مثل سنك"هي الحرية، حيث تصرح المبحوثة 
  : حالة التاسعةال

  : بيانات شخصية
سنة، مستواها التعليمي متوسط، ماكثة بالبيت، تقطن في المدينة في منزل  32شابة عزباء، سنها 

  .تقليدي
  : عرض الحالة

شابة تمارس السباحة منذ أسبوع مرة واحدة فقط، لقد لجأت إلى هذه الرياضة ألنها تعاني من   
فالطبيب هو الذي نصحها بذلك، إذ . وأيضا للترويح عن النفسمشكل صحي متمثل في آالم في الظهر، 

ففوائد السباحة هي تقويم الظهر . أنها ترى بأن األسباب الصحية هي السبب الرئيسي لممارسة السباحة
فالنساء يلجأن إلى ممارسة السباحة بسبب المشاكل الصحية وإنتشار األمراض منها . وفوائد عالجية
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اآلالم "رى بأن السباحة لم تحقق لها نتائج وتحسن في الجسم حسب تصريحها فهي ت. أمراض المفاصل
. فالنتائج لم تظهر بعد. وهذا راجع إلى أن مدة ممارسة السباحة قصيرة جدا، أسبوع فقط". ال تزال

وبالرغم من ذلك، فهي ترى بأنها عند ممارسة السباحة تحس بمرونة ونشاط في جسمها وحيوية وبهجة 
فهذه الحالة ال تعاني من . بالنسبة لها السباحة ال تحافظ على رشاقة الجسم وجمال المرأة .في حياتها

فالسباحة . مشاكل في حياتها اليومية، ولكن في بعض الحاالت من قبل كانت تعاني القلق والتوتر
فهي تحس  .ساعدتها على إزالة هذه الحالة وحققت لها السعادة والثقة بالنفس وأنستها همومها ومشاكلها

  .وتلجأ إلى هذه الرياضة لقضاء وقت فراغها. بالسعادة عند ممارسة السباحة
  : الحالة العاشرة
  : بيانات شخصية

سنة، تقيم في المدينة في فيال، مستواها التعليمي جامعي، وهي ذو معاش لديها  21شابة عزباء، سنها 
  .منحة

  : عرض الحالة
فهي ال تعاني من مشكل صحي، ولم تلجأ . ، مرة واحدةتمارس هذه الشابة السباحة منذ أسبوع  

وتقول . إلى السباحة ألسباب صحية، بل من أجل الوقاية من األمراض والمحافظة على الصحة
فالسباحة تؤخر من . المبحوثة أنها تحس بإتزان في جسمها عند ممارسة السباحة ومرونة ونشاط

. يضا تحافظ على رشاقة الجسم وجمال المرأةفهي أ. عالمات الشيخوخة وتقي من الخرف المبكر
فالسباحة . وبالرغم من أن هذه الحالة ال تعاني من مشاكل في حياتها اليومية وال تعاني من قلق وتوتر

ففوائد السباحة هي عالجية بالدرجة . تنسيها أحيانا همومها وتحس بالسعادة عند ممارسة السباحة
فلديها الوقت الكافي لممارسة هذه . ن أجل الترويح عن النفسفالحالة تلجأ إلى السباحة م. األولى

  .فهي تقول بأن الطبيب نصحها بممارسة السباحة. الرياضة
  : تحليل الحاالت حسب الفرضيات - 6-2

  :نقوم بتحليل الحاالت حسب الفرضيات السابقة التي تم صياغتها
  .السباحةالوضع الصحي للمرأة يؤدي بها إلى ممارسة :  الفرضية األولى

من خالل تصريحات المبحوثات نرى أن أغلبيتهن يربطون ممارسة السباحة بأسباب صحية، ويظهر 
  : ذلك من خالل الحاالت التالية

إن الحالة الخامسة تمارس السباحة ألنها تعاني من مرض يسمى عرق لسع، فهي تصرح على   
فظة على صحتها وتحسين عملية أنها تمارس السباحة من أجل أسباب صحية وأيضا من أجل المحا

فالسباحة حققت لها نتائج جيدة وتحسن في الجسم، تحسن في . والطبيب هو الذي نصحها بذلك. التنفس
فهذه الحالة كانت تعاني من الوزن الزائد، ولقد لجأت إلى . العضالت، ومرونة ونشاط في الجسم

أما . مقارنة بحالتها الصحية في الماضيالسباحة أيضا من أجل هذا الغرض، وقد تحسنت حالتها كثيرا 
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الحالة الثامنة، فقد فنجد أن األسباب الحقيقية التي دعتها هي مشكل صحي متمثل في آالم في الظهر، 
وترى أن . فهي تمارسها أيضا للمحافظة على صحتها. والطبيب هو الذي نصحها بممارسة السباحة
فالسباحة حققت لهذه الحالة نتائج جيدة وتحسن . ألمراضممارسة السباحة عند النساء تعود إلى إنتشار ا

إلى جانب ذلك، فهي ترى بأن السباحة . في الجسم وخاصة في العظام ومرونة ونشاط في الجسم
فالسباحة تؤخر من عالمات الشيخوخة وتقي . أعطت لها النشاط والحيوية والبهجة في حياتها اليومية

فهي حقا ترى بأن ".  أنا نحس أني مليحة ماشي كيما كنت"وتصرح المبحوثة . من الخرف المبكر
وفي نفس السياق، نجد الحالة التاسعة التي لجأت إلى هذه . السباحة تحافظ على رشاقة وجمال المرأة

فالطبيب هو الذي نصحها بذلك، إذ . السباحة ألنها تعاني من مشكل صحي متمثل في آالم في الظهر
ففوائد السباحة هي تقويم الظهر . هي السبب الرئيسي لممارسة السباحة أنها ترى بأن األسباب الصحية

فالنساء يلجأن إلى ممارسة السباحة بسبب المشاكل الصحية وإنتشار األمراض منها . وفوائد عالجية
اآلالم "فهي ترى بأن السباحة لم تحقق لها نتائج وتحسن في الجسم حسب تصريحها . أمراض المفاصل

. فالنتائج لم تظهر بعد. راجع إلى أن مدة ممارسة السباحة قصيرة جدا، أسبوع فقط وهذا". ال تزال
وبالرغم من ذلك، فهي ترى بأنها عند ممارسة السباحة تحس بمرونة ونشاط في جسمها وحيوية وبهجة 

  . في حياتها
ة وفي هذا الصدد نجد أغلبية المبحوثات يلجأن إلى السباحة من أجل أسباب وقائية بالدرج  

األولى، وهي المحافظة على اللياقة البدنية والمحافظة على الصحة، حيث أن الحالة األولى ترى بأن 
فالسباحة تحافظ على جسم . ممارسة السباحة عند النساء تعود لألمراض المنتشرة منها مرض المفاصل

ة، السادسة والحالة ونفس الشيء بالنسبة للحالة الثانية الرابعة، الخامس. المرأة ورشاقتها وجمالها
العاشرة  اللواتي يرون بأن فوائدها تنشيط الدورة الدموية، تحسين عملية التنفس، تقوية العضالت 

فهي تمارس السباحة من أجل المحافظة على صحتها، المحافظة على . وشدها، وتوسع القفص الصدري
لها نتائج جيدة وتحسن في  فالسباحة حسب تصريحها حققت. اللياقة البدنية، تحسين عملية التنفس

وتضيف الحالة الثانية والثالثة بأن إنتشار ممارسة السباحة عند النساء يرجع .  الجسم، في العضالت
فالسباحة تؤخر من عالمات الشيخوخة وتقي من الخرف .  إلى إنتشار األمراض منها أمراض المفاصل

ارسة عدة تقنيات وحركات تساعد في جعل وتحافظ على رشاقة الجسم وجمال المرأة، ذلك بمم. المبكر
  . الجسم بحالة صحية جيدة

وفي نفس السياق الحالة السابعة ترى بأن األسباب التي دعت هذه الحالة إلى ممارسة الرياضة   
هي أسباب وقائية تتمثل أساسا في المحافظة على الصحة وإنقاص الوزن، وترى حسب قولها بأن فوائد 

فالسباحة حققت لها نتائج . طاقة أكبر للجسم وتسمح باإلسترخاء وتجديد الطاقةالسباحة هي أنها تعطي 
جيدة وتحسن في الجسم وإتزان ومرونة ونشاط وحيوية وبهجة، وذلك بأنها تنسيك في تعب األسبوع 

 82لقد كانت الحالة تعاني من الوزن الزائد قبل ممارسة السباحة، وزنها يقدر بـ . وتستمتع بالسباحة
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بالنسبة لها . وهذا ما دعاها حسب تصريحها إلى ممارسة السباحة ألنها كانت تعاني من البدانة. كلغ
  . السباحة ال تحافظ على رشاقة الجسم وجمال المرأة 

  .الحالة النفسية غير المستقرة للمرأة تجعلها تلجأ إلى ممارسة السباحة:  الفرضية الثانية
بأن السباحة لها فوائد عظيمة من الناحية النفسية، من خالل تصريحات المبحوثات تبين لنا   

فالسباحة هي رياضة ترويحية عن النفس، ترفع معنويات الفرد، تزيل عنه القلق والتوتر وهذا ما 
مثال الحالة األولى ترى بأن السباحة أضافت لها الحيوية والبهجة في . الحظناه من خالل المقابالت

فهذه ".  السباحة تخفف عنك نفسيا، نحس بالسعادة كي نمارس السباحة" فتقول المبحوثة. حياتها اليومية
نجي "الحالة تلجأ إلى السباحة للترويح عن النفس، لديها الوقت الكافي لممارسة السباحة،حيث تصرح 

وفي هذا الصدد الحالة ". باش نقضي وقت فراغي، هي تروح على النفس، هي كل شيء في الحياة
سباحة أضافت لها النشاط والحيوية والبهجة في حياتها اليومية، وذلك من خالل الثانية تصرح بأن ال

ولقد أضافت الحالة أنها . الترفيه عن النفس وكسر الروتين واإلحساس بعمل رياضة تفيد الصحة البدنية
ة تعاني من القلق والتوتر، فالسباحة ساعدتها كثيرا على إزالة هذا القلق والتوتر، حققت لها السعاد

والثقة بالنفس، وأنستها في همومها ومشاكلها، فهي تحس بالسعادة عند ممارسة السباحة، فالسباحة لها 
فبالرغم من أن المبحوثة ليس لها الوقت الكافي حسب . فوائد ترويحية، إجتماعية، عالجية وبدنية

ففي هذا . احةتصريحها إال أنها تمارس السباحة وتخصص وقت لذلك ألنها واعية جدا بفوائد السب
الصدد تضيف بأن األسباب التي دفعتها إلى ممارسة السباحة هي أوال أن السباحة أوصى بها الرسول 

وكذلك للتعلم والترفيه عن النفس وكما أنها رياضة مفيدة جدا، هي رياضة جد مهمة وهي فترة ) ص(
نرى بأن السباحة هي ومن خالل هذا . تقضيها للترفيه عن النفس وخلق جو البهجة وكسر الروتين

   .  رياضة إجتماعية محببة لدى النساء
وفي نفس الصدد تأكد الحالة الثالثة بأن السباحة أضفت لها النشاط والحيوية في حياتها اليومية   

فالمبحوثة تصرح بأنها كانت تعاني من القلق والتوتر . وذلك بالترفيه عن النفس وكسر الروتين
على إزالة اإلحباط والقلق والتوتر، حققت لها السعادة والثقة بالنفس، ونستها في والسباحة ساعدتها 

فاألسباب الحقيقية التي دعتها إلى . همومها ومشاكلها، فهي تشعر بالسعادة عند ممارسة السباحة
للتعلم وزيادة الثقة بالنفس وكذلك للترفيه عن النفس، فهي : ممارسة السباحة حسب تصريحها هي

  .مفيدة للجسم وتساعد في الترفيه عن النفسرياضة 
  .لها فوائد ترويحية، إجتماعية، نفسية، عالجية بدنية 

و الحالة الرابعة لجأت إلى السباحة للترويح عن النفس، فهي لديها الوقت الكافي لممارسة   
ذلك عن طريق فالسباحة حققت لها نتائج جيدة النشاط والحيوية والبهجة في حياتها اليومية و. السباحة

إذ أن هذه المبحوثة تصرح بأن لها مشاكل تقول أرملة بدون سكن، . التخفيف، عدم التفكير في المشاكل
فالمشاكل أثرت على حياتها النفسية، فهي تعاني من القلق والتوتر في حياتها من قبل، ولكن السباحة 
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لها السعادة والثقة بالنفس وأنستها  خففت عنها نفسيا، وقد أزالت عنها اإلحباط، القلق والتوتر وحققت
همومها ومشاكلها، فهذه المبحوثة تحس بالسعادة عند ممارسة السباحة، فهي تلجأ إليها للترويح عن 

وتضيف بأن فوائد السباحة هي الراحة، . النفس، ولديها الوقت الكافي لممارستها بالرغم من أنها عاملة
  . ة، عالجية، بدنيةفوائد ترويحية، إجتماعية، تربوية، نفسي

وتضيف الحالة الخامسة بأنها كانت تعاني من القلق والتوتر في حياتها من قبل، ولقد ساعدتها   
السباحة على إزالة اإلحباط والقلق والتوتر، وأضفت لها السعادة والثقة بالنفس وأنستها همومها 

وأنا أرى بأن . وائد نفسية وعالجيةفالسباحة لها ف. ومشاكلها، فهي تحس بالسعادة عند ممارسة السباحة
  . فهي ترى أن فوائد السباحة هي الراحة البدنية والراحة النفسية. السباحة شيء أحبه وأقدر عليه

ونفس الشيء بالنسبة للحالة السادسة التي لجأت إلى ممارسة السباحة من أجل الترويح عن   
افت لها الحيوية والنشاط والبهجة في حياتها وأض. وهي ترى أن فوائد السباحة هي فوائد نفسية. النفس
فبالرغم من أنها ال تعاني من مشاكل في حياتها اليومية ولكن نفسيتها كانت متعبة، تعاني من . اليومية

القلق والتوتر ولكن بممارستها للسباحة تحسنت حالتها وزال اإلحباط والقلق والتوتر ونسيت كل 
ة والبهجة عند ممارسة السباحة، فهي تلجأ إلى هذه الرياضة همومها ومشاكلها، فهي تحس بالسعاد

فالسباحة بالنسبة لهل هي . للترويح عن النفس ولديها الوقت الكافي للممارسة والترويح عن النفس
  .رياضة

فالحالة السابعة تمارس السباحة ألسباب ترويحية والمتعة، الترويح عن النفس، وفوائد السباحة   
ي طاقة أكبر للجسم وتسمح باإلسترخاء وتجديد الطاقة، مرونة ونشاط وحيوية حسبها هي أنها تعط

  . وبهجة، وذلك بأنها تنسيك في تعب األسبوع وتستمتع بالسباحة
لقد كانت الحالة تعاني من مشاكل في حياتها اليومية ولكن السباحة ساعدتها على إزالة القلق   

  . اكلها وتحس بالسعادة عند ممارسة السباحةفهي تنسيها من همومها ومش. والتوتر واإلحباط
لقد كانت هذه الحالة الثامنة تعاني من القلق والتوتر ولكن ممارستها للرياضة ساعدتها على   

إضافة على ذلك، فهي تحس بالسعادة عند . تحقيق السعادة والثقة بالنفس وأنستها همومها ومشاكلها
ألجأ إلى "حسب هذه الحالة منها ترويحية، حيث تقول  فالسباحة لها فوائد كثيرة. ممارسة السباحة

فالسباحة بالنسبة لي . السباحة للترويح عن النفس، لديا الوقت الكافي، وألجأ إليها لقضاء وقت فراغي
  . يعني ذلك أنه بواسطة السباحة يمكن بناء عالقات إجتماعية". هي الحرية، تعرف على بنات مثل سنك

عة،  فهي ترى بأنها عند ممارسة السباحة تحس بمرونة ونشاط في جسمها وبالنسبة للحالة التاس  
فهذه الحالة ال تعاني من مشاكل في حياتها اليومية، ولكن في بعض الحاالت . وحيوية وبهجة في حياتها

فالسباحة ساعدتها على إزالة هذه الحالة وحققت لها السعادة والثقة . من قبل كانت تعاني القلق والتوتر
وتلجأ إلى هذه الرياضة . فهي تحس بالسعادة عند ممارسة السباحة. نفس وأنستها همومها ومشاكلهابال

  .لقضاء وقت فراغها
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وأخيرا فالحالة العاشرة وبالرغم من أن هذه الحالة ال تعاني من مشاكل في حياتها اليومية وال   
ففوائد . دة عند ممارسة السباحةفالسباحة تنسيها أحيانا همومها وتحس بالسعا. تعاني من قلق وتوتر

فلديها . فالحالة تلجأ إلى السباحة من أجل الترويح عن النفس. السباحة هي عالجية بالدرجة األولى
  . الوقت الكافي لممارسة هذه الرياضة

نستنتج من خالل تحليلنا للحاالت السابقة أن السباحة رياضة مائية مهمة جدا في حياة النساء   
مشاكل الصحية وتضفي عليهن الصحة واللياقة البدنية، كما أن تمنح لهن القوة واإلرادة توقيهما من ال

  . ورفع المعنويات لمواجهة مصاعب ومشاكل الحياة
  :الخاتمــة -7

من خالل العرض السابق لمختلف الحاالت نستنتج أن السباحة رياضة محببة لدى الكثير من   
نها الفوائد الصحية والنفسية، فهي ترفع من معنويات المرأة التي النساء نظرا للفوائد التي تتميز بها م

فبالماء يحيا كل شيء، حتى بدن الفرد . تتعرض في حياتها اليومية إلى مشاكل مهما كان نوعها
  .ونفسيته

إن أغلبية المبحوثات يلجأن إلى ممارسة رياضة السباحة من أجل الصحة والمحافظة على اللياقة البدنية 
لترويح عن النفس وقضاء وقت الفراغ، الذي يعتبر ظاهرة تدخل في إطار نسيج النظم وأيضا ل

  . وفي نفس السياق الترويح هو مظهر من مظاهر السلوك اإلنساني الحضاري. اإلجتماعية
  :المراجع

  : قائمـة المراجع باللغة العربية - 8-1 
لبحث اإلجتماعي، مكتبة ، محاضرات في طرق ا)1976(محمد عاطف غيث ومحمد علي محمد  -1

  .كزيدية إخوان، بيروت
 :قائمـة المراجع باللغة الفرنسية- 8-2

1- Maurice Angers, (1997) Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines,casbah 
université, Alger.                                         

  
  
  

  
  
  
  
  
  



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

448 
 

  دليل المقابلة 
  : بالمرأةأوليـة خاصـة  بيانات - لمحور األولا

  : السن  - 1
   : الحالة العائلية  - 2
  :مكان اإلقامة  - 3
  :المستوى التعليمي  - 4
  :  الحالة الفردية - 5
  :المسكننوعية  - 6

  : بيانات خاصة بالحالة الصحية للمرأة: المحور الثاني
  هل تعانين من مرض معين؟ - 7
  تك لممارسة السباحة؟ ما هي األسباب التي دع - 8
  حسب رأيك ما هي فوائد السباحة؟  - 9

  هل تمارسين السباحة للمحافظة على صحتك؟          - 10
   هل تعود ممارسة السباحة عند النساء إلى إنتشار أمراض معينة؟  - 11 

    كيف هو حالك من الناحية الصحية منذ ممارتك للسباحة؟ - 12
  ين بمرونة ونشاط في جسمك؟              عند ممارسة السباحة هل تحس - 13
  كيف أن السباحة تؤخر من عالمات الشيخوخة وتقي من الخرف المبكر؟              - 14
  هل أضفت لك السباحة النشاط والحيوية والبهجة في حياتك اليومية؟  - 15
  هل كنت تعانين من البدانة في السابق و ولهذا السبب لجأت إلى السباحة؟  - 16
  بالنسبة لك هل السباحة تحافظ على رشاقة الجسم وجمال المرأة؟  -17

  :بيانات خاصة بالحالة النفسية للمرأة: المحور الثالث
  هل لديك مشاكل في حياتك اليومية؟  - 18 

  هل كنت تعانين من القلق والتوتر في حياتك من قبل؟  - 19
    تر؟ هل السباحة ساعدتك على إزالة اإلحباط والقلق والتو - 20
  هل السباحة تنسيك في همومك ومشاكلك؟                 - 21
          هل تحسين بالسعادة عند ممارسة السباحة؟  - 22
  ما هي فوائد السباحة؟  - 23
  هل تلجئين إلى السباحة للترويح عن النفس؟ - 24
  هل تلجئين إلى السباحة لقضاء وقت فراغك؟  - 25
 ماذا تعني لك السباحة؟  - 26
  
  



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

449 
 

  الملخص
دور االتحاد األردني  لكرة القدم والهيئات الراعية في دعم مراكز األمير علي للواعدين  لتطوير ( 

  )لعبة كرة القدم األردنية من وجهة نظر المدربين
  محمود موسى الشديفات

  0796233136تلفون
  

E-Mail:mahsh_135@yahoo.com  
جاءت مشكلة الدراسة،والتساؤل عن واقع نظرا ألهمية الواعدين في بناء الفرق الرياضية       

مراكز االمير علي للواعدين لدعم المستوى التنافسي في كرة القدم،وكذلك إللقاء الضوء على جزء من 
هدفت الدراسة للتعرف إلى دور االتحاد األردني والهيئات الداعمة في تطوير . واقع كرة القدم الوطنية

وبواقع ،مركزا) 25(سته مراكز الواعدين للذكور والبالغ عددها تناول الباحث في درا. الكرة األردنية
  . من المدربين الوطنيين) 76(مدربا كعينه عشوائية من مجتمع الدراسة البالغ ) 51(
وقام الباحث بتصميم أداة . اعتمد الباحث المنهج الوصفي في دراسته لمالئمته لطبيعة الدراسة      

فقرة،تم ) 25(شملت ) إعالمي - اجتماعي -فني -إداري(محاور مؤلف من أربعة ) استبيان(للدراسة 
واستخدم الباحث ). كرومباخ ألفا(التحقق من صدق المحتوى،وتم قياس الثبات لها من خالل معامل 

الستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لهذه الفقرات  SPSS برنامج التحليل اإلحصائي
جود اثر لدور االتحاد والهيئات الداعمة على تطوير كرة القدم األردنية أظهرت هذه الدراسة و.وأبعادها 

ومن خالل التحليل اإلحصائي تبين بان ما يقدم لهذه المراكز ال يزال دون مستوى . وقدرات الواعدين
وأوصى الباحث بضرورة دراسة هذا الموضوع دراسة متأنية متخصصة والتركيز على . الطموح

لفنية وتفعيل دورها بشكل اكبر وتفعيل دور اإلعالم وضرورة متابعته واهتمامه النواحي اإلدارية وا
  .بنشاطات المراكز
  .االتحاد والهيئات الداعمة/مراكز الواعدين: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The Role Of The Jordanian Football Federation And The Sponsoring Organizations In 

Supporting Prince Ali's Centers Of The Promising Youth For Developing The 
Jordanian Football Game From The Point View Of The Trainers. 

Mahmoud Mousa Salem Al-Shudaifat 
The status of the center was questionable in this study in respect of the promising youth 
centers with regard to supporting the competitive level, as well as the status of the national 
football game. The study aimed at identifying role of the Jordanian Federation and the 
supporting organizations with regard to developing the Jordanian football. The study sample 
consisted of the promising youth centers with a total of 25 and 51 coaches which was chosen 
as a random sample from the total study population which includes 76 centers. The researcher 
used the descriptive approach due to its compatibility to the nature of the study. The 
researcher designed the study instrument a questionnaire that consisted of four dimensions, 
administrative, technical, social, and Informational and included 25 items. Content validity 
was obtained by showing it to arbitrators from the professors of the Faculty of Physical 
Education at the University of Jordan. The reliability was measured by using Cronbach Alpha 
coefficient. Based on the statistical analysis, the researcher concluded that 
what is provided to these centers is still below the required level. 
1-The researcher recommended that this subject must be studied carefully by specialists. And 
Focusing on the administrative and technical aspects, as well as providing more activation to 
their role. And activating the role of the media and enhancing it to pay more attention and 
interest in the activities of the centers 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

451 
 

  -:المقدمة وأهمية الدراسة 
عام،  يعتبر االهتمام بالبراعم والواعدين هو األساس في تطوير مستوى األلعاب الرياضية بشكل  

 الموهوبين وصقل د لعبة كرة القدم على ظهور واكتشاف األطفالوكغيرها من األلعاب الرياضية تعتم
جيل قادر  لخلق في أوروبا مهاراتهم من خالل إيجاد مراكز وأكاديميات على غرار األندية المتقدمة

منذ فترة االنتقاء بحيث  نبدأ االهتمام ومن هنا يجب أن. على التطور وتمثيل الوطن بالشكل الالئق
أو الناشئ من خالل التنبؤ بالمستوى الرياضي  ل العناصر وتحديد إمكانات الطفليكون االختيار الفض

  ) 1997، أبو المجد،عمرو والنمكي،جمال إسماعيل ( .الذي يمكن أن يصل إليه في المستقبل
 القدم واألردن كغيره من دول العالم لم يهمل هذه الناحية واعتمد برنامجاً وطنياً لتطوير كرة  
ونائب  أسيا ل سمو األمير علي بن الحسين رئيس االتحاد األردني واتحاد دول غربوعم، األردنية

التنفيذ،كما استطاع إقناع  رئيس االتحاد الدولي عن قارة أسيا جهوداً كبيرة في وضع هذا المشروع حيز
) 38(والبالغ عددها ، بعض الشركات الوطنية للمساهمة في دعم برامج هذه المراكز واستمراريتها 

األردن من أول / مركزاً لإلناث، وتعد شركة بيبسي خمس وعشرون منها للذكور وثالثة عشر، مركزاً 
تقدم التجهيزات الخاصة بالالعبين وبالمراكز من مالبس وكرات  الداعمين من المؤسسات الخاصة حيث

والبطوالت  المادي من خالل الجوائز والحوافز المقدمة في المهرجانات إضافة إلى الدعم، وغيرها 
مساهمة وزارة التربية والتعليم، والمجلس األعلى للشباب كمؤسسات حكوميه في رعاية  المحلية، وكذلك

  .من نشاطات هذه المراكز الكثير
إال أن  وان كانت المملكة األردنية الهاشمية تعد من السباقين لهذا التوجه على المستوى العربي،  

قد تنبهت مبكرا  وبية وحتى األسيوية كاليابان وكوريا الجنوبيةالدول األوروبية ودول أمريكا الجن
ويؤكد االتحاد الدولي لكرة القدم  وأسست مدارس وأكاديميات عنيت بالبراعم والناشئين ولكافة األلعاب،

القدم الخاصة بالبراعم فأن كرة القدم على  إذا لم يتم تشجيع كرة( ضمن شعاراته على انه ) فيفا ( 
عملية التدريب مع الالعبين الكبار في السن لن تساعد على (  ويضيف ان، )ة سوف تعاني مستوى القم

  www.FIFA.com )يملك براعم ال يملك منتخبات وطنيه  التطوير على اإلطالق، فمن ال
دو، تشافي، الونسو، رونال، مثل ميسي ويعد ما نراه من الظهور المميز لالعبين المشهورين  

 وقد. هذه اللعبة  وغوتزه وغيرهم الكثير من نتاجات هذه المشاريع الرائدة في الدول المتقدمه عالميا في
مراكز وأكاديميات تعنى بهذه  قامت بعض الدول العربية حديثاً بتتبع خطى هذه الدول من خالل تأسيس

وجهه للكثير من الرياضيين والعاملين  ت أالنفي قطر والتي أصبح) اسباير ( مثل أكاديمية  البرامج
  .وأطباء وغيرهم في المجال الرياضي من مدربين ومتدربين وإداريين

وصلت  وهكذا فقد أثمر مشروع مراكز األمير علي للواعدين محليا من خالل نشاطاته بان  
إلى النهائيات القارية  المنتخبات الوطنية األردنية الكثر من مرة ولكافة الفئات العمرية ومن الجنسين

  ) م2015لكرة القدم  االتحاد األردني. ( م2007كندا عام وحتى نهائيات كاس العالم للشباب في

http://www.FIFA.com
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  :مشكلة الدراسة 
من  على الرغم من اعتبار الفئات العمرية الصغيرة في السن هي األساس في بناء قاعدة قوية  

قصور في  توى كرة القدم األردنية، إال أن هناكالالعبين وصقل مهاراتهم الفنية والبدنية لتطوير مس
  .يصنعون الفارق هذا المجال والدليل على ذلك عدم الرفد المناسب للمنتخبات بالالعبين الذين

 وقد الحظ الباحث كونه من العاملين في هذا المجال أن الكرة األردنية ال زالت تعاني من مشاكل  
العربية والعالمية،  ملموسة وبشكل واضح كمثيالتها من الدولفي القاعدة أدت إلى عدم تقدمها بخطوات 

من ، المتقدمة في هذا المجال  والتي تتمثل بعدم االهتمام الكافي بالواعدين بقدر ما هو موجود في الدول
والتي ، المشاكل إليجاد الحلول المناسبة لها  ارتأى الباحث انه البد من اإلسراع في الكشف عن هذه هنا

  :نها تتمثل بطرح التساؤلين التاليين يعتقد ا
  .ما واقع مراكز االمير علي للواعدين في دعم المستوى التنافسي في كرة القدم المحلية -1
  .ما دور االتحاد والهيئات الداعمة في تمكينه من الوصول إلى المستوى العالمي -2

امام  رنية لوضعهاوذلك بهدف المساهمه بالكشف عن بعض المعيقات التي تواجه كرة القدم اال  
  . العاملين والمهتمين لدفعهم للمساهمة بايجاد الحلول لمثل هذه المعيقات 

  :أهمية الدراسة 
إلى  تبرز أهمية الدراسة في الكشف عن بعض المشاكل التي تعيق تمكين األردن من الوصول  

يجب أن تعتمد  ية والتيمستوى المنافسات والدوريات المتقدمة من خالل تطوير الفئات العمرية في األند
اساس لرفد العبي كافة  التي تعتبر، على منتجات مراكز الواعدين والتي تكتشف وتصقل هذه المواهب 

وتسلمها مدربين على سوية عالية  والتي يجب أن يتولى تدريبها، الفئات العمرية للفرق الرياضية 
لفريق األول وبالتالي إلى المنتخبات إلى ا مؤهلين علميا وعمليا قادرين على إتمام صقلهم للوصول

القارية والعالمية وهذه الرؤية ال يمكن تحقيقه اال من خالل  الوطنية القادرة على المنافسة في البطوالت
   .الواعدين الموهوبين فنيا وبدنيا االعتماد على بناء جيل من

  :أهداف الدراسة
  .ئات الراعية في دعم الواعدين في األردنتهدف الدراسة للتعرف إلى دور االتحاد األردني والهي  

  :تساؤالت الدراسة 
هل يوجد اثر معنوي لدور االتحاد األردني والهيئات الداعمة لمراكز االمير علي للواعدين على   

  .تطور مستوى كرة القدم األردنية ؟
  :مصطلحات الدراسة

  .كز االمير علي للواعدينعاما من الجنسين الملتحقين بمرا 14هم األطفال دون سن :الواعدين 
  . االتحاد األردني لكرة القدم:  االتحاد
  .مراكز االمير علي للواعدين :المراكز
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  .التي تقدم دعما بكافة أشكاله لهذه المراكز)الرسمية وغير الرسمية(هي الهيئات  :الهيئات 
  :مجاالت الدراسة 
  .ألردنية الهاشميةمراكز األمير علي للواعدين في المملكة ا: المجال المكاني 
  .م30/3/2015م ولغاية1/3/2015: المجال ألزماني 
  .75مدربي مراكز االمير علي للواعدين البالغ عددهم:المجال البشري 
  :األدب النظري

 لقد اهتم العاملين والمنظرين الرياضيين بهذه الفئة العمرية لبناء مستقبل مشرق لكرة القدم في  
والناشئين  ختصين في علوم الرياضة في موضوع االهتمام بالواعدينالعالم، وكتب الكثير من الم

إال أن  وضرورة توجيه الدعم الالزم لهم للتطور واالستفادة منهم في األندية والمنتخبات الوطنية،
كاف من االتحاد  لذلك بادرت األندية وبمجهودات متواضعة ودعم غير. التنظير شئ والعمل شئ آخر

البراعم والواعدين لالستفادة من  دعم بسيط من المجتمع المحلي بالعمل على تأهيلوالهيئات الوطنية و
  .في النادي المتميزين منهم

المدربين  وتناولت األبحاث والكتب هذا الموضوع وركزت جميعها على أن االهتمام بالبراعم وتأهيل
هي األهم  رحلة األساسيةفالم، )  2013 ،شغاتي، عامر فاخر( لهذه الفئات هي ما ستنتج الالعبين 

واستكشاف التحديات  للطفل الكتساب المهارات وحركات التوافق العصبي العضلي من خالل اللعب
يبدأ من مرحلة التوافق األولى  الجسدية، وبما أن الطريق الصحيح لتعلم المهارات الحركية يجب أن

فإن ) 1997 ،عالوي، محمد حسن .( رةللمها للمهارات الحركية ككل ثم ينتقل إلى مرحلة التوافق الجيد
ليس فقط تحديد صالحية الفتى أو الناشئ للعبة وإنما  الهدف من االتجاه الجاد النتقاء واختيار الرياضيين

التنبؤ بمستقبل هذا الطفل عند بلوغ السن األمثل وما يمكن أن  يتعدى هذا الهدف إلى التطوير وإمكانية
  ) 2013 ،شغاتي،عامر فاخر(. مهاري يصل إليه من مستوى بدني

لم  سنوات وما دون هو سن المرح واللعب وال يمكن التعامل معه فنيا كونه)  9- 6( ويعتبر سن   
العمل من خالل  المرحلة التي تمكننا من اكتشاف إمكاناته وكيفية تطويرها لذلك يجب أن يتم يصل إلى

  )1997 ،عالوي،محمد حسن ( .الخ...تدريب الحركات األساسية لإلنسان كالقفز والجري والوثب
 سنه يمكن للمدربين الخبراء اكتشاف العناصر القادرة على التطور والتي)  12- 10(وفي سن   

األساسية  يالحظ عليها الموهبة، ويعتبر هذا العمر هو الفترة الذهبية للتعلم الحركي وتنمية المهارات
القدم في هذه  إتقان المهارات الخاصة بكرةللناشئين، وهنا يجب على المدربين استخدام الكرات و

  .المرحلة
التالية، وكون  اما بعد سن الرابعة عشر فتبدءا مرحلة تكوين الالعب وصقل مهاراته وتأسيسه للمرحلة

) بدنية ونفسية وعاطفية( هذه المرحلة من العمر وكما نعرف يحدث فيها الكثير من التغيرات البيولوجية
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على تجاوز هذه المرحلة من  ن على علم بهذه التغيرات لمساعدة الالعبينيتوجب أن يكون المدربي
  .خالل مراعاتها خالل التدريب والمنافسات

بالبروز  عاما وهي مرحلة الشباب تبدءا مهارات الالعب وقدراته)  17( وبعد الوصول إلى سن   
في التعامل معه  برة المدربينواالتسام بالثبات والتطور، وكذلك بناءه الجسمي والنفسي، وكذلك تبرز خ

الزمالء والمنافسين على حد  وذلك من خالل تعليمهم قواعد اللعبة والتعايش مع، فسيولوجيا ونفسيا 
الحاالت واحترام قرارات المدربين  سواء، واحترامهم وتعليمهم االلتزام بالعب النظيف في جميع

  .وتطوير المهارات دموالحكام، وتعليمهم أن اللعب لالستمتاع بلعبة كرة الق
 ويجب البدء من القاعدة في البحث في المدارس فالحارات والقرى فالمدن الصغيرة وهكذا  

بالالعبين  تصاعديا الستكشاف الخامات وتهيئة الظروف المناسبة لصقلها وتزويد األندية والمنتخبات
  )2013 ، شغاتي،عامر فاخر( .الجيدين
 أشارت إلى) م  2015/ 4/ 11( في عددها الصادر بتاريخ وفي دراسة لجريدة القدس العربي   

أكاديميات  حيث أسس االتحاد الغاني) منتخب غانا ( التجربة الغانية في إنشاء مراكز للنجوم السوداء 
رفع مستوى المنتخب  لصقل األطفال في غانا وتجهيزهم للعب في أقوى الدوريات األوروبية وبالتالي

  .العالم كفريق صعب المراس في البطوالت القارية واالولمبية ونهائيات كأس الغاني الذي ينافس أالن
 ويشير التقرير إلى ميزانية تقدر بمليون وتسع مئة ألف دوالر أعدها االتحاد الغاني لقطاع  

المدعومة من  )الحق في الحلم ( وكذلك سمح لألندية العالمية مثل فينورد البلجيكي وأكاديمية . الواعدين
الغاني وذلك بافتتاح  ة كامبريدج والمعتمدة منها بتزويدها بمنهاج دولي إلى جانب المنهاججامع

ذي وأشار مؤسسها ومديرها التنفي أكاديميات الكتشاف المواهب وصقلها واالستفادة منها فنيا وماديا،
أن عدد سكانها تسعون أكاديمية لكرة القدم رغم  إلى انه يوجد في انجلترا لوحدها) توم فينوم( السيد 

  .مليون)  25( غانا ثالث أكاديميات فقط علما بان عدد سكانها  مليون نسمة في حين يوجد في) 52(
صحيح،  وأضاف بان أكاديميات كرة القدم هي السبيل الوحيد لالعبين لتطوير مهاراتهم بشكل  

ضروري كي يصبح لدينا  هذاوان معظم األندية المحترفة في العالم المتقدم تمتلك أكاديميات كرة قدم، و
  )http://www.alquds.uk) 2015 , .فريق وطني ناجح

ئين في المملكة العربية قطاع الناش( فقام بدراسة بعنوان ) 2006، الشدوخي، خالد ( أما  
وانه يجب ان يكون ، خلص فيها إلى أن الناشئون هم مستقبل األندية والمنتخبات السعودية ) السعودية

 معضالت التي تواجه الالعب الناشئ وتطوير مستواه واكتشاف مواهب جديدة، وأكدحلول لل هناك
في االتحاد  حديثه من خالل استطالع آراء بعض المدربين والمختصين العاملين في األندية والمنتخبات

لذلك يجب أن يكون  السعودي والذين أكدوا أن العمل مع الواعدين أصعب كثيرا من العمل مع البالغين
ووزارة التربية والتعليم ألجل  الختيار دقيقا للمدربين والواعدين على السواء، وأكدوا على دور األهلا

  .هذه الغاية

http://www.alquds.uk)
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 أما الدعم المادي فقد أشار الباحث إلى انه موجه بشكل كبير للفريق األول وتم إهمال الفئات  
بهذه  ية وتكليف أعضاء الشرفالعمرية لذلك اقترح النأي بالنادي عن هذه الفئة من الناحية الماد

جعل المشاركين  المهمة، وأشار التقرير إلى تقصير اإلعالم في ايالء هذه الفئات االهتمام الكافي مما
  .اقل حماسة

  :الدراسات السابقة
األكاديميات  أهمية(دراسته عن ) م 2012،عصام بن محمد ،الكيكي ( اجري الباحث السعودي 
في بناء مستقبل مشرق لكرة  أشار إلى التجربة األلمانية) وى كرة القدم الكروية ودورها في رفع مست

م بواسطة الالعبين الذين تم 2014العالم عام القدم األلمانية أثمر خالل عشر سنوات عن الفوز بكأس
فرض االتحاد األلماني على جميع األندية بالدرجتين األولى والثانية  وكيف.تدريبهم لمدة أربعة عشر عاماً

 كروية لتكوين قاعدة منتجة من المواهب وإعداد برامج تطوير وتحضير المواهب وانه بإنشاء أكاديميات
والطبية والرياضية  شرط من شروط مشاركتهم بالدوري األلماني،وسخر االتحاد كافة اإلمكانات التربوية

هر له وبشكل يؤهله وتكوين مستقبل زا في جميع األكاديميات لتضمن تعليما متكامالً لكل العب شاب
بالتجربة أاللمانيه ) UEFA(االتحاد األوروبي يويفا  لخوض االحتراف الخارجي بكل قوة،واستشهد

الكاتب بدراسة تجربة االتحاد األلماني وتجارب الدول المتقدمة في  وأوصى. كأفضل تجربة في أوروبا
  .سعوديهولندا وفرنسا واسبانيا لتطبيقها في االتحاد ال هذا المجال مثل
الكويتية  حول دور وسائل اإلعالم في تطوير كرة القدم) م 2012الرويشد،بدر ناصر ( دراسة 

العديد من المشكالت التي تواجه  من وجهة نظر الرياضيين والصحفيين،حيث خلصت الدراسة إلى وجود
ياضية وتدخل االحتراف الرياضي وتهالك المنشئات الر تطوير كرة القدم في الكويت أهمها عدم تطبيق

وأوصى الباحث بأن تقوم . وسائل اإلعالم بواجبها تجاه تطوير كرة القدم السياسة بالرياضة وعدم قيام
 بدورها في زيادة وعي المواطنين الكويتيين نحو الرياضة من خالل البرامج الهادفة وسائل اإلعالم

أفضل إلى  ضية لتوجيه االهتمام بشكلوزيادة الدعم المقدم للهيئات الريا. والموجهة والكتابات البناءة
في هذا المجال وتجربة  واالستفادة من تجارب الدول األخرى، قضايا الرياضة ومعيقاتها وإيجاد الحلول 

قانون االحتراف،وضرورة تقريب وجهات  وتفعيل، الحلول المقترحة التي أوجدتها لتطوير الرياضة 
من خالل الحوار لحل المشاكل العالقة، وخصخصة  ياضيةالنظر بين االتحاد واألندية، والتكتالت الر

  .للنهوض بكرة القدم الكويتية األندية للتغلب على مشاكلها المادية
 التطور البدني والحركي للبراعم" بعنوان ) م 2009، شريف، احمد عبدالعزيز ( دراسة 
استخدم  ،"رقية بمصرالمشاركين في مدارس كرة القدم في منطقة الش) سنه 12- 6( والناشئين من 

للحصول على الصفات العامة التي  المسحي بالطريقة المستعرضة استهدفت النمو/الباحث المنهج الوصفي
حيث ، طالبا ) 118( التي تم اختيارها عشوائيا من تميز النمو في كل مرحلة سنية، وتكونت عينة البحث

)  12( نه ألخرى عدى الطول الكلي لسن صاعدة في هذا السن من س استنتج أن منحنيات النمو البدني
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تبين  )التوافق-المرونة- القدرة(سنوات، وان منحنيات التطور الحركي من حيث )  9( والوزن لسن  سنه
سنه في )  11(العمرية  كذلك بأنها منحنيات صاعده،أي أن هناك تطورا من سنة إلى أخرى عدى الفئة

وأوصى الباحث بضرورة .في التوافق )سنه12و10(لفئات وا سنه في المرونة12القدرة والفئة العمرية
عند وضع )سنه 12-  6( والحركي للبراعم في المراحل السنية مراعاة الفروق الفردية في التطور البدني

المهارات الحركية في مدارس كرة القدم في مصر، وكذلك بضرورة االهتمام  برامج تعلم وتدريب
في  ل فئة عمرية ما أمكن عند اإلعداد والتحضير لدروس كرة القدمبمتطلبات النمو البدني والحركي لك

  .مدارس األندية المختلفة
  :التعليق على الدراسات السابقة

من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين أنها جميعا اتفقت على اهتمامها بالفئات العمرية   
قاعدة من الواعدين تستطيع أن تنافس على تكاتف الجهود لبناء  كما انها ركزت على ضرورة،  الواعده

واستفاد الباحث من هذه الدراسات ، كما انها اتبعت المنهاج الوصفي ، المستوى المحلي والقاري والدولي 
كما استفاد منها في مناقشة نتائجه ، في اختيار المنهج المستخدم وتحديد محاور دراسته وكتابة فقراتها 

  .راسات بمقارنتها مع نتائج هذه الد
  :اإلجراءات

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة لمناسبتها لطبيعة البحث: منهج الدراسة
  .مدربا76مركزا،وبواقع 25الذكور، والبالغ عددها /مراكز األمير علي للواعدين : مجتمع الدراسة
القدم  األردني لكرة مراكز الواعدين المسجلين في االتحاد تم اختيار عدد من مدربي: عينة الدراسة 

  .مدربا بالطريقة العشوائية )  51(وعددهم 
  :أدوات الدراسة

/ اجتماعي / فني / إداري ( صمم الباحث استبيان خاص لهذا الغرض اشتمل على أربعة محاور  
فقره تم تحكيمه من قبل أساتذة في كليات التربية الرياضية في  ) 25( احتوى على ، ) إعالمي 

  ).من صدق المحتوى  التأكد(  دنيةالجامعات األر
  -:إجراءات تطبيق الدراسة   

 الجامعة األردنية إلى االتحاد األردني/ قام الباحث بتقديم كتاب رسمي من كلية التربية الرياضية   
  .لتسهيل مهمته والحصول على المعلومات إلتمام البحث

 سهيل مهمته في جمع بيانات الدراسةتقدم الباحث باستدعاء إلى االتحاد األردني لكرة القدم لت  
  . وتمت له الموافقة

 قام الباحث ومن خالل عمله كمتطوع في هذه المراكز بالتواصل مع المدربين المعينين في  
  .المراكز إلتمام عملية تعبئة االستبيان

  .لمعالجة النتائج) SPSS( استخدم الباحث برنامج المعالجات اإلحصائية  
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  :ةالمعالجات اإلحصائي
   - :المعالجات االحصائية التالية لتحقيق اهدافه  ثبات استخدم الباحث

  المتوسط الحسابي  -
  االنحراف المعياري  -
  التكرارات  -
  ).ألفا  كرومباخ(معامل  -

  - :المعامالت العلمية 
  :الصدق لالداه

، ألردنية ا قام الباحث بعرض االستبيان على مجموعة من أساتذة كليات التربية الرياضية في الجامعات
  . لتحكيمه وابدوا بعض المالحظات والتعديالت حيث تم مراعاتها واالخذ بها) 1(ملحق رقم 

  .لقياس ثبات األداة) كرومباخ ألفا ( قام الباحث بتطبيق معامل  -:الثبات 
  معامل الثبات

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0.598153 0.65041 25 
  

  المقياس الخماسي
 المستوى المتوسط المرجح

 ال أوافق بشده 1.79إلى  1من 
 ال أوافق 2.59إلى  1.80من 
 أوافق بدرجة متوسطة 3.39إلى  2.60من 
 أوافق 4.19إلى  3.40من 

 أوافق بشده 5إلى  4.20من 
  :عرض النتائج ومناقشتها

هل يوجد اثر معنوي لدور االتحاد األردني والهيئات الداعمة ( ى تساؤل الدراسة لإلجابة عل  
  .؟)األردنية  لمراكز الواعدين على تطور مستوى كرة القدم

 أسفرت نتائج اإلحصاء على فقرات االستبيان عن وجود بعض التباين فيما بينها ولكل محور  
لهذا  الداعمة وز دور االتحاد األردني والهيئاتكما اظهرت بر، من المحاور الواردة في االستبيان 

  :سوف يقوم الباحث بعرض ومناقشة كل محور على حدا حيث تبين أن و، المشروع الوطني 
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   - : المحور االداري 
  )المحور اإلداري(لمحور األول ليوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) 1( رقم  جدول

  الوسط الحسابي الفقرة  الرقم
  نحراف اال

  المعياري
  العدد

 51 0.833608 4.156863 .يقدم االتحاد األردني دعما كبيرا إلنجاح هذه التجربة   1
شركة بيبسي األردن،وزارة التربية (تقدم الهيئات    2

والتعليم،المجلس األعلى للشباب،اإلعالم،المجتمع 
 .دعماً ماديا كافياً باستمرار)المحلي

3.196078 0.87223 51 

التجهيزات المقدمة لالعبين من مالبس رياضية    3
وكرات تشجعهم على االستمرار بالمشاركة في 

 .المراكز
4.058824 0.881176 51 

 51 0.770536 4.078431 .أماكن المراكز الحالية منتقاة بعناية   4
التجهيزات الرياضية والمالعب كافية إلدامة العمل    5

 .في المراكز بشكل جيد
3.666667 0.68313 51 

يقدم االتحاد والهيئات الداعمة حوافز مادية ومعنوية    6
 .للمراكز المتميزة

2.823529 0.973774 51 

يتضح من خالل البيانات والمعالجة اإلحصائية المستخدمة  أن االتحاد األردني والهيئات تقوم   
استمرار لهذه المراكز وذلك بدورها في رفع سوية هذا القطاع إلى حد ما، وتقدم دعما ماديا كافيا ب

والتي تعني )  4ر16( حسب إجابات المدربين على الفقرة األولى من المحور األول وبمتوسط حسابي 
في حين حصلت الفقرة   السادسة من المحور على اقل متوسط وبمقدار .  على  السلم موافق بشدة

دية ومعنوية للمراكز المتميزة، وهذا ما حيث أن االتحاد والهيئات الداعمة ال  يقدمون حوافز ما) 2.8(
في دراسته التي دعت إلى ضرورة توفير الدعم المادي والمعنوي ) 2006، الشدوخي،خالد (اكدة 

  .للمراكز والذي يساعدهم على االستمرار بهدف  نجاح عملهم بإعداد أجيال المستقبل
   -:المحور الفني 

  )المحور الفني(لمحور الثاني لف المعياري الوسط الحسابي واالنحرا  يوضح) 2(رقم  جدول
الوسط    الفقرة      الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  العدد المعياري 

 51 0.896179 3.27451 .المدربين العاملين في المراكز مؤهلين علميا وعمليا  1
 51 1.197383 3.254902 .يخضع اختيار المدربين وتعيينهم للواسطة والمحسوبية  2
ربين المتقدمين للعمل في المراكز شهادات حسن يقدم المد  3

 51 1.153341 2.098039 .سير وسلوك
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يقدم االتحاد برامج تدريبية للمدربين لتطبيقها في المراكز   4
 51 0.62685 4.352941 .بشكل موحد

 51 0.540878 4.45098 .يتابع االتحاد العمل في المراكز بشكل دوري  5
التحاد لضبط سير العمل في توجد تعليمات واضحة في ا  6

 .المراكز
4.352941 0.559411 51 

 51 0.472789 4.764706 .تقام مهرجانات وبطوالت مبرمجة مسبقاً سنوياً للواعدين  7
المراكز قادرة على رفد األندية والمنتخبات الوطنية لكافة   8

 51 1.005085 3.901961 .الفئات بالالعبين المميزين

من  الثاني وحسب إجابات المدربين أن أعلى متوسط تمثل بالفقرة السابعةويتضح من الجدول   
والتي تعني على السلم درجة موافق بشدة، وانحراف معياري ) 4.8(المحور الثاني وبمتوسط حسابي

 مبرمجة مسبقاً سنوياً للواعدين، من الدرجة، والتي تفيد بإقامة مهرجانات وبطوالت)  95ر29( قدره
الى ضرورة توفير الحوافز المادية في المستقبل ) 2006 ،الشدوخي ( و)  2013 ،اتي شغ( حيث يشير 

  .من خالل اقامة البطوالت لضمان تقدم المستويات وتطويرها
بأقل   أما الفقرة الثالثة من المحور نفسه والمتعلقة بعدم تقديم شهادات حسن سلوك فقد جاءت  

 ،خلفياتهم القضائية  ربين يعينون دون معرفةي بأن المددرجه،وهذا يعن) 2.09(متوسط حسابي وبمقدار
مما يؤثر على ثقة .لهوالء األطفال  فال يطلب منهم شهادات حسن سلوك قبل الشروع بتوظيفهم كمدربين

على ) 1997،عالوي (أولياء األمور وقناعاتهم بإرسال أوالدهم للتدرب في هذه المراكز،حيث يؤكد 
  .ر نفسي وسلوكي ليكون صالحا للتعامل مع هذه الفئة العمريةضرورة تمتع المدرب باستقرا

   -:المحور االجتماعي 
  ) المحور االجتماعي(لمحور الثالث ليوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري )  3( الجدول رقم 

  الرقم
  الفقرة

الوسط  
  الحسابي

االنراف 
 العدد المعياري

انات يحضر أولياء األمور التدريبات والمهرج  1
 51 1.110732 3.254902 .والمباريات التي يشارك بها أبنائهم ويشجعونهم

تقام أنشطة ترفيهية ورحالت لألوالد إضافة إلى   2
 51 1.083929 2.490196 .التدريب

تغطي المراكز حاليا كافة أقاليم ومناطق المملكة   3
 51 0.663916 3.862745 .األردنية الهاشمية

 51 0.865006 4.176471ي يعقدها االتحاد للمدربين على تقوية تشجع الدورات الت  4
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الروابط بينهم لينعكس على التعاون في تطوير 
 .مراكزهم

 51 1.083929 2.490196 .تهتم وسائل اإلعالم بقطاع الواعدين وتتابع أخبارهم  5
 ن وتقويةيتضح في المحور االجتماعي ان الفقرة الرابعة المتعلقة بتحسن عالقات المدربي  

) 4.17(الروابط فيما بينهم وانعكاسه على مراكزهم بالمرتبة األولى حيث حصلت على متوسط حسابي 
فيما كانت الفقرة الثانية المتعلقة بإقامة أنشطه ورحالت ترفيهية إضافة إلى  درجة على المقياس،

، الكيكي (كل من  وهذا ما اكدته دراستي.درجة على المقياس) 2ر05(التدريب هي األضعف بمعدل 
واللتان اشارتا إلى أهمية العالقات بين المدربين وانعكاسات هذه ) 2012 ،الرويشد (و) 2012

  .العالقات على تطوير انجازات النشء 
  - :المحور االعالمي 

  )المحور االعالمي(لمحور الرابعليوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري )  4( الجدول رقم 
  الرقم

لوسط الحسابيا  الفقرة  االنحراف  
 العدد المعياري

يدعم اإلعالم إقبال الواعدين على المشاركة ويشجع حضور   1
 .األهل

2.607843 0.896179 51 

اإلعالم الوطني مسؤول مسؤولية مباشرة في دعم مراكز   2
  الواعدين والحركة الرياضية

4.156863 1.172562 51 

األردنية بشكل عام  يدعم اإلعالم الرياضي تسويق الرياضة  3
 ومراكز الواعدين بشكل خاص

3.058824 0.858179 51 

اإلعالم الرياضي يسلط الضوء على السلبيات دون   4
 .االيجابيات

2.843137 1.027084 51 

اإلعالم الرياضي ال يهتم بمراكز الواعدين وأهميتها مقارنة   5
 .مع األخبار الرياضية األخرى

3.823529 0.931791 51 

 51 0.937247 3.960784 .يتعامل اإلعالم بانتقائية مع األحداث الرياضية بشكل عام  6
بالنسبة للمحور اإلعالمي ان الفقرة الثالثة المتعلقة باإلعالم الوطني  )4(يتضح من الجدول رقم   

حصلت على اعلى متوسط حسابي  ومسؤوليته المباشرة عن دعم مراكز الواعدين والحركة الرياضية
درجه،أما الفقرة األولى والمتمثلة باهتمام اإلعالم بمراكز الواعدين ومتابعة أخبارهم فقد حصلت ) 4.15(

إلى دور اإلعالم ) 2012 ، الرويشد(حيث يشير وهي األضعف،  درجة،) 2.5(على متوسط حسابي 
  .نى بالواعدينتع المسئول الموجه في توجيه الرعاة باحترافية إلى خدمة أهداف المؤسسات الرياضية التي

وهكذا نجد أن المحور الفني والمتعلق بالمدربين قد حصل على النسبة األعلى في المتوسطات   
) 3.8(الحسابية للمحاور مما يدل على انه األكثر مساهمة في تطوير ودعم الواعدين وبمتوسط حسابي 
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يدل على عدم ايالء  درجة، مما) 2.83(درجة، في حين كان اإلعالم األقل مساهمة وبمتوسط حسابي 
  .مستوى الواعدين اإلعالم لمراكز الواعدين االهتمام الكافي للمساهمة في تطوير كرة القدم على

 كما إن المدرب هو العنصر الفعال وحجر الزاوية في نجاح العملية التدريبية،ويقع على كاهله  
منه قيادة  ية للتدريب،وهو الذي يطلبتنفيذ جميع اإلجراءات التعليمية والتربوية من خالل المفاهيم العلم

وضبط انفعاالته في  البراعم ليصل بهم إلى الحالة التدريبية المثالية أكثر من االهتمام بالفوز والخسارة
  )1997 ، أبو المجد،عمرو والنمكي،جمال إسماعيل.(جميع الحاالت

لألول   )3.66(أما المحورين اإلداري و االجتماعي فقد حصلت على متوسطات متقاربة   
بالهيئات، وهذه المتوسطات  للثاني،حيث األول متعلق باالتحاد األردني لكرة القدم،والثاني يتعلق) 3.44(و

ويرى الباحث أن هذه النتائج ، بدرجة متوسطة   تمثل درجة موافق على المقياس وقريبا من درجة أوافق
حاجة لدور فعال من االتحاد األردني لكرة ترجع لعدم السير في كافة المجاالت بنفس االهتمام، وإن ال

القدم ليكون أكثر نجاعةً يتطلب مضاعفة الجهود بالمشاركة مع المختصين إلنجاح التجربة مع القيام 
بعالقات تشاركيه مع جهات مختلفة من الشركات ذات الثقل المالي لدعم الفكرة وتوسيع حجم وعدد 

هيئة المالعب واألدوات التي تخدم العملية التعليمية لت المراكز وربط ذلك مع المؤسسات الرسمية
  .والتدريبية وتقديم حوافز مادية ومعنوية لألطفال لتشجيعهم على اإلقبال واالنتساب لهذه المراكز

عملياً  أما فنياً فأن الحاجة ماسة ليكون المدربين في هذه المراكز من المؤهلين علميا وتربوياً ثم  
من العمر، حيث  ى التعامل مع سن المشاركين ومراعاة حاجاتهم في هذه المرحلةليكون لديهم القدرة عل

على ضرورة وجود الخبرة المهنية لمتخصصين ذوى كفاية وتأهيل ) 2001 ، حسانين والخولي(يؤكد 
  .ومزودين بالمعرفة الحديثة تدفعهم اتجاهات ومبادئ مهنية تمتاز بالنبل والشرف  مهني رفيع المستوى

 واشتراط الحصول على شهادة، دم التأثر بالواسطة والمحسوبية في تعيين المدربين ويجب ع  
إضافية لهم  حسن سلوك من الجهات المعنية قبل الشروع بتعيينهم للعمل، ويجب تطبيق برامج تدريبية

لمزاجية المدربين، ويجب  لتتناسب مع عمر المنتسبين لهذه المراكز على إن تكون موحدة وغير خاضعة
وعملياً لمتابعة عمل المدربين في الميدان  ن تقسم المملكة كأقاليم يعين لكل إقليم مديرا كفؤاً مؤهالً علمياأ

دوري ومبرمج لتقييم نتاجات هذه المراكز ومدى تحقيق   وتقييم عملهم وتنفيذهم للبرامج المعدة وبشكل
  )جمال إسماعيل  أبو المجد،عمرو والنمكي،.(أهدافها

 تشاركيه منتجة مع أولياء األمور وتشجيعهم على إرسال أبناءهم إلى المراكز كما يجب عمل  
، والخولي  حسانين(ضمن تشكيل قناعات لديهم بطرح األفكار المقنعة إلرسال أطفالهم، حيث يشير 

الى إن مشاركة األهل مع أطفالهم في برامج األنشطة غير المبرمجة والرحالت يساعد الجميع  )2001
وهكذا يجب التعامل ، من أولياء األمور  نحو المشاركة في المراكز بجدية وبثقة اتجاه ايجابي على تشكيل

وعدم االعتماد التام على األندية بتقديم طلبات فتح  مع كافة المناطق في المملكة بعدالة في إيجاد المراكز
  .هذه المراكز
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االتحاد   مور مع مندوبين منكما أن عقد ورشات عمل بشكل دوري يضم المدربين وأولياء األ  
أواصرالمودة بين جميع   والجهات الداعمة والمهتمة تؤتي نتائج مفيداً لهذه المراكز، وتعمل على تقوية

  .األطراف وتبادل اآلراء ونقل الخبرات فيما بينهم لينعكس ذلك على األطفال بشك ايجابي جداً
في نشر    يات أن يساهم بشكل كبيرويمكن لإلعالم الرياضي خصوصا التلفاز وعرض المبار  

العالية والتعليق الجيد  اللعبة، وتشير الدالئل إلى أن الصور المرئية ومن خالل التقدم العلمي واإلمكانات
وكرة القدم خاصة، وكذلك أولياء   تؤثر بشكل كبير في جذب الجماهير غير المهتمة بالرياضة عامة

فاإلعالم ركيزة أساسية في إيصال ) 2006 ،فؤاد،هدى ( ترجمة ) روي، ديفيد . (األمور واألطفال أيضا
واألطفال على المشاركة من خالل نشر أخبار المراكز بحيادية   فكرة وأهداف المراكز وتشجيع األهالي

محببة لألطفال كنشر أسماء وأخبار الالعبين وكيفية بروزهم وطنياً  نماذج وعدالة مع الجميع وإعطاء
  كنموذج يحتذى من قبل األطفال إضافة إلى إبراز دورهم على المستوى الوطني  موعالمياً وإبرازه

لممارسة كرة القدم  واالجتماعي واالقتصادي وتسليط الضوء على الجوانب اإلنسانية وااليجابية األخرى
التعامل االنتقائي مع المراكز  وعدم  واالبتعاد عن الوجه غير المحبب لبعض الممارسات والتصرفات

وجود تفاهم على المستوى اإلعالمي مع  الى ضرورة)  2013، عيسى الهادي،.(واألطفال،حيث يشير 
بمتابعة أنشطة المراكز وتشجيعها الذي سيؤدي إلى رفع  الصحف ووسائل اإلعالم األخرى لتفعيل دورها

اكز على مستوى محدودة وذلك لعدم تفهمها للدور الذي تقوم به المر سويتها، أما الهيئات الراعية فهي
  .وعدم الترويج لهذا البرنامج بشكل كافي ليتم دعمه منها   كرة القدم األردنية،

  :االستنتاجات
  .الدعم المقدم لهذه المراكز ال يزال دون مستوى الطموح -1
أمورهم  دعم الهيئات وخصوصا اإلعالمي غير كاف ليكون محفزا لهوالء األطفال وأولياء -2

 .كرة القدم والمشاركة  لتوجيه االهتمام إلى لعبة
ضرورة المشاركة في المراكز الكتشاف العناصر المتميزة وصقلها لتكون قادرة على تمثيل  -3

 .األندية والمنتخبات الوطنية بالشكل الالئق القادر على المنافسة
عند   الهتمام بالمدربين وصقلهم تربوياً فنياً والتركيز عند اختيارهم ليكونوا اآلباء والقدوة -4

  . عمل مع الواعدينال
  :التوصيات

على  يوصي الباحث بضرورة دراسة هذا الموضوع دراسة متانيه وإعادة تقييمه ووضع اليد -1
  .نقاط الضعف ومعالجتها والبناء على ما تم انجازه

يتعلق   التركيز على النواحي اإلدارية والفنية وتفعيل دورها بشكل اكبر،خصوصا فيما -2
لحساسية العمر  وعمليا وضرورة أن يقدم المدرب شهادة حسن سلوكبالمدربين وتأهيلهم علميا 

  .الذي يتعاملون معه
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والالعبين  تفعيل دور اإلعالم في المتابعة واالهتمام بنشاطات المراكز ونشر الصور للفرق -3
  .المتميزين لتشجيعهم على االستمرار

يب والمباريات توجيه االسره والمجتمع لمتابعة ومرافقة ومشاركة أبناءهم في التدر -4
  .والمهرجانات

  :المراجع
  :المراجع العربية

توجيهات وإرشادات /كرة القدم للبراعم والناشئين والالعبين الشباب(2013علي،عمر محمد  - 1
  .الخرطوم.-دار جامعة السودان للنشر)/للمدربين

،مكتبة )نظم تدريب الناشئين للمستويات العليا:علم التدريب الرياضي(2013شغاتي،عامرفاخر-2
  .عمان/المجتمع العربي للنشر والتوزيع

  . القاهرة/مركز الكتاب للنشر)/كرة القدم للبراعم والناشئين(م2009شعالن،إبراهيم -3
جمهورية -القاهرة/دار المعارف)علم نفس المدرب والتدريب الرياضي(1997عالوي،محمد حسن-4

  .مصر العربية
للعاملين في :برامج الصقل والتدريب إثناء الخدمة(2001حسانين،محمد صبحي،الخولي،أمين انور-5

التربية البدنية الرياضية،والترويح،واإلدارة الرياضية،والطب الرياضي،واإلعالم الرياضي،والعالقات 
  .مصر/،دار الفكر العربي)العامة،والرياضة للجميع

مجموعة )ث الصعبالرياضة،والثقافة ووسائل اإلعالم الثالو(2006فؤاد،هدى:روي،ديفيد،ترجمة -6
  .مصر- القاهرة/النيل العربية

تخطيط برامج تدريب وتربية البراعم والناشئين في (1997أبو المجد،عمرو والنمكي،جمال اسماعيل-7
  .مصر/مركز الكتاب للنشر)/كرة القدم

   http://www.alquds.uk 2015جريدة القدس العربي،-8
 .م22/6/2006الموفق 13907العدد- السعودية/جريدة الرياض االلكترونية-9

http://www.alriyadh.com/  
معدالت التطور البدني والحركي للبراعم والناشئين (بحث منشور–شريف،احمد عبد العزيز  - 10
- جامعة المنيا-المجلة العلمية لكلية اآلداب/م  2005/ سنة المشاركين بمدارس كرة القدم)12- 6(من

  0مصر/مركز البحوث النفسية
  .دار الفكر العربي القاهرة) دليل البراعم والناشئين في كرة القدم(م 2002تي إبراهيم،مف- 11
  2015الموقع الرسميhttp://www.jfa.com.joاالتحاد األردني لكرة القدم- 12

  
  
  

http://www.alquds.uk
http://www.alriyadh.com/
http://www.jfa.com.jo
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  )المالحق
  االستبیان) 1(الملحق رقم 

 األردندین في صمم ھذا االستبیان لرصد أراء مدربي كرة القدم العاملین في مراكز األمیر علي للواع
  حول دور  

،وزارة التربیة والتعلیم،المجلس األردنشركة بیبسي (االتحاد األردني لكرة القدم والھیئات الداعمة 
  .في تشجیع وتطویر ھذا القطاع   )األعلى للشباب،اإلعالم،المجتمع المحلي

  .یرجى اإلجابة على جمیع األسئلة وبموضوعیة
  
  
  

  الرقم
  
  

  المحور اإلداري:أ

  قأواف
  بشده

  
-  

  أوافق
  
  
-  

أوافق 
بدرجة 

  متوسطة
-  

ال 
  أوافق

  
-  

  ال أوافق
  بشده

  
-  

            .یقدم االتحاد األردني دعما كبیرا إلنجاح ھذه التجربة-1
،وزارة التربیة األردنشركة بیبسي (تقدم الھیئات -2

والتعلیم،المجلس األعلى للشباب،اإلعالم،المجتمع 
  .مراردعمًا مادیا  كافیًا باست)المحلي

          

التجھیزات المقدمة لالعبین من مالبس ریاضیة وكرات -3
  .تشجعھم على االستمرار بالمشاركة في المراكز

          

            .أماكن المراكز الحالیة منتقاة بعنایة-4
التجھیزات الریاضیة والمالعب كافیة إلدامة العمل في -5

  .المراكز بشكل جید
          

ات الداعمة حوافز مادیة ومعنویة یقدم االتحاد والھیئ-6   
  .للمراكز المتمیزة

          

  -  -  -  -  -  المحور الفني:ب
            .المدربین العاملین في المراكز مؤھلین علمیا وعملیا-7
            .یخضع اختیار المدربین وتعیینھم للواسطة والمحسوبیة-8
یقدم المدربین المتقدمین للعمل في المراكز شھادات حسن  9

  .سلوكسیر و
          

یقدم االتحاد برامج تدریبیة للمدربین لتطبیقھا في - 10
  .المراكز بشكل موحد

          

            .یتابع االتحاد العمل في المراكز بشكل دوري- 11
توجد تعلیمات واضحة في االتحاد لضبط سیر العمل -  - 12

  .في المراكز
          

تقام مھرجانات وبطوالت مبرمجة مسبقًا سنویًا  13
  .اعدینللو
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  )  2( ملحق رقم 
  اسماء المقیمین لالستبانھ اداة البحث واماكن عملھم ورتبھم 

 الجامعة االردنیة  –األستاذ الدكتور صادق الحایك   -1
 الجامعة االردنیة –األستاذ الدكتور بسام مسمار    -2
 معة مؤتة جا –االستاذ الدكتور معتصم الشطناوي  -3
 .جامعة الیرموك  –الدكتور  زیاد الزیود  -4
 جامعة مؤتة   –األستاذ الدكتور قاسم خویلھ  -5
 الجامعة االردنیة  –األستاذ الدكتور حازم النھار    -6
  الجامعة االردنیة –األستاذ الدكتور ھاشم إبراھیم    -7

  

المراكز قادرة على رفد األندیة والمنتخبات -14
  .الوطنیة لكافة الفئات بالالعبین الممیزین

          

  -  -  -  -  -  المحور االجتماعي:ج
یحضر أولیاء األمور التدریبات والمھرجانات - 15

  .والمباریات التي یشارك بھا أبنائھم ویشجعونھم
          

حالت لألوالد إضافة تقام أنشطة ترفیھیة ور-16
  .التدریب إلى

          

تغطي المراكز حالیا كافة أقالیم ومناطق - 17
  .المملكة األردنیة الھاشمیة

          

تشجع الدورات التي یعقدھا االتحاد للمدربین  18
  على تقویة الروابط بینھم 

  .لینعكس على التعاون في تطویر مراكزھم

          

  -  -  -  -  -  .المحور اإلعالمي:د
تھتم وسائل اإلعالم بقطاع الواعدین وتتابع -19

  .أخبارھم
          

یدعم اإلعالم إقبال الواعدین على المشاركة -20
  .ویشجع حضور األھل

          

اإلعالم الوطني مسؤول مسؤولیة مباشرة في - 21
  دعم مراكز الواعدین والحركة الریاضیة

          

یدعم اإلعالم الریاضي تسویق الریاضة - 22
  بشكل عام ومراكز الواعدین بشكل خاص األردنیة

          

اإلعالم الریاضي یسلط الضوء على السلبیات - 23
   .دون االیجابیات

          

اإلعالم الریاضي ال یھتم بمراكز الواعدین - 24
   .وأھمیتھا مقارنة مع األخبار الریاضیة األخرى

          

یتعامل اإلعالم  بانتقائیة مع األحداث - 25
   .عامالریاضیة بشكل 

          

            



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

466  

  الملخص
  كرة القدم  ق النفسي لناشئيأثر برنامج للتصور العقلي على مستوى االداء المهاري والتواف

  إعداد
  وسيم عقاب        جمال شاكرالدكتور     محمود األطرش  كتوردال

الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التصور العقلـي   هدفت الدراسة التعرف الى
في تنمية التصـور   والتوافق النفسي موضوع الدراسة، والتعرف على تأثير البرنامج التدريبي المقترح

العقلي والتوافق النفسي لدى المجموعة التجريبية، والتعرف على تأثير البرنامج التدريبي التقليدي فـي  
تنمية التصور العقلي والتوافق النفسي لدى المجموعة الضابطة، واستخدم الباحث المـنهج التجريبـي   

 الـدوري  فـي  القـدم  كرة العبي جميع من الدراسة مجتمع وتكونوذلك لمالئمته لفرضيات الدراسة، 
 عدد بلغ حيث ،2013/2014 الرياضي الموسم في والمسجلين الغربية الضفة في للمحترفين الفلسطيني

 العباً،) 24( من تكونت والتي بالطة مخيم نادي على اقتصرت فقد الدراسة عينة أما نادياً، 12 االندية
 لـم  القبلي، القياس في -م النتائج التي توصل إليها الباحث، ومن أهقصدية عينة الحالية العينة تعتبر إذ

 استجابات أن أي النفسي، والتوافق القبلي القياس على العقلي التصور على المجموعة نوع متغير يؤثر
   .والتجريبية الضابطة المجموعتين باختالف تختلف لم العينة أفراد

 التمـاس  ورمية بالكرة، المتعرج الجري في إحصائية لةدال ذات فروق هناك كان القبلي، القياس في -
 α( الداللة مستوى عند وذلك التجريبية المجموعة ولصالح القصير األرضي التمرير ودقة مسافة، ألبعد

 =0.01(.  
 الكـرة  ضرب فيو الكرة على السيطرة في إحصائية داللة ذات فروق هناك كان القبلي، القياس في -

  .)α  =0.05( الداللة مستوى عند وذلك التجريبية، المجموعة صالحول الهدف نحو بالرأس
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Abstract 

The study aimed to identify the differences between the experimental group and the 
control group in mental perception and psychological compatibility for the subjects of the 
study, and to learn about the impact of the proposed training program in mental visualization 
and psychological compatibility development among the experimental group, and to identify 
the impact of the traditional training program in mental perception and psychological 
compatibility development with the control group, The researcher used the experimental 
method for the  suitability of the study hypotheses.  the study population consisted of all 
football players in the Palestinian in West Bank who are enrolled in the season 2013/2014, 
where the number of consists of (12) clubs, the study sample was limited to Balata refugee 
camp club, which consisted of (24) player, as the current sample is an intentional sample, and 
the most important findings shows that in - in pre- measurement  variable did not affect the 
group type on the mental perception measurement pre psychological compatibility, which 
means that the sample's responses did not vary between the control and experimental groups  .  

- In the pre measurement, there were statistically significant differences in running the ball 
winding differences, and farthest distance throw, accuracy and short ground scrolling in favor 
of the experimental group at (α = 0.01) significance level  
- In the pre measurement, there were statistically significant differences in ball control, ball 

the hit with the head toward the goal in favor of the experimental group at (α = 0.05) 
significance level . 
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  :مقدمة الدراسة 
ي مجال التعليم وقد حظ، يشهد عصرنا الحاضر تطورا كبيرا وسريعا في شتى مجاالت الحياة

والتدريب الرياضي بنصيب وافر من النجاحات وتراكم الخبرات وان هذه النجاحات لـم تكـن وليـدة    
الصدفة وإنما نتيجة للتخطيط العلمي السليم واستعمال مختلف العلوم والمعارف وما توصل إليه العلماء 

أبحاثهم ودراساتهم فـي إرسـاء    والباحثون والمختصون بشؤون التربية الرياضية واالستفادة من نتائج
قواعد البناء الرياضي وتقدمه وأصبح تحقيق الفوز نتيجة لجهد مدرب كفء يعتمد اسـتعمال مختلـف   
األساليب والطرق العلمية واختيار أفضلها من اجل االرتقاء بمستويات العبيه الفنية والعقلية والبدنيـة  

  ).1998، عالوي(
مام بالنواحي العقلية  من المختصين بعلم الـنفس والبـاحثين   وفي اآلونة األخيرة  ازداد االهت

فمهما كانـت لياقـة   ، والمدربين الرياضيين نظرا ألهميتها في االرتقاء بسرعة تعلم المهارات الحركية
الالعب عالية وبنيته الجسدية قوية  فال بد من وجود موجه وقائد لهذه االمكانيات الجسمانية واللياقـة  

ة، الذي يقوم بهذا الدور هو العقل الذي يمكن استعمال هذه االمكانيات في االتجاه السـليم  البدنية العالي
فالتفوق الرياضي يتوقف على مدى إفادة الالعبين من قدراتهم العقلية علـى  ، الذي يخدم تحقيق الهدف

  ).1998، عالوي(نحو ال يقل أهمية عن االستفادة من قدراتهم البدنية 
على التصور العقلي من المتغيرات الهامة التي تؤثر في األداء اذ يسـتعمل   وعليه فان القدرة

لغرض تجسيد األداء عن طريق مراجعة المهارة عقليا ويتضمن ذلك التخلص من األخطـاء بتصـور   
وان اغلب الذين لديهم فكرة واضحة عن الجوانب  الرئيسـية لتنفيـذ   ، األسلوب الصحيح لألداء الفني

ن بواسطة التصور العقلي مقارنة استجاباتهم باألداء األمثـل ومـن ثـم تصـحيح     المهارة  يستطيعو
ومن هنا تتضح أهمية البحث في استعمال التصور العقلي كوسيلة تساعد في تعلم ، االستجابات الخاطئة

  ).1996، شمعون(المهارة وترسيخها لفترة طويلة واعتبارها جزءاً مساندا ومكمال لها 
ث لمختلف االلعاب الجماعية عملية تربوية مخططة مبنية على أسس علمية ويعد التدريب الحدي

هدفها الوصول بالالعبين الى أرقى المستويات باألداء المتكامل والمتطور والسريع الذي تسـعى إليـه   
دول العالم، وقد حرصت معظم هذه الدول ان لم يكن جميعها على إعداد منتخباتها وتزويـد مـدربيها   

  ) .1997إبراهيم، (داء لتمثيل بالدهم في البطوالت الدولية بفكر جديد لأل
تتطلب طبيعة المستويات الرياضية العالية من الفرد الرياضي ضرورة استخدام قدراته البدنية 
والمهارية والخططية والنفسية بصورة متكاملة وذلـك لمحاولـة إحـراز أفضـل مسـتوى ممكـن       

  ).2009،أألطرش(
د البدني والمهاري والخططي ومبادئه الى درجة كبيرة خالل السنوات ولقد تقاربت طرق اإلعدا

  ).1991راتب،(األخيرة ولذا فقد ظهرت الحاجة الى المزيد من االهتمامات بالناحية النفسية 
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الى أن التصور العقلي يهدف الى تحقيق مسـتوى أفضـل فـي االداء    ) 1996(يشير شمعون
زيادة القدرة على التثبيت  والتحكم في األداء لما له من دور بواسطة تطوير بعض المهارات النفسية، و

هام وفعال في الوصول الى حالة األداء المثالية لتحقيق اإلنجاز ويعتبر من أهم طرق تطوير المهارات 
  ".االسترخاء، التصور العقلي"النفسية هي 

أن علـم  " فس حيـث  ويعتبر التوافق النفسي من المفاهيم األساسية والمهمة في مجال علم الن
النفس هو علم دراسة توافق الفرد أو عدم توافقه مع متطلبات مواف حياته التي تمليها عليـه طبيعتـه   
اإلنسانية وهذا العلم يهتم بتوافق الفرد مع بيئته باعتبار أن السلوك اإلنساني عبارة عن توافقـات مـع   

  ).1994زهران، (مطالب الحياة وضغوطاتها 
  :مشكلة الدراسة

للعبـة  ) إناث -ذكور(لجامعة النجاح الوطنية   مدرسين ومدربينك ونمن خالل عمل الباحثو
كرة القدم  واللعب للمنتخب األولمبي الفلسطيني ألكثر من ثالث سنوات والمشاركة معـه فـي عـدة    

واللعب في دوري المحترفين لعدة مواسم لنادي مؤسسة شباب البيرة وحاليـا لنـادي   ، ،مباريات دولية
وإطالعه ميدانيا على وحدات وبرامج بعض المدربين الحظ بَأن هناك قصور في ، كز شباب بالطةمر

، االهتمام بالنواحي العقلية للرياضيين بالمقارنة باإلهتمام الواضح باإلعداد البدني  والمهاري والخططي
الباحث ضرورة إلستعمال  كذلك يرى،  ومن اجل االرتقاء بالعملية التدريبية واألداء المهاري للمبتدئين

أساليب مختلفة مصاحبة للتعليم المهاري ومن هذه األساليب هو استعمال التصور العقلي لمـا يضـيفه   
، لالعب المبتدئ من خبرات ويساعد على تحقيق المزيد من المعرفة والفهم ألداء المهارات الحركيـة 

تأى الباحث دراسة هذه المشكلة من خالل ومن هنا ار، مكملة مع الممارسة البدنية إلعطاء نتائج أفضل
استعمال التصور العقلي  كوسيلة مساعدة مصاحبة للتدريب المهاري، من خالل مـنهج أعـده لهـذا    

  .الغرض
  :أهمية الدراسة

  :ترجع أهمية الدراسة إلى النقاط اآلتية
 .كرة القدم ندرة الدراسات التي تتناول الجانب النفسي في أعداد برامج التدريب لدى العبي .1
التي استهدفت الى تنمية المهارات النفسية والمهارية ) حد علم الباحث(قد تكون الدراسة األولى في  .2

 .لدى العبي كرة القدم، األمر الذي سينعكس ايجابياً على تطوير لعبة كرة القدم في فلسطين
ء بـاألداء البـدني والمهـاري    أهمية الجانب التطبيقي لبرنامج المهارات النفسية المقترح لإلرتقـا  .3

  .والخططي لالعبين في مجال كرة القدم
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  :أهداف الدراسة
  -:هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على األهداف اآلتية

التعرف إلى الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التصـور العقلـي   .1
 .والتوافق النفسي موضوع الدراسة 

أثير البرنامج التدريبي المقترح في تنمية التصور العقلي والتوافق النفسـي  التعرف على ت.2
  .لدى المجموعة التجريبية 

التعرف على تأثير البرنامج التدريبي التقليدي في تنمية التصور العقلي والتوافـق النفسـي   .3
  .لدى المجموعة الضابطة

  :فرضيات الدراسة 
  -:اآلتيةسعت الدراسة الحالية إلى فحص الفرضيات 

في القياس البعدي فـي التصـور   ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
 .العقلي والتوافق النفسي تعزى لمتغير المجموعة 

بين القياسين القبلي والبعدي فـي  ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
سي لالعبي  كرة القدم لدى أفراد المجموعة التجريبية ولصـالح القيـاس   التصور العقلي والتوافق النف

  .البعدي
بين القياسين القبلي والبعدي فـي  ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3

عة الضابطة ولصـالح القيـاس   التصور العقلي والتوافق النفسي لالعبي  كرة القدم لدى أفراد المجمو
  .البعدي

  :مجاالت الدراسة 
  ).للناشئين(العبي نادي مركز شباب بالطة الرياضي : المجال البشري
  .تم إجراء الدراسة في مقر نادي مركز شباب بالطة الرياضي: المجال المكاني
فـي الموسـم الرياضـي     1/7/2014ولغاية 1/5/2014تم إجراء الدراسة بتاريخ : المجال الزماني

  .م2014
  :مصطلحات الدراسة

وإعـادة  ، بأنه استرجاع من الذاكرة ألجزاء من المعلومات المختزنة عن المهارة:  لعقلياالتصور  -
  )2008األطرش، .(تكوينها بطريقة ذات معنى

 سعي اإلنسان لتنظيم حياته وحل صراعاته، ومواجهة مشـكالته فـي اشـباعات   : التوافق النفسي  -
  )2009، األطرش.(واحباطات وصوالً إلى الصحة النفسية 
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  :الدراسات السابقة
 بدراسة هدفت للتعرف إلى دور النشاط الرياضي المكيـف فـي تحقيـق   ) 2014(قام خليل  

وذلـك لمالئمتـه ألهـداف    . التوافق النفسي لصغار الصم والبكم واستخدم الباحث المنهج الوصـفي 
ومن ). لحصر الشاملا( مربين من مدرسة صغار الصم والبكم بطريقة ) 10(وتكونت العينة ،الدراسة

نقص التجهيزات الرياضية وعدم كفاءة المـربين فـي الجانـب    : أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
وبعض المربين ال يراعـون  ، الرياضي ويتم تسطير البرامج الرياضية من طرق المركز في حد ذاته

  .ت الرياضيةعوامل الفروق الفردية وأن أكبر معوق للنشاط الرياضي هو ضعف التجهيزا
هدفت التعرف إلى مستوى الشعور العقلي وعالقته باإلدراك  بدراسة) 2013(قام أبو الطيب 

حركي لدى سباحي المنتخب األردني، حيث تكونت عينة الدراسة من خمسة سباحين وخمـس   -الحس
ن هناك ، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث إلى أ2012سباحات من المنتخب األردني لموسم 

ارتباطاً مع بعدي الشعور البصري والشعور من منظور داخلي لدى أفـراد عينـة الدراسـة الـذكور     
حركي عند السباحين لما  -واإلناث، وأوصى الباحث بضرورة االهتمام بتطوير قدرات اإلدراك الحس

  .دلها دور في تطبيق األحمال التدريبية المقننة لتالفي وصول السباح إلى مرحلة اإلجها
بدراسة هدفت التعرف الى الخصائص البدنية والمهارية لدى العبي مراكز ) 2012(قام عيد 

ولتحقيق  ذلك أجريت الدراسـة علـى   ، )فلسطين(اللعب المختلفة لناشئي كرة القدم في الضفة الغربية 
جنـوب  العب يمثلون المسجلين في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ضمن أندية ) 100(عينة مكونة من 

أندية تـم إختيـارهم بالطريقـة    ) 10(وهم يمثلون ، )2011/2012(الضفة الغربية للموسم الرياضي 
العبي دفـاع  ) 4(، العبي وسط) 4(،العبي هجوم) 2(حيث تم إختيار ، ناديا) 58(العمدية من أصل 

طريـق  واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي نظراً لمالئمته ألهداف الدراسـة عـن   ، من كل ناد
الجري (واإلختبارات المهارية ) التحمل، القوة العضلية، الرشاقة، المرونة، السرعة(اإلختبارات البدنية 

وبعـد جمـع   ، )ضرب الكرة بالرأس، التصويب، السيطرة على الكرة، التمرير، رمية التماس، بالكرة
) (4.23م عـدو  ) 30(بدنية لإلختبارات ال spss)(البيانات تم تحليلها بواسطة برنامج الرزم الحسابي 

) 22.88(الجري المتعرج بطريقة بارو  إختبار، سم) 2.93(إختبار المرونة من الجلوس الطويل ، ث
 )53.67(م ) 55x5(إختبار الجري المكوكي ، سم) 185.76(اختبار الوثب العريض من الثبات ، ث
  . ث

ثر برنامج للتصـور  بدراسة التعرف إلى أ) Seif- Barghi,etal,2012(قام سيف بارغي
العبـاً تتـراوح   88وتكونت عينة الدراسـة مـن   ، لدى العبي كرة القدم النخبة، العقلي على اإلنجاز

-20، سـنة 19-17، سـنة فأقـل  16 :سنة تشتمل على مختلف األعمار  32-13أعمارهم ما بين 
إلى مجموعة وقد تم تقسيمهم ، يشاركون في الدوري المحلي لمختلف األعمار، سنة فأعلى 22،سنة21

وقد تكون البرنـامج مـن   ،العب  19العب والمجموعة الضابطة مكونة من ،69تجريبية مكونة من 
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أسابيع وأظهرت نتائج الدراسة أنه توجد فروق  8لمدة ، عرض فيديوهات وتشتمل على األداء للتمرير
فيما يتعلق ، ريبية دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التج

سنة فأقل 16باإلضافة إلى ذلك أظهرت النتاج أن التحسن كان لدى المرحلة العمرية ، في نجاح التمرير
  .سنة فأعلى 21و

بدراسة هدفت التعرف إلى تأثير البرنامج التدريبي المقترح في تنمية  )2009(قام  األطرش  
تكونت عينة الدراسة مـن  ، قدم في الضفة الغربيةبعض  النواحي الخططية والنفسية لدى العبي كرة ال

-15(م وللفئة العمرية2008العب للمجموعة الضابطة لعام ) 15(العب للمجموعة التجريبية، و) 15(
واسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي ذا     ، سنة، وقد اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العمدية)  17

ارت النتائج إلى أن هناك تـأثيراً إيجابيـا داالً إحصـائيا    ، وقد أش)التجريبية والضابطة(المجموعتين 
للبرنامج المقترح على تنمية المهارات الخططية والنفسية  لدى عينة الدراسة، وفي ضوء نتائج الدراسة 

التدريب على المهارات النفسـية وبصـفة خاصـة االسـترخاء      واستنتاجاتها يوصي الباحث بتركيز
تباه والثقة بالنفس لما لها من دور بالغ األهمية في زيـادة فاعليـة االداء   والتصور العقلي وتركيز االن

  .سواء في التدريب أو المنافسات
  الطريقة واإلجراءات

  :منهج الدراسة
فحص أثر المتغير المستقل  القائم على شبه التجريبي المنهج الدراسة هذه في وناستخدم الباحث      
  ). األداء المهاري في كرة القدم والتوافق النفسي(ات التابعة على المتغير) برنامج التصور العقلي(

  :وعينتها الدراسة مجتمع
 الضفة في للمحترفين الفلسطيني الدوري في القدم كرة العبي جميع من الدراسة مجتمع تكون

 عينة أما نادياً، 12 االندية عدد بلغ حيث ،2013/2014 الرياضي الموسم في والمسجلين الغربية
 الحالية العينة تعتبر إذ العباً،) 24( من تكونت والتي بالطة مخيم نادي على اقتصرت فقد اسةالدر
 يبين) 1( والجدول ،التجريبية البحوث في العينات حجوم خصائص مع إختيارها وينسجم ،قصدية عينة
  .المستقلة متغيراتها حسب الدراسة عينة توزيع

  المستقلة المتغيرات حسب نالالعبي عينة توزيع يوضح): 1( رقم جدول
 %النسبة المئوية العدد المستقلة المتغيرات

 الالعب مركز

 45.8 11 دفاع

 37.5 9 وسط

 16.7 4 هجوم

 الخبرة سنوات
 79.2 19 سنوات 3 من أقل

 20.8 5 سنوات 5-3 من
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 %النسبة المئوية العدد المستقلة المتغيرات

 في الالعب تصنيف
 الفريق

 50 12 أساسي العب

 50 12 احتياط العب

 100 24 المجموع

  :الدراسة أدوات
 الدراسة موضوعات تناولت التي والجهود السابقة الدراسات على الباحث إطالع ضوء في

 الدراسة في أدوات ثالث استخدام تم) النفسي والتوافق العقلي، والتصور القدم، كرة في المهاري األداء(
  :التالي النحو على وهي الحالية،

  :المهارية اإلختبارات: أوالً
 هذه أن الباحثين من العديد أجمع إذ اختبارات، خمسة على المهارية ختباراتاإل اشتملت

 وتفصيل) 1993 مختار، ؛1989 خريبط،( القدم كرة لعبة في المهارية الجوانب أهم تغطي اإلختبارات
  :التالي النحو على ذلك

 األرضي لتمريرا دقة مسافة، اختبار ألبعد التماس رمية بالكرة، اختبار المتعرج الجري اختبار(
 ).الهدف الى بالرأس الكرة ضرب الكرة، اختبار على السيطرة القصير، اختبار

  :المهارية اإلختبارات صدق
 وكان قياسها، وكيفية بأهدافها المحكمين وتعريف الخمسة المهارية اإلختبارات قائمة عرض تم
 وجامعة ديس أبو القدس معةوجا الوطنية النجاح جامعة في الرياضية التربية كليات من المحكمون
 المالحظات بعض تلقي تم ذلك ضوء وفي ،محكمين) 7( عددهم وبلغ) خضوري( التقنية فلسطين

  .الخمسة المهارية اإلختبارات تطبيق بكيفية المتعلقة واالقتراحات
  :المهارية اإلختبارات ثبات

 تطبيق وإعادة طبيقت طريقة باستخدام الباحث قام المهارية، اإلختبارات ثبات من للتأكد
 من االحتياط مقاعد على وخمسة أساسيين منهم خمسة العبين؛) 10( حجمها بلغ عينة على اإلختبار
 التطبيقين بين الفاصلة الزمنية الفترة وكانت الدراسة، عينة من استبعادهم تم حيث بالطة نادي ناشئي
 الثبات، معامل الى يشير بدوره وهذا القياسين، بين بيرسون ارتباط معامل استخراج وتم أيام، خمسة
  .عاٍل ثبات بمعامل تتمتع المهارية اإلختبارات جميع أن تبين إحصائياً البيانات معالجة وبعد

 الجذر وهو الذاتي الصدق حساب بطريقة استخراجها تم فقد المهارية اإلختبارات صدق ماأ
  .الثبات لمعامل التربيعي

  :المجال الرياضي مقياس التصور العقلي في: ثانياً
، ويحتوي أربعة أبعاد هي؛ التصور )Martenz, 1982(استخدم الباحث مقياس مارتينز 

البصري والسمعي واإلحساس الحركي والحالة اإلنفعالية المصاحبة، وأضافت كل من فيالي ووالتر 
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)Vealey & Walter, 1993 ( خالل قياس بعدين الى مقياس مارتينز هما التحكم الذي يتم تقييمه من
تقدير من خمس نقاط تبدأ من عدم التحكم الى التحكم الكامل، والتصور الداخلي من خالل عبارة تسأل 
عن كل خبرة بحيث إذا كان رؤيتها من داخل الجسم أو من خارجه باإلجابة بنعم أو ال، وقد قام 

يد من البحوث وتم استخدامه في العد). 1996(بتعريب وتقنين هذا المقياس شمعون وإسماعيل 
  ).2009رحال، (، )2010(، )2008األطرش، (، )1999شمعون، (

  :مقياس التوافق النفسي: ثالثاً
ببناء مقياس التوافق النفسي في المجال الرياضي، ) 2008(قام كل من حمادي وإياد وناموس 

كثيراً، أحيانا، (فقرة، وكانت خيارات اإلستجابة تتبع تدريج ليكرت الثالثي ) 45(واحتوى المقياس على 
 ).نادراً
  :النفسي التوافق مقياس صدق

 جامعـة  محاضري بعض على فقرة) 45( على والمحتوية األولية بصورته المقياس توزيع تم
 من)  7( عددهم والبالغ الرياضية التربية أقسام في) خضوري( التقنية فلسطين وجامعة الوطنية النجاح
 والتعرف االستبانة في الواردة الفقرات لجميع العينة فهم نضما ذلك من الهدف وكان اإلختصاص ذوي
 بفقـرات  المتعلقـة  األمور بعض ومناقشة واالقتراحات المالحظات تلقي وبعد الظاهري، الصدق على

 .ذلك ضوء في االستبانة فقرات وتصويب تنقيح تم االستبانة

  :النفسي التوافق مقياس ثبات
 تطبيق وإعادة تطبيق طريقة باستخدام الباحث قام سي،النف التوافق مقياس ثبات من للتأكد

 وكانت المهارية، اإلختبارات عينة في األفراد نفس وهم العبين) 10( حجمها بلغ عينة على اإلختبار
 القياسين، بين بيرسون إرتباط معامل استخراج وتم أيام، خمسة التطبيقين بين الفاصلة الزمنية الفترة
 التوافق مقياس ثبات أن تبين حصائياًإ البيانات معالجة وبعد الثبات، املمع الى يشير بدوره وهذا

 فقد النفسي التوافق لمقياس الذاتي الصدق أما). 0.86( الثبات معامل بلغ إذ بالغرض، ويفي جيد النفسي
 استقر وبذلك ،)0.92( الحالة هذه في بلغ وقد الثبات، لمعامل التربيعي الجذر بحساب استخراجه تم
  .فقرة) 45( على لمقياسا

  :المعالجات اإلحصائية
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم 

  - :وتم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية) SPSS(االجتماعية 
 .المحتوى صدق لحساب) Lawshe, 1975( لوش معادلة .1
 .الذاتي الصدق إلستخراج الثبات لمعامل التربيعي الجذر .2
 .التطبيق وإعادة التطبيق طريقة باستخدام الثبات معامل إلستخراج بيرسون إرتباط معامل .3
 .التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .4
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 نتينلعي حسابيين متوسطين بين الفرق داللة لفحص) Independent sample t-test( اختبار .5
 .مستقلتين

  .القبلي القياس في الدخيلة المتغيرات أثر لضبط ANCOVA المصاحب التباين تحليل اختبار .6
  :ومناقشتها نتائج الدراسةعرض 

توجد فروق ذات داللة إحصائية : على الفرضية هذه نصت :األولى بالفرضية المتعلقة النتائج: أوالً
في القياس القبلي في التصور العقلي والتوافق النفسي  لدى المجموعتين) α=0.05(عند مستوى الداللة 

 .والمستوى المهاري تعزى لمتغير مركز الالعب والخبرة ومشاركة الالعب
 ألداء المعياريـة  واالنحرافـات  الحسابية، المتوسطات استخراج تم السؤال هذا على ولإلجابة

 التجريبيـة  المجموعـات؛  بحسب مهاريال واألداء النفسي والتوافق العقلي التصور على العينة العبي
 الخبـرة،  سـنوات  وبحسب الفريق، في الالعب تصنيف وبحسب الالعب، مركز وبحسب والضابطة،

  .ذلك توضح التالية والجداول القبلية، القياسات في وذلك
لفحص أثر المجموعة على القياسات القبليـة لمتغيـرات   ) T-Test(نتائج اختبار : )2(جدول رقم 

 لعقلي، والتوافق النفسي، واألداء المهاريالتصور ا
 مستوى الداللة )t(قيمة  التكرارات المتغير المستقل المتغيرات التابعة

 التصور العقلي
 12 التجريبية

0.638 0.530 
 12 الضابطة

 التوافق النفسي
 12 التجريبية

-0.315 0.755 
 12 الضابطة

 الجري المتعرج بالكرة
 12 التجريبية

-7.52** 0.000 
 12 الضابطة

 رمية التماس ألبعد مسافة
 12 التجريبية

3.31** 0.003 
 12 الضابطة

 دقة التمرير األرضي القصير
 12 التجريبية

3.15** 0.005 
 12 الضابطة

 السيطرة على الكرة
 12 التجريبية

2.42* 0.024 
 12 الضابطة

 ضرب الكرة بالرأس الى الهدف
 12 ةالتجريبي

2.56* 0.018 
 12 الضابطة

  .)α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائياً دالة* .)α=0.01( الداللة مستوى عند إحصائياً دالة** 
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 التصور متغير في يؤثر لم المجموعة نوع متغير أن) 2( رقم السابق الجدول نتائج من يتضح
 معياري وبإنحراف) 54.75( التجريبية موعةللمج الحسابي المتوسط بلغ إذ القبلي، القياس على العقلي
 قدره معياري وبإنحراف) 53.25( بلغ فقد الضابطة المجموعة في الحسابي المتوسط أما) 4.16( قدره

  .)α=0.05( عند إحصائياً دالة غير وهي) 0.638=  المحسوبة ت( قيمة وبلغت ،)7.10(
 :القبلية القياسات على الالعب مركز أثر فحص -

 One( األحادي التباين تحليل اختبار الباحث استخدم) وهجوم ووسط، دفاع،( الالعب ركزم أثر لفحص

Way ANOVA (والتوافق العقلي التصور متغيرات في الالعبين متوسطات بين الفروق داللة لفحص 
  .النتائج عنه أسفرت ما يوضح) 3( والجدول المهاري، واألداء النفسي،
 القبليـة  القياسـات  علـى  الالعبين الستجابات األحادي التَّباين ليلتح اختبار نتائج :)3( رقم جدول

  الالعب مركز لمتغير وفقاً المهاري واألداء النفسي، والتوافق العقلي، التصور لمتغيرات
 المتغيرات
 التابعة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

       متوسط
 المربعات

 F قيمة
 مستوى
 الداللة

 قليالتصور الع
 1.133 36.237 2 72.475 المجموعات بين

 
 

0.341 
 
 

 31.977 21 671.525 المجموعات خالل
 23 744.000 المجموع 

 التوافق النفسي
 0.198 16.798 2 33.596 المجموعات بين

 
 

0.822 
 
 

 84.845 21 1781.737 المجموعات خالل
 23 1815.333 المجموع 

الجري المتعرج 
 كرةبال

 1.206 5.024 2 10.048 المجموعات بين
 
 

0.319 
 
 

 4.167 21 87.502 المجموعات خالل
 23 97.550 المجموع 

 التماس رمية
 مسافة ألبعد

 0.801 2.402 2 4.805 المجموعات بين
 

  

0.462 
  
  

 3.000 21 62.994 المجموعات خالل
 23 67.799 المجموع 

دقة التمرير 
 ضي القصيراألر

 0.468 0.483 2 0.966 المجموعات بين
 
 

0.632 
 
 

 1.031 21 21.659 المجموعات خالل
 23 22.625 المجموع 

 على السيطرة
 الكرة

 1.241 0.262 2 0.524 المجموعات بين
 
 

0.310 
 
 

 0.211 21 4.434 المجموعات خالل
 23 4.958 المجموع 

 الكرة ضرب
 الى بالرأس

 لهدفا

 0.905 0.580 2 1.160 المجموعات بين
 
 

0.420 
 
 

 0.641 21 13.465 المجموعات خالل
 23 14.625 المجموع 

  ).α  =0.05( الداللة مستوى عند إحصائياً دالة* 
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 التصور متغيرات في الالعبين متوسطات في الفروقات أن السابق الجدول نتائج من يتضح
=  α( عند إحصائية داللة ذات تكن لم الخمسة بأبعاده المهاري واألداء ،النفسي والتوافق العقلي،
  .الالعب مركز لمتغير تبعاً) 0.05
 :القبلية القياسات على الالعب خبرة أثر فحص -

) t-test( اختبـار  الباحـث  استخدم) سنوات 5-3 ومن سنوات، 3 من أقل( الالعب خبرة أثر لفحص
 واألداء النفسـي،  والتوافق العقلي التصور متغيرات في العبينال متوسطات بين الفروق داللة لفحص

  .النتائج عنه أسفرت ما يوضح) 4( والجدول المهاري،
لفحص أثر خبرة الالعب على القياسات القبليـة لمتغيـرات   ) t-test(نتائج اختبار  :)4(جدول رقم 

  التصور العقلي، والتوافق النفسي، واألداء المهاري
 مستوى الداللة )t(قيمة  التكرارات المتغير المستقل ةالمتغيرات التابع

 التصور العقلي
 19 سنوات 3أقل من 

0.522 0.607 
 5 سنوات 5-3من 

 التوافق النفسي
 19 سنوات 3أقل من 

0.776- 0.446 
 5 سنوات 5-3من 

 الجري المتعرج بالكرة
 19 سنوات 3أقل من 

1.778- 0.089 
 5 سنوات 5-3من 

 مسافة ألبعد التماس يةرم
 19 سنوات 3أقل من 

0.142- 0.891 
 5 سنوات 5-3من 

 دقة التمرير األرضي القصير
 19 سنوات 3أقل من 

1.354 0.189 
 5 سنوات 5-3من 

 السيطرة على الكرة
 19 سنوات 3أقل من 

0.392- 0.731 
 5 سنوات 5-3من 

 ضرب الكرة بالرأس الى الهدف
 19 واتسن 3أقل من 

0.455- 0.679 
 5 سنوات 5-3من 

  .)α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائياً دالة* 

 التصور متغيرات في الالعبين متوسطات في الفروقات أن) 4( رقم الجدول نتائج من يتضح
 لةالدال مستوى عند إحصائية داللة ذات تكون الخمسة بأبعاده المهاري واألداء  النفسي والتوافق العقلي

)α=0.05 ( ًالالعب خبرة لمتغير تبعا.  
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 يـرى  حـين  في القبلي القياس في متكافئة غير الدراسة مجموعات أن إلى يعود السبب ولعل
 متغيـرات  فـي  تـؤثر  لـم  )α=0.05( الداللة مستوى عند والخبرة اللعب مركز متغيرات أن الباحث
الباحث ذلك التحسـن فـي التصـور     زويع حيث المهاري، واألداء النفسي، والتوافق العقلي، التصور

العقلي لدى أفراد المجموعة التجريبية الى فاعلية برنامج المهارات النفسية وما يحتويه مـن تـدريبات   
التصور البصري، التصور االنفعالي المصاحب لألداء، (لتنمية التصور العقلي من خالل تناول أبعاده 

  .متزنة ومتكاملة بصورة) التحكم في التصور، التصور الحس حركي
، )1998اتينـزا وبـاالجوير وجارسـيا،   (وتتفق هذه النتيجة مع نتـائج دراسـة كـل مـن     

ابو (، )2006الحريري،(، )2005رضوان،(، )2004عبد الحيم،(، )2001كوكريل،(، )1999رشدي،(
، )2002عبـد العـاطي وآخـرون،   (، )2002إيمـان، (، )2000عنبر،(، )2006عبدون وحتحوت،

، )2000العقاد وسـعد، (، )2000عبد الرزاق،(، )1998العمري،(، )2000كمال،( ،)1998شعبان،(
، والتي أشارت الى فاعلية برنامج المهارات النفسية في تطـوير  )2009األطرش، ( ، )1999سمية،(

  .مهارة التصور العقلي لدى الرياضيين
على زيـادة القـوى   وتعد تدريبات التصور العقلي أساساً هاماً في اإلعداد النفسي فهي تعمل 

  )1999رشدى،.(المحركة للجسم وترفع الروح المعنوية، وتعمل على تنمية وتعميق االحساس بالنجاح
الى ان التدريب بالمهارات النفسية يسهم في تطـوير االداء  ) 1998السراري،(وتشير دراسة 

  .المهاري والخططي، وكما يخفض من مستويات القلق والتوتر المصاحب للمنافسات 
من ان تدريب المهارات النفسية يؤثر بصورة ايجابيـة  ) (Nideffer,1981وتتفق النتائج مع ما أشار 

على مستوى قدرة االسترخاء، وخفض حدة التوتر، والقلق اكتساب مهارات التحكم في الجهاز العضلي 
  .والوصول الى درجة التوتر المثلي التي تساعد على كفاءة األداء خالل عملية التدريب

توجد فروق ذات داللة إحصائية  :على الفرضية هذه نصت :الثانية  بالفرضية المتعلقة النتائج: ثانياً
بين القياس البعدي في التصور العقلي والتوافق النفسي واألداء ) α=0.05(عند مستوى الداللة 

  .البعدي المهاري لالعبي  كرة القدم لدى أفراد المجموعة التجريبية والضابطة ولصالح القياس
 ألداء المعياريـة  واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استخراج تم الفرضية هذا على ولإلجابة

 المجمـوعتين؛  بحسـب  المهاري واألداء النفسي والتوافق العقلي التصور متغيرات على العينة العبي
  .ذلك يوضح) 5( والجدول البعدية، القياسات على وذلك والضابطة، التجريبية
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 العقلي التصور في الالعبين ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات :)5( رقم ولجد
  البعدي القياس في المجموعة نوع متغير بحسب المهاري واألداء النفسي والتوافق

 المتغيرات التابعة
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

انحراف  المتوسط
انحراف  المتوسط معياري

 ريمعيا
 3.93 67.25 2.01 71.16 التصور العقلي
 6.06 120.25 4.56 130.08 التوافق النفسي

 األداء المهاري 

 1.09 24.27 0.86 20.52 الجري المتعرج بالكرة
 1.04 10.92 1.82 13.47 رمية التماس ألبعد مسافة

 0.73 3.00 0.99 4.58 دقة التمرير األرضي القصير
 4.04 22.00 45.95 55.08 السيطرة على الكرة

ضرب الكرة بالرأس الى 
 0.72 2.16 0.71 3.16 الهدف

أن هناك فروقاً ظاهرية بين متوسطات الالعبين بحسب متغير نوع ) 5(يتضح من الجدول رقم 
ولفحص داللة هذه الفروق بين القياسات البعدية لمجموعتي الدراسة، . المجموعة على القياسات البعدية

أثر القياسات القبلية كون المجموعتين لم تكونا متكافئتين تم استخدام اختبـار  ) ضبط(حديد ومن أجل ت
  )6(وكانت نتائج التحليل كما هي موضحة في الجدول ) ANCOVA(تحليل التباين األحادي المصاحب 

تين الستجابات الالعبين للمجموع )ANCOVA(التَّباين المصاحب تحليل نتائج اختبار ): 12(الجدول 
 التجريبية والضابطة في ضوء تحييد القياسات القبلية

 المتغيرات
 التابعة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

       متوسط
 المربعات

 F قيمة
 مستوى
 الداللة

 التصور العقلي

 0.006 9.191** 93.871 1 93.871 المجموعة
 0.964 0.002 0.022 1 0.022 القياس القبلي

 10.213 21 214.478 أالخط
  

  23 310.500 الكلي المعدل

 النفسي التوافق

 0.000 20.142** 590.942 1 590.942 المجموعة
 0.454 0.581 17.043 1 17.043 القياس القبلي

 29.339 21 616.123 الخطأ
  

  23 1213.333 الكلي المعدل

 الجري
 بالكرة المتعرج

 0.006 9.206** 1.772 1 1.772 المجموعة
 0.000 90.035 17.331 1 17.331 القياس القبلي

   0.192 21 4.042 الخطأ
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 المتغيرات
 التابعة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

       متوسط
 المربعات

 F قيمة
 مستوى
 الداللة

  23 105.899 الكلي المعدل

 التماس رمية
 مسافة ألبعد

 0.018 6.617* 1.731 1 1.731 المجموعة
 0.000 164.872** 43.123 1 43.123 القياس القبلي

 0.262 21 5.493 الخطأ
  

  23 87.656 لمعدلالكلي ا

 التمرير دقة
 األرضي
 القصير

 0.019 6.451* 3.092 1 3.092 المجموعة
 0.001 14.297** 6.852 1 6.852 القياس القبلي

 0.479 21 10.065 الخطأ
  

  23 31.958 الكلي المعدل

 على السيطرة
 الكرة

 0.537 0.393 3.585 1 3.585 المجموعة
 0.000 2548.126** 23219.556 1 23219.556 القياس القبلي

 9.112 21 191.360 الخطأ
  

  23 29977.958 الكلي المعدل

 الكرة ضرب
 نحو بالرأس

 الهدف

 0.068 3.706 0.867 1 0.867 المجموعة
 0.000 27.462** 6.422 1 6.422 القياس القبلي

 0.234 21 4.911 الخطأ
  23 17.333 الكلي المعدل  

  .)α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائياً دالة. *)α=0.01( الداللة مستوى عند إحصائياً دالة**

، يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  )6(بحسب النتائج الواردة في الجدول 
بين متوسطات التصور العقلي فـي المجمـوعتين التجريبيـة والمجموعـة     ) α  =0.01(اإلحصائية 
إذ بلغت قيمـة  . ولصالح المجموعة التجريبية، وذلك بعد عزل أثر األداء على القياس القبليالضابطة 

وبانحراف معياري ) 71.16(، وكان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية )9.191= ف المحسوبة (
وبإنحراف معياري قدره ) 67.25(أما المجموعة الضابطة فقد بلغ متوسطها الحسابي ). 2.01(قدره 

)3.93.(  
بـين  ) α  =0.01(كما ويوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحصـائية   

متوسطات التوافق النفسي في المجموعتين التجريبية والمجموعـة الضـابطة ولصـالح المجموعـة     
، )20.142= ف المحسـوبة  (التجريبية، وذلك بعد عزل أثر األداء على القياس القبلي، إذ بلغت قيمة 

، أمـا  )4.56(وبانحراف معيـاري قـدره   ) 130.08(كان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية و
  ).6.06(وبإنحراف معياري قدره ) 120.25(المجموعة الضابطة فقد بلغ متوسطها الحسابي 
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بين متوسطات ) α  =0.01(ويوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
. لكرة في المجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبيةالجري المتعرج با

وكان المتوسط ). 9.206= ف المحسوبة (وذلك بعد عزل أثر األداء على القياس القبلي، إذ بلغت قيمة 
أما المجموعة الضابطة فقد ). 0.86(وبانحراف معياري قدره ) 20.52(الحسابي للمجموعة التجريبية 

  ).1.09(وبإنحراف معياري قدره ) 24.27(غ متوسطها الحسابي بل
بـين  ) α  =0.05(وكان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحصـائية   

متوسطات رمية التماس ألبعد مسافة في المجموعتين التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة ولصـالح     
= ف المحسـوبة  (على القياس القبلي إذ بلغت قيمـة  المجموعة التجريبية، وذلك بعد عزل أثر األداء 

). 1.82(وبانحراف معياري قدره ) 13.47(وكان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية ). 6.617
  ).1.04(وبإنحراف معياري قدره ) 10.92(أما المجموعة الضابطة فقد بلغ متوسطها الحسابي 

بـين  ) α  =0.05(ى الداللة اإلحصـائية  كما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستو
متوسطات دقة التمرير القصير في المجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة ولصـالح المجموعـة   

، )6.451= ف المحسـوبة  (التجريبية، وذلك بعد عزل أثر األداء على القياس القبلي، إذ بلغت قيمـة  
أما المجموعة ). 0.99(وبانحراف معياري قدره ) 4.58(وكان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

  ).0.73(وبإنحراف معياري قدره ) 3.00(الضابطة فقد بلغ متوسطها الحسابي 
بـين  ) α  =0.05(ولم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصـائية  

، وذلك بعد عزل أثـر  متوسطات السيطرة على الكرة في المجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة
وكان المتوسط الحسابي للمجموعة ). 3930.= ف المحسوبة (األداء على القياس القبلي، إذ بلغت قيمة 

أما المجموعة الضابطة فقد بلـغ متوسـطها   ). 45.95(وبانحراف معياري قدره ) 55.08(التجريبية 
  ).4.04(وبإنحراف معياري قدره ) 22.00(الحسابي 

) α  =0.05(ك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصـائية  ولم يكن هناك كذل
بين متوسطات ضرب الكرة بالرأس نحو الهدف في المجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة، وذلك 

، وكـان المتوسـط   )3.607= ف المحسوبة (إذ بلغت قيمة . بعد عزل أثر األداء على القياس القبلي
أما المجموعة الضابطة فقـد  ). 0.71(وبانحراف معياري قدره ) 3.16(تجريبية الحسابي للمجموعة ال

  ).0.72(وبإنحراف معياري قدره ) 2.16(بلغ متوسطها الحسابي 
ويرجع الباحث ذلك الى فاعلية البرنامج المقترح للمهارات النفسية والذي يركز على تدريبات 

، )التحكم في التصور –االنفعالي  –الحس حركي  –السمعي  –البصري (تنمية التصور العقلي بأبعاده 
  .ومحاولة االرتقاء بطريقة متكاملة حتى يمكن التقدم بعملية التصور العقلي

أبو عبـدون  (، )2006الحريري،(، )2006السيد،(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من
ــد،(، )2006وحتحــوت، ــول،(، )2004الحســن،(، )2006فري ، )1998 شــعبان،(، )2002زغل
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، والتي أشارت الى ان أساليب )Roure,et al;2000(، )2007ذيب،(، )2002أحمد،(، )1997نجا،(
  .اإلعداد النفسي كاالسترخاء تعمل على تحسين عملية التصور العقلي

هل توجد فروق ذات داللة " نصت هذه الفرضية على :الثالثة بالفرضية المتعلقة النتائج: ثالثاً
بين القياسين القبلي والبعدي لكل من المجموعتين التجريبية  )α=0.05( إحصائية عند مستوى

  "والضابطة؟
 ألداء المعياريـة  واالنحرافات الحسابية، المتوسطات استخراج تم  الفرضية هذا على ولإلجابة

 المجمـوعتين  مـن  كـل  في المهاري واألداء النفسي والتوافق العقلي التصور متغيرات على الالعبين
  .بذلك الخاصة النتائج يوضح) 7( رقم والجدول والضابطة، يةالتجريب
 العقلـي  التصـور  في الالعبين ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات): 7( رقم جدول

  والبعدي القبلي القياسين في المجموعة نوع متغير بحسب المهاري واألداء النفسي والتوافق

 التابعة المتغيرات

 البعدية القياسات بليةالق القياسات

 المجموعة
 التجريبية

 المجموعة
 الضابطة

 المجموعة
 التجريبية

 الضابطة المجموعة

 المتوسط
 انحراف
 معياري

 المتوسط

انحرا
 ف

 معياري

 المتوسط
 انحراف
 معياري

 المتوسط
 انحراف
 معياري

 3.93 67.25 2.01 71.16 7.1 53.25 4.16 54.75 العقلي التصور

 6.06 120.25 4.56 130.08 10.28 115.42 7.65 114.25 فسيالن التوافق

 األداء
  المهاري

 الجري
 المتعرج
 بالكرة

21.51 0.89 24.94 1.29 20.52 0.86 24.27 1.09 

 التماس رمية
 مسافة ألبعد

12.27 1.78 10.32 0.96 13.47 1.82 10.92 1.04 

 التمرير دقة
 األرضي
 القصير

3.67 0.89 2.58 0.79 4.58 0.99 3.00 0.73 

 السيطرة
 الكرة على

51 45.24 19.17 3.73 55.08 45.95 22.00 4.04 

 الكرة ضرب
 الى بالرأس
 الهدف

2.25 0.67 1.75 0.75 3.16 0.71 2.16 0.72 



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

483 
  

 القبلي القياسين في الالعبين استجابات بين ظاهرية فروقاً هناك أن) 7( رقم الجدول من يتضح
 القبلية القياسات بين الفروق هذه داللة ولفحص والضابطة، التجريبية وعتينالمجم من لكل والبعدي
 المهاري، واألداء النفسي، والتوافق العقلي، التصور الدراسة؛ متغيرات عند المجموعتين في والبعدية

 يوضح) 16( والجدول ،)Dependent Sample t-test( المترابطة للعينات اختبارات استخدام تم
  .النتائج

المترابطة للمقارنة بين ) Dependent Sample t-test(نتائج اختبار ت للعينات  ):8( رقم دولج
القياسات القبلية والبعدية لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة فـي متغيـرات   

 التصور العقلي والتوافق النفسي واألداء المهاري 

 اللةالد مستوى ت قيمة القياس المجموعة التابعة المتغيرات

 العقلي التصور

 التجريبية
 القبلي

11.246** 0.000 
 البعدي

 الضابطة
 القبلي

5.945** 0.000 
 البعدي

 النفسي التوافق

 التجريبية
 القبلي

6.819** 0.000 
 البعدي

 الضابطة
 القبلي

1.496 0.163 
 البعدي

 خط في بالكرة الجري
 متعرج

 التجريبية
 القبلي

6.355** 0.000 
 البعدي

 الضابطة
 القبلي

5.538 -** 0.000 
 البعدي

 ألبعد التماس رمية
 مسافة

 التجريبية
 القبلي

6.266** 0.000 
 البعدي

 الضابطة
 القبلي

8.842** 0.000 
 البعدي

 القصير التمرير دقة
 األرضي

 التجريبية
 القبلي

3.527** 0.005 
 البعدي

 الضابطة
 لقبليا

2.803* 0.017 
 البعدي

 التجريبية الكرة على السيطرة
 القبلي

5.152** 0.000 
 البعدي
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 اللةالد مستوى ت قيمة القياس المجموعة التابعة المتغيرات

 الضابطة
 القبلي

3.081* 0.01 
 البعدي

 بالرأس الكرة ضرب
 الهدف نحو

 التجريبية
 القبلي

4.690** 0.001 
 البعدي

 الضابطة
 القبلي

2.803* 0.017 
 البعدي

  .)α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائياً دالة*  .)α=0.01( الداللة مستوى عند إحصائياً دالة** 

 المجموعة في والبعدية القبلية القياسات بين الفروقات أن السابق الجدول نتائج من يتضح
 جميع عند البعدية القياسات ولصالح )α=0.01( مستوى عند إحصائية داللة ذات كانت التجريبية
 لدى والبعدية القبلية القياسات بين الفروقات أن السابق الجدول نتائج من يتضح كما. الدراسة متغيرات
 البعدية القياسات ولصالح )α=0.01( مستوى عند إحصائية داللة ذا بعضها كان الضابطة المجموعة

 بعض نكا كما. مسافة ألبعد التماس ورمية بالكرة، المتعرج والجري العقلي، التصور متغيرات عند
 الكرة، على والسيطرة األرضي، التمرير دقة متغيرات عند )α=0.05( مستوى عند داللة ذا الفروقات
 النفسي التوافق متغير عند الفروقات أما. البعدية القياسات ولصالح الهدف نحو بالرأس الكرة وضرب

  .إحصائية داللة ذات تكن لم
، )2002شـمعون وإسـماعيل،  (، )2004راتب،(، )2006راتب وآخرون،(كما اتفق كل من   

، أن أفضل طريقة فعالة لممارسـة  )Hardy et al;1996 (، )1999باهي وجاد،(، )2001 شمعون،(
وذلك من خالل استحضار فكرة سـلبية أو نمـط   . إيقاف األفكار السلبية هو جمعها مع التصور العقلي

خدامه للكلمات الترميزية ككلمة تفكيري معين يمر به الالعب ويرغب في التخلص منه، من خالل است
ثم استبدال األفكار السلبية باألفكار االيجابية والتي تعمل على خفض مسـتوى القلـق المعرفـي    " قف"

  .والتوتر وبناء الثقة بالنفس
توجد فروق ذات داللة إحصـائية  " نصت هذه الفرضية على :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة: ثالثاً

  ".بين القياسين القبلي والبعدي لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة )α=0.05(عند مستوى 
ولإلجابة على هذا الفرضية  تم استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريـة ألداء  
الالعبين على متغيرات التصور العقلي والتوافق النفسي واألداء المهاري في كـل مـن المجمـوعتين    

  .يوضح النتائج الخاصة بذلك) 9(ابطة، والجدول رقم التجريبية والض
. ويرى الباحث ان تدريبات التصور العقلي تؤدي الى انخفاض حالة القلق لدى الالعب خالل المنافسة

وذلك من خالل إيقاف األفكار السلبية التي تناسب الالعب قبيل االشتراك في المنافسة باألفكار االيجابية 
  .التشجيعية التي تعمل على بناء الثقة بالنفس وخفض مستوى القلق  واستخدام بعض الكلمات
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، )2006فريـد، (، )2006أبو عبدون وحتحـوت، (وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
 ،)Cox, 1996(، )2007ذيب،(، )1999علي،(، )2002خليل،(، )2002زغلول،(، )2002 مهدي،(
)Garaza,1997(رنامج المهارات النفسية على خفض حدة التوتر والقلق ، والتي أشارت الى فاعلية ب

  .وتحسين الثقة بالنفس
ويوضح هذا أن البرنامج  التقليدي يركز بشكل أساسي على تنمية الجانب البدني، حيـث قـام   
البرنامج التقليدي بتنمية المتغيرات البدنية دون غيرها من المتغيرات المرتبطة بإدراك الزمن، وإدراك 

حيث أنها لم تتأثر بالبرنامج التقليدي بالقدر الكافي لعـدم وجـود   ، التصور البصري الممكنالمسافة و
والبعدي مما يؤكد عدم اإلهتمام  -داللة إحصائية في هذه المتغيرات بين المتغيرات بين القياسين القبلي

ى المستويات بالجانب العقلي، رغم ما ينادي به العلماء من ضرورة توافر متطلبات خاصة للوصول إل
وعملية إسترجاع المعلومات يساعد علـى  ). 280:8(العالية، منها سمات الشخصية والمهارة الحركية 

مما يوضح مدى أهمية التركيز على تعلـم  ، فهم أداء الحركة وتسلسلها، ورسم نموج  متكامل للحركة
كية حيث أشار العديـد  الرياضيين أسلوب القدرة على اإلسترخاء لكي تساعده في تصور المهارة الحر

إلى إمكانية تحقيق أداء مهاري متميز، ) ، 1997عالوي ، 1996شمعون ، 1995راتب (من العلماء 
إذا اتجهنا إلى استخدام بعض المهارات كالتصور العقلي والتخيل الداخلي والخارجي وتدريب السـلوك  

  .البصري 
  :االستنتاجات -
ع المجموعة على التصور العقلي على القياس القبلي والتوافق متغير نولم يؤثر في القياس القبلي،  -1

   .النفسي، أي أن استجابات أفراد العينة لم تختلف باختالف المجموعتين الضابطة والتجريبية
في القياس القبلي، كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في الجري المتعرج بالكرة، ورمية التماس  -2

التمرير األرضي القصير ولصالح المجموعة التجريبية وذلـك عنـد مسـتوى    ألبعد مسافة، ودقة 
  .)α  =0.01(الداللة 

ضرب الكرة في السيطرة على الكرة وفي القياس القبلي، كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في  -3
  .)α  =0.05(ولصالح المجموعة التجريبية، وذلك عند مستوى الداللة بالرأس نحو الهدف 

الالعبين في متغيرات التصور العقلي، والتوافق كانت الفروقات في متوسطات القياس القبلي، في  -4
تبعاً لمتغير ) α  =0.05( النفسي، واألداء المهاري بأبعاده الخمسة لم تكن ذات داللة إحصائية عند

  .متغير خبرة الالعبمركز الالعب و
  :التوصيات -

  :ستنتاجات التي تم التوصل إليها يوصى الباحث بما يليفي حدود نتائج البحث وانطالقاً من اال
التركيز على تعليم الالعبين كيفية االستفادة من استخدام البرامج النفسية في الفترة السابقة لبدايـة   -1

  .المباراة وذلك من خالل األساليب المتعددة في هذا المجال حتى يمكن تحقيق أفضل نتائج
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المهارات النفسية وبصفة خاصة التصور العقلي لما له مـن دور بـالغ    التأكد على التدريب على -2
 .األهمية في زيادة فاعلية االداء سواء في التدريب أو المنافسات

أهمية العمل على استخدام القياسات النفسية خالل الموسم الرياضي حتى يمكـن التعـرف علـى     -3
 .ثل من الفاعلية في التدريب والمنافساتمواطن القوة والضعف واحتياجات الالعبين لتحقيق األم

  المصادر والمراجع
الشعور العقلي وعالقته باإلدراك الحس حركي لدى سباحي المنتخـب  ). 2013. (أبو الطيب، حسن

  .3، ملحق40دراسات العلوم التربوية، المجلد . األردني
على تطوير مسـتوى  تأثير برنامج تدريبي مقترح للمهارات النفسية ). 2009.(األطرش، محمود -

العلـوم  (مجلـة جامعـة النجـاح األبحـاث     ، األداء المهاري والخططي لدى العبي كرة القدم
  .، كلية التربية الرياضية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس 2009)5(22مجلد . )اإلنسانية

 أثر برنامج تدريبي مقترح علـى تنميـة النـواحي   ) .2008. ( هاشم، محمود؛ إبراهيم، األطرش-
رسالة دكتوراه غير منشورة كلية . النفسية والخططية لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية

  .األردن، عمان، الجامعة األردنية، التربية الرياضية
دار ابن األثير . مبادئ علم نفس التدريب الرياضي والموصل) . 2008. (عكلة سليمان ، الحوري  -

  . 1ط، للطباعة والنشر 
 .، عالم الكتب، القاهرة2ط الصحة النفسية والعالج النفسي، ). 1994. (السالم زهرانحام عبد  -
، مركـز  تمرينات اإلحماء والمهارات في برامج تدريب كرة القدم). 1998(حماد، مفتى إبراهيم،  -

  . الكتاب لنشر، القاهرة
نفسـي لصـف الصـم    دور النشاط الرياضي المكيف في تحقيق التوافق ال). 2014( ، نينة، خليل -
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  الملخص
  "جامعة مؤتةفي الرياضة علوم االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية "

  محمد سعيد السعيدين.أ/ حمزة العقيلي . د/ اوي د معتصم الشطن.أ
2016  

مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في  إلىهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
الرياضة في جامعة مؤتة وفقا لمتغيرات النوع االجتماعي وسنة الدراسة ومكان السكن كلية علوم 

 ةن االستبانواستخدم  الباحث طالب وطالبة، 40الدراسة من  تكونت عينة بينها ، والتعرف على الفروق
كأداة للدراسة، واتبعا المنهج الوصفي وذلك لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة وقد أظهرت  النتائج إن طلبة 

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا الدراسات العليا يتمتعون بمستوى متوسط من االحتراق النفسي و 
ق النفسي لديهم  تبعا للنوع االجتماعي و إن طلبة الدراسات العليا في هذه الكلية في مستوى االحترا

إلى عدم وجود فروق دالة النتائج كما أشارت . يعانون من االحتراق النفسي بنفس المستوى تقريبا
ى إحصائيا في مستوى االحتراق النفسي لدى الطلبة تبعا للسنة الدراسية، وإنهم جميعا من السنة األول

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا ، والثانية يعانون من نفس مستوى االحتراق النفسي
في مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في الكلية تعزى لمكان السكن، وأنهم ال 

اني من مستويات فكالهما يع) مدينة، قرية(يختلفون في مستوى االحتراق النفسي بناء على مكان السكن
ن بضرورة ومتقاربة من االحتراق النفسي، وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث

تفعيل أنشطة ترويحية لطلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة لمواجهة االحتراق النفسي الذي 
لعليا بحيث يأخذ باالعتبار عدم زيادة ضرورة بناء البرنامج الدراسي لطلبة الدراسات ا، ويعانون منه

استحداث مركز لإلرشاد النفسي على غرار ذلك ، والضغوط واألعباء التي تؤدي إلى االحتراق النفسي
  .الموجود بكلية العلوم التربوية وذلك  لمساعدة الطلبة على بناء أساليب مواجهة االحتراق النفسي
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Abstract 
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Prof. Mohammad Sa'eid Al-So'aidyeen 

Mu'tah University .2016 
 

This study aimed at identifying the level of the psychological burnout among the 
postgraduate students in the Faculty of Sports at the University of Mu'tah according to the 
variables of gender, academic year, and place of residence as well as identifying the 
differences between them. The study sample consisted of 40 male and female students. The 
researchers used the questionnaire as the study instrument, and they also used the descriptive 
approach due to its compatibility to the nature of the study. The results showed that 
postgraduate students have an average level of psychological burnout and there are no 
statistically significant differences in the level of psychological burnout among them 
according to gender and that the postgraduate students in this faculty suffer from 
psychological burnout roughly at the same level. The results also showed that there are no 
statistically significant differences in the level of psychological burnout among the students 
according to the academic year, and that all the students from the first and second years suffer 
from the same level of psychological burnout. The results also showed that there are no 
statistically significant differences in the level of psychological burnout among the students 
according to the place of residence ( city, village) as both of them suffer from almost the same 
levels of psychological burnout. Based on the study results, the study recommends about: 

1. The necessity of activating recreational activities for postgraduate students at the 
Faculty of Sports Sciences to cope with the psychological burnout that they suffer 
from . 

2. The necessity of designing the academic program for the postgraduate students which 
takes into consideration not  increasing the pressures and burdens that lead to 
psychological burnout. 

3.  Designing psychological counseling center similar to those found at the Faculty of 
Educational Sciences in order to help students build coping styles to face the 
psychological burnout. 
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  :  وأهميتها مقدمة الدراسة
يعيش اإلنسان المعاصر زمنا كثرت فيه وتصدرت  روافد الضغوط النفسية وامتاز هذا العصر 

الحق مما جعل الفرد يواجه الكثير من التحديات في طريق تحقيق  أهدافه وتلبيـة  بالتغير السريع والمت
  ).2006دخان، والحجازي،(احتياجاته وصوال للتوافق  الشخصي واالجتماعي 

فقد وصف الكثير من الباحثين عصرنا الحالي بأنه عصر الصدمات واألزمات النفسية واسمي 
  ).1994إبراهيم، ). (الصدمات أو حضارة الكوارث حضارة(البعض األخر منهم حضارة العالم ب

الكثير من المصطلحات في مجال علم النفس طبيعة الحياة  التي يحياها اإلنسان فـي  وتعكس 
عالم اليوم وما يعانيه من مشكالت واضطرابات نفسية حتى أصبح كل من القلق والضـغوط النفسـية   

جهد الباحثين وتفكيرهم بهدف الكشف عن طبيعة كل من  اًواالحتراق النفسي ظواهر نفسية تتطلب مزيد
منها وتحديد مسبباتها وكيفية تفادي أثارها السلبية فنتيجة لظروف الحياة الصعبة التي يمر فيها اإلفراد 

مشـكالت تـواجههم ومواقـف ضـاغطة     تشكل من عقبات قد تعوق مجرى حياتهم وفيها وما يرتبط 
عدم االستقرار النفسي نتيجة لتراكم مثل هـذه المشـكالت    يصبح اإلفراد في حالة منحيث تعترضهم 

ال يمتلك الطرق واألسـاليب  ولم يكن الفرد مهيئا لمثل هذه الظروف إذا  وتعقدها ويزداد األمر سواء 
المجدية التي تمكنه من التعامل الفعال مع هذه المواقف أو انه يجهل طبيعة هذه المشكالت التي تؤرقه 

مواجهة المشكالت التي تعوق تحقيق بعض أهدافه فيصبح عرضة للتأثير السلبي وعندها قد يعجز عن 
  ).2010جاسم، .(للمواقف الضاغطة وبالتالي اإلصابة بما يسمى باالحتراق النفسي

لقد حظيت ظاهرة االحتراق النفسي وإعراضها المختلفة المتمثلة بعدم الرغبة في الذهاب إلـى  
وتجنب التحدث مع اآلخرين والتغيب المستمر والشك في اآلخـرين    العمل واإلحساس بالتعب واإلنهاك

  ).cornice, 1978.(ومعالجتها ذه المشكلة لتصدي لهلباهتمام العديد من الباحثين في هذا الجانب 
 إلى ما يعود الجذور التاريخية لمصطلح االحتراق النفسيإلى أن  ) 1997 ( وكما يذكر راتب

  .ن في حين لم يتناول دراسة هذا الموضوع أال في أواسط السبعيناتيقل عن القرن ونصف القرال 
عالم النفس األميركـي أول مـن اسـتخدم مصـطلح     ) فرويد نبيرجر(ويعتبر العالم هربرت 

وذالك لإلشارة لالستجابات االنفعالية لضغط العمل وقـد شـعر فرويـد     1974االحتراق النفسي عام 
الحتراق النفسي التي تكونت من خالل عمله كمعالج نفسي في بالمشكلة من خالل تجربته الشخصية با

ساعة يوميا بإمكانات بسيطة مما افقده ذلك لوزنه فأصبح حاد الطباع في  20نيويورك حيث كان يعمل 
  )1997راتب،(عملة ومع أسرته وأخيرا وصل إلى مرحلة اإلجهاد واالحتراق 
غبة الشديدة والملحة عند اإلفراد لتحقيق كما ويرى هربرت إن السبب في هذا االحتراق هو الر

أهداف مثالية وغير واقعية وهذه األهداف المثالية قد يفرضها الفرد على نفسه أو يفرضـها المجتمـع   
انه حالة من اإلنهاك " عرف هربرت فرويد االحتراق النفسي ) ,1989naratit(والقيم االجتماعية علية 

دة والمستمرة الملقاة على اإلفراد على حساب طاقاتهم وقـوتهم  تحصل نتيجة األعباء والمتطلبات الزائ
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ويمكن التعرف على هذه الحالة عبر مجموعة من اإلعراض النفسية والجسدية التي تصـيب اإلفـراد   
  .بدرجة متفاوتة من شخص إلى آخر

إن االحتراق بمثابة حالـة   1982وماسالش في عام  1980ويرى كل من فرند نبرج في عام
نواحي البدنية والذهنية وتؤدي إلى مفهوم سلبي للشخص نحو نفسه أو ذاته إضافة إلى تكـوين  أنهاك لل

  .اتجاهات سلبية نحو العمل والحياة والناس اآلخرين فضال عن االفتقاد إلى المثالية والشعور بالغضب
أو حيث يرى إن االحتراق يتميز باإلنهاك االنفعـالي  )1989(مع اآلخرين  ) فيندر(كما ويتفق

البدني يؤدي إلى انخفاض مستوى الرياضي إضافة إلى العديد من المشاعر النفسية السلبية التي ربمـا  
  .تصل إلى االكتئاب

وتعتبر الباحثة ماسالش الرائدة في ميدان االحتراق النفسي في الوقت الحاضر لما لهـا مـن   
حالة مـن االسـتنزاف   "على انه وقد عرفة االحتراق .إسهامات كبيرة في زيادة معرفتنا بهذه الظاهرة

والعبء األكثر من طاقة الفرد على التحمل واإلحساس بالقصور والعجز عن تأدية العمـل بالمسـتوى   
  ).1981(ماسالش " المطلوب 

إن أكثر مهنة تعرضا لالحتراق النفسـي  )"1976ماسالش،(ولقد بينت الرائدة في هذا المجال 
وممـا  ).GONWAY،1987.(ت الخدمات اإلنسانية خاصةهي المهن الخدمية عامة والمهن في مجاال

  ).1976ماسالش،. (يؤكد هذا قيام اغلب الدراسات المتعلقة باالحتراق النفسي في هذا المجال
اذ تذكر إن االحتراق النفسي غالبا ما يصيب اإلفراد في )" 1981بنس،(وهذا ما إشارات إليه 

الجتماعين الن وظائفهم تركز علـى تقـديم المسـاعدة    المجاالت اإلنسانية مثل الممرضين والباحثين ا
  ).1981ماسالش،(لآلخرين وتتطلب منهم عاطفة كبيرة وجهدا يؤدي الى توتر كبير وشديد 

ولعل من المفيد اإلشارة إلى أن الباحثين والدارسين وعلماء النفس واإلدارة يكادون يتفقون على 
األكثر إخالص وتفانيا في عمله وأكثر التزاما واشـد  ظاهرة مهمة يجدر التنويه بها وهي أن اإلنسان 

حرصــا علــى تحقيــق أهدافــه هــو األكثــر عرضــة لالحتــراق النفســي مــن غيــره مــن  
  )1991الحرتاوي،.(اإلفراد

وعلى الرغم من إن ظاهرة االحتراق النفسي خضعت لدراسات ميدانية عديدة وأشبعت بمختلف 
ئات كثيرة وفقا لألدبيات التي تحدثت حول الموضوع إال إن المتغيرات المتعلقة بها بحثا ودراسة في بي

مثل هذه الظاهرة ال زالت تفتقر العديد من المكاتب العربية بمثل هذه الدراسات إال انه فـي األوانـي   
األخيرة قدمت العديد من الدراسات التي عالجه  مثل هذه الظاهرة وعالقتها ببعض المتغيـرات إال إن  

كان أكثر اهتمامها وتركيزها على المهن الخدمية االجتماعية كما ذكرنـا سـابق   معظم هذه الدراسات 
وأبرزها التدريس باعتبار إفراد هذه المهن أكثر تعرضا لالحتراق النفسي عن غيره  غيـر إن هـذه   
الدراسات لم تلقي الضوء على فئات أخرى ومنهم طلبة الجامعة إذ تعد هذه الشريحة الدعامة الكبـرى  
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وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تبحث في ظاهرة من الظواهر النفسية التي  المجتمع السليمفي بناء 
  .تعترض شريحة واسعة من الطلبة في الجامعات وعلى األخص طلبة الدراسات العليا في الجامعة 

  : مشكلة الدراسة
ال أنها وعلى قد خضعت لدراسات ميدانية عديدة إ ظاهرة االحتراق النفسي على الرغم من أن  

حد علم الباحثون لم تتطرق لفئة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة، ومن هنـا بـرزت مشـكلة    
الدراسة الحالية وعلى األخص بعد أن الحظ الباحثون من خالل عملهم في تدريس طلبـة الدراسـات   

الت جـراء ضـغوط   العليا في كلية علوم الرياضة أو االتصال المباشر والمستمر معهم ظهور المشك
العمل والدراسة وتزايد الضغوط النفسية لدى كثيرين من الطلبة، مما استدعى الباحثون إلى إجراء هذه 
الدراسة لقياس مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية علـوم الرياضـة وذلـك    

  . للوقوف على أهم أسبابها وسبل معالجتها 
  :أهداف الدراسة

  :بحث إلى التعرف على يهدف ال
 .مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا بكلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة -1
التعرف على دالالت الفروق اإلحصائية  في االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية  -2

 ).طالب،الطالبات(علوم الرياضة بجامعة مؤتة تبعاً لمتغير النوع االجتماعي 
التعرف على دالالت اإلحصائية في االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في كليـة علـوم    -3

 ).أولى،الثانية(الرياضة بجامعة مؤتة تبعاً لمتغير السنة الدراسية 
التعرف على دالالت اإلحصائية  في االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في كليـة علـوم    -4

  ).مدينة، قرية(ة تبعاً لمتغير المسكن الرياضة بجامعة مؤت
  : تساؤالت الدراسة

  ما هو مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية الرياضة بجامعة مؤتة؟   -1
هل توجد فروق ذات دالالت إحصائية لالحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية علوم    -2

  ؟)الطالب،الطالبة(نوع االجتماعي الرياضة تبعاً لمتغير ال
هل توجد فروق ذات دالالت إحصائية لالحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في كلية علوم    -3

  ؟)األولى، الثانية(الرياضة بجامعة مؤتة تبعاً لمتغير السنة الدراسية 
ات العليا في كلية علـوم  هل توجد فروق ذات دالالت إحصائية  لالحتراق النفسي لدى طلبة الدراس-4

  ؟)قرية، مدينة(الرياضة بجامعة مؤتة تبعاً لمتغير مكان السكن 
  :محددات الدراسة 

  . المملكة األردنية الهاشمية: المحدد الجغرافي  -1
  .طلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضية: المحدد البشري   -2
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  .ة مؤتةجامع –كلية علوم الرياضة : المحدد المكاني  -3
 ).2016- 2015(لعام  لثانيالفصل الدراسي ا: المحدد الزمني -4
  .استخدم الباحثان االستبيان لمالئمته لطبيعة الدراسة: المحدد الفني -5
  :مصطلحات الدراسة  

  :تناولت الدراسة العديد من المصطلحات  منها 
ثر من طاقة الفـرد علـى   هو حالة من االستنزاف االنفعالي والعبء األك:"االحتراق النفسي  -

 ).1981ماسالش،"(التحمل واإلحساس بالقصور والعجز عن تأدية  العمل بالمستوى المطلوب 
  :الدراسات السابقة 

ن على العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت الموضوع وجـد  وبعد اطالع الباحث
  :طة بذلك نعرضها بما يلي ن إن هنالك دراسات مشابهة للموضوع ودراسات مرتبوالباحث

عالقة االحتراق النفسـي بـبعض السـمات     "دراسة بعنوان ) 2014محمد، سلمان، (أجرى 
علـى   تعـرف  الإلـى  هدفت  " الشخصية وأساليب مواجهة المشكالت لدى معلمي التربية الرياضية

، )الي، واالجتماعيةالسيطرة، وتحمل المسؤولية، واالتزان االنفع(السمات الشخصية  واالحتراق النفسي 
عالقـة  علـى  تعرف و ،.وأساليب مواجهة المشكالت لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة بغداد

السيطرة، وتحمـل المسـؤولية، واالتـزان االنفعـالي،     (االحتراق النفسي ببعض السمات الشخصية 
عالقـة   علـى   تعـرف ، إضافة إلـى ال لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة بغداد) واالجتماعية

وقد تـم  .االحتراق النفسي بأساليب مواجهة المشكالت لدى معلمي التربية الرياضية في محافظة بغداد
استخدام وتطبيق مقياس االحتراق النفسي ومقياس بروفيـل الشخصـية ومقيـاس أسـاليب مواجهـة      

وعة من االستنتاجات توصلت الدراسة إلى مجمو ،معلماً  في التربية الرياضية) 145( ىالمشكالت عل
وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة لالحتراق النفسي مع سمة السيطرة والتي هي إحـدى  :والتوصيات 

وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة لالحتراق النفسي مع .سمات الشخصية لدى معلمي التربية الرياضية
وجود عالقـة  .لتربية الرياضيةسمة االتزان االنفعالي والتي هي إحدى سمات الشخصية لدى معلمي ا

ارتباط معنوية سالبة لالحتراق النفسي مع سمة االجتماعية والتي هي إحدى سمات الشخصـية لـدى   
 .معلمي التربية الرياضية

االحتراق النفسي لدى معلمـات ريـاض الحكوميـة    "دراسة بعنوان  )2013مفتن، ( توقام
تعرف على االحتراق النفسي لدى معلمات رياض   هدفت هذه الدراسة إلى  "دراسة مقارنة "واألهلية 

، وتكونت عينة )حكومي وأهلي(األطفال وداللة الفروق في االحتراق النفسي تبعاً لمتغير نوع الرياض 
معلمة من الريـاض الحكوميـة   ) 170(معلمة من معلمات رياض األطفال وبواقع ) 400(البحث من 

احثة مقياساً لقياس االحتراق النفسي لدى معلمات رياض أعدت الب.معلمة من الرياض األهلية) 230(و
فقـرة بصـيغته   ) 44(األطفال بعد اطالعها على األدبيات والدراسات السـابقة وتضـمن المقيـاس    
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كما تحققت الباحثة من الخصائص القياسية للمقياس والمتمثلة بالصدق والثبات، وكان التحقـق  .النهائية
التجزئـة  : لظاهري وصدق البناء، واستخرج الثبات بطريقتين هماالصدق ا: من الصدق بطريقتين هما

ان معلمات ريـاض األطفـال الحكوميـة    -1:النتائج اآلتية إلىوتوصل البحث .النصفية والفاكرونباخ
المعلمات في الرياض األهلية هن أكثر معانـاة  -2.واألهلية بشكل عام ال يعانون من االحتراق النفسي

  .معلمات الرياض الحكوميةمن االحتراق النفسي من 
االحتراق النفسي لدى مدربي كرة السـلة بمحافظـة   "دراسة بعنوان  )2012شهيد، ( وأجرى

هدفت إلى التعرف على درجة االحتراق النفسي وإيجاد الفروق بين مدربي فرق المتقدمين  "الديوانية 
) 20(الشباب، وقد بلغ عددهم شملت عينة البحث على مدربي فئة المتقدمين وفئة . ومدربي فئة الشباب

مدرباً، استخدم الباحث مقياس أعراض االحتراق النفسي للمدرب الرياضي وكان من أهم االستنتاجات 
التي توصل إليها الباحث هو عدم وجود فروق معنوية في درجة االحتراق النفسي للمقياس ككل بـين  

ونهم أكثر تعرض لالحتراق النفسي فـي  مدربي المتقدمين والشباب ويمكن تميز مدربي فئة الشباب ك
  .متغيرات اإلنهاك العقلي واإلنهاك البدني ونقص االنجاز الشخصي

دراسة مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي "دراسة بعنوان  )2011ابو فطوم، ( كما وأجرى
معلمي  معرفة مستوى االحتراق النفسي لدى إلىتهدف "مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية

) 40(عينة الدراسـة مـن    تكونت مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية، في محافظة المهرة،
فقرة موزعة علـى إبعـاد مسـتوى    ) 45(معلم ومعلمة، ولتحقيق هدف البحث تم بناء استبيان يشمل 

الجتمـاعي، البعـد   بعد العمل، البعـد االقتصـادي وا  (االحتراق النفسي لدى المعلمين لإلبعاد الثالثة 
، استخدم الباحث معادلة الفا لكروباخ، ومعادلة الوسط المرجح والـوزن المئـوي، والنسـبة    )الصحي

المئوية كوسائل إحصائية، أظهرت النتائج وجود مستوى مالحظ لالحتراق النفسي لدى المعلمين بـين  
عدد مـن التوصـيات منهـا    وبناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث ب -المجاالت الرئيسة والفرعية

االستفادة من قائمة مجاالت وفقرات االحتراق النفسي كأداة تشخيصية فـي التعـرف علـى مسـتوى     
االحتراق لدى المعلمين في قطاع التربية والتعليم، وضرورة بناء برنامج لمعالجة االحتـراق النفسـي   

ثلة للبحث الحالي للتعـرف علـى   والوقاية منه في مراحل التعليم المختلفة، واقترح إجراء بحوث مما
مستوى االحتراق النفسي الناتج من أداء المعلمين لمهنة التعليم ولمختلف االختصاصـات والمراحـل   

  .الدراسية
االحتراق النفسي لدى طلبة الجامعة وعالقتـه  "دراسة بعنوانإجراء ب) 2010جاسم،  (قامت  

االحتراق النفسي لدى طلبة الجامعة، والتعـرف  استهدفت الدراسة الحالية قياس وقد ) ببعض المتغيرات
ونوع الدراسة ) أنساني -علمي (، والتخصص )إناث -ذكور(على داللة الفرق فيه تبعاً لمتغير الجنس 

ولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس لالحتـراق النفسـي، تـألف    ). مسائي -صباحي (
اإلجهاد االنفعالي، تبلد الشعور، نقص (الثة مجاالت هي، فقرة موزعة على ث) 35(بصيغته النهائية من 
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فقرات في مجال تبلد الشـعور  ) 10(فقرة في مجال اإلجهاد االنفعالي و) 13(بواقع ) الشعور باالنجاز
  .فقرة في مجال نقص الشعور باالنجاز) 12(و

المدارس االحتراق النفسي لدى مديري ومديرات "بدراسة بعنون )2009االوسي، (وكذلك قام 
الظروف التي مر بها البلد وما هذه الدراسة الى البحث في هدفت  " الثانوية وعالقته ببعض المتغيرات

ترتب عليه من أزمات نفسية وسياسية وأمنية واقتصادية قد ولدت مستويات مختلفـة مـن الضـغوط    
انت من ظروف استثنائية النفسية لكافة فئاته على إن فئة الموظفين العاملين في المؤسسات الدولة قد ع

وان اختالف المستويات الوظيفية للعاملين قد ولد اختالفاً  في مستويات الضغوط النفسية التي عـانوا  
منها فكانت من أهم نتائج هذه الضغوط هو حصول ظاهرة االحتراق النفسي وخاصة الموظفين الـذين  

  .ط التربوييحتلون مواقع قيادية ومهام أدارية وخاصة المهام ذات النشا
أن المؤسسات التربوية تتبنى تكوين القيم االجتماعية واألخالقية والثقافية والتربويـة وبكـل   و

أبعادها المدرسية واألسرية واإلعالمية ولذلك فأن المدراء وهم يتحملون مسؤوليات قياديـة وتربويـة   
ربوية ولذلك هم أكثر عرضة خاصة وعليهم ان يدركوا كافة هذه األبعاد للنهوض بمهامهم اإلدارية والت

من غيرهم للمعاناة من االحتراق النفسي ومصادره المختلفة وخاصة هم يعيشون مستويات متناقضة من 
   .االستقرار النفسي نتيجة لظروف التي يمر بها هذا البلد

ثانوية وعلى المستوى التطبيقي يوفر هذا البحث أداة لقياس االحتراق النفسي لدى فئة مدراء المدارس ال
  .علماً  بأن الباحث لم يجد دراسة في هذا الموضوع

االحتراق النفسي لدى مدرسي "بدراسة بعنوان ) 2008كاظم وعبد اللطيف، ( واجرى كال من 
زيادة االهتمام بظاهرة االحتراق النفسـي  وقد هدفت هذه الدراسة إلى "العلوم االجتماعية في المدارس

التغيرات السلبية في االتجاهات والسلوك المتعلقة بـالفرد  وتحديد يم، التعل في مهنة الخدمات وال سيما
بوصفها رد فعل لضغوط العمل، ومن مظاهرها المهمة على سبيل المثال فقدان االهتمام بالعمل بطريقة 

وللتثبت من وجود ظاهرة االحتراق . االبتكاريةروتينية، والنقص في الدافعية، ومقاومة التغيير، وفقدان 
فقـرة  ) 28(سي بين مدرسي العلوم االجتماعية للمرحلة الثانوية صمم الباحث استبيانه تحتوي على النف

   :تناولت مصادر الضغط في مهنة التدريس وهذه المصادر هي
  . سلوك الطالب  -1
  .عالقة المدرسين بعضهم ببعض -2
  .عالقة المدرسين باإلدارة-3
  . عالقة المدرس بالمهنة -4
  .اتيةالصراعات الذ -5
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 .األعراض النفسية للضغوط-6
ولإلجابة عن تساؤالت البحث أجريت المقارنة على أساس الجنس والخبرة التدريسية فكشفت الدراسة 

   عن وجود فروق بين الذكور واإلناث من التدريسيين في ظاهرة االحتراق النفسي
ل الباحثين في وألهمية هذا الموضوع فانه يحتاج إلى تركيز وتسليط الضوء عليه من قب

 .االختصاصات التربوية والنفسية
وهـدفت  " االحتراق النفسي لدى حكام كرة السلة"دراسة  بعنوان ) 2007الناهي، ( وأجرى 

لفروق في ظاهرة االحتراق النفسي لـدى حكـام كـرة السـلة وفـق متغيـر الدرجـة        إلى معرفة ا
لسـلة وفـق متغيـر التحصـيل     الفروق في ظاهرة االحتراق النفسي لـدى حكـام كـرة ا   .التحكمية
حكام دوليـين  ) 6(حكماً تم اختيارهم بالطريقة العمدية وبواقع ) 12(تكونت عينة البحث من .الدراسي

وقـد تـم اسـتخدام مقيـاس     .حكام درجة أولى والمعتمدين ضمن االتحاد المركزي بكرة السلة) 6(و
اة للبحث وبعد التأكد مـن صـدق   عبارة كأد) 15(االحتراق النفسي للحكم الرياضي والذي يتكون من 

الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامـل  (وثبات األداة تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام 
يتمتع كل من الحكام الـدوليين والدرجـة   :واستنتج الباحث ما يأتي) االرتباط البسيط، االختبار التائي

بشكل يساهم في مواجهة ضـغوط المنافسـة ومنهـا    األولى بمستوى جيد من اإلعداد البدني والنفسي 
ظاهرة االحتراق النفسي والكفاءة والخبرة لدى الحكام الدوليين والدرجة األولى في األداء لقيادة المباراة 

  :تعمل في الحد من الوصول إلى ظاهرة االحتراق النفسي،وأوصى الباحث بما يلي
ل مستمر من اجل التمكن في قيـادتهم للمباريـات بشـكل    التأكيد على تهيئة الحكام بدنياً ونفسياً بشك-

  .ناجح
  .إقامة اختبارات بدنية ونفسية بشكل مستمر لصقل وتهيئة حكام جيدين-
  .إجراء بحوث ودراسات مشابهه على فعاليات أخرى-

   : التعليق على الدراسات السابقة
  :يلي   مما نوومن خالل االطالع على الدراسات السابقة فقد استفاد الباحث

 .التعرف على المنهج العملي المناسب لهذه الدراسة -1
 .التعرف على األداة المناسبة لهذه الدراسة -2
 .التعرف على كيفية اختيار عينة الدراسة -3
 .التعرف على األسباب اإلحصائية المناسبة التي يمكن استخدامها في هذه الدراسة -4

  :إجراءات الدراسة 
 . قام الباحثون بطباعة االستبانة  -1
 .قام الباحثون بتوزيعها على الطلبة  الدراسات العليا وجمعها كاملة منهم  -2
  .قام الباحثون باستبعاد االستبانة الغير مستوفاة للشروط  -3
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  :منهج الدراسة  
  .ن المنهج الوصفي بصورته المسحية لمالئمتها لطبيعة وأهداف هذه الدراسةواستخدم الباحث

  :مجتمع وعينة الدراسة 
مع وعينة الدراسة من طلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة تكون مجت
 لصغر عينة الدراسـة  طالب وطالبة ونظراً) 40(وقد بلغت العينة  2016- 2015للفصل الثاني لعام 

  .ن العينة كاملةوتناول الباحثفقد 
  :خصائص عينة الدراسة

  قا لمتغيراتهم الشخصيةتوزيع خصائص عينة الدراسة وف: )1(جدول رقم
  %النسبة   العدد  فئات المتغير  المتغير

  النوع االجتماعي
 70.0 28  طالب
 30.0 12  طالبه

  السنة الدراسية
 55.0 22  أولى
 45.0 18  ثانيه

  مكان السكن
 57.5 23  مدينه
 42.5 17  قرية

  
الدراسة في حين من عينة %)  70.0(إن الطالب شكلوا ما نسبته) 1(تشير بيانات الجدول  

من عينة الدراسة في %) 55.0(وشكل طلبة السنة األولى ما نسبته%) 30.0(شكلن الطالبات ما نسبته
ومن عينة الدراسة، وشكل  من كان مكان سكنهم %) 45.0(الثانية ما نسبته حين شكل طلبة السنة

  .ةمن عينة الدراس%) 42.0(من عينة الدراسة في حين شكل سكان القرى ما نسبته%) 57.0( مدينة
  :أدة الدراسة 
 )34(والمكـون مـن  ) 2010جاسم، (ن باستخدام مقياس االحتراق النفسي الذي أعدته وقام الباحث

  .وقد تم االعتماد على مقياس ليكرت في بناء مقياس االحتراق النفسي.فقرة
بخمـس   وحدد) Likert(تم تصنيف إجابات فقرات أداة الدراسة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي 

  :إجابات حسب أوزانها رقميا وحسب درجة الموافقة على النحو التالي
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 ).درجات 5(ويمثل  )تنطبق بدرجة كبيره حدا( .1

 ).درجات 4(ويمثل  )تنطبق بدرجة كبيره( .2

 ).درجات 3(ويمثل  )تنطبق بدرجة متوسطه( .3

 ).درجتان(ويمثل  )تنطبق بدرجة قليله( .4

 ).درجة واحدة(ويمثل  )ال تنطبق( .5
ال تنطبق، ) 1.49إلى  1(من: كما تم االعتماد على مقياس الوسط الحسابي للتدرج كالتالي

باعتبارها تنطبق بدرجة ) 3.49إلى  2.5(باعتبارها تنطبق بدرجة قليله، ) 2.49إلى  1.5(ومن 
باعتبارها تنطبق ) 4.49(باعتباره تنطبق بدرجة كبيره، وأكثر من) 4.49إلى  3.5( متوسطه، ومن

ولحساب مستوى االحتراق العام تم تحويل التدرج إلى ثالثي لكي يعطي تصور . ة كبيره حدابدرج
مستوى ) 3.34إلى  1.68(مستوى ضعيف، من ) 1.67إلى  1(من: أقرب وأوضح للواقع كما يلي

مع العلم أنه تم معالجة جميع الفقرات لجميع العناصر . مستوى مرتفع(  5إلى  3.35متوسط، من 
وتم تدريج خيارات اإلجابات الخاصة بالمتغيرات المستقلة حسب وزنها  .تدرج واحد لتتناسق مع

النسبي بالتدريج التصاعدي والتنازلي، وعالجت الدراسة البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة 
  .SPSSالميدانية إحصائيا، باستخدام البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

  : ثبات أداة الدراسة
حيث بلغت القيمة الكلية ) (Cronbach’s -Apha تم التحقق من ثبات األداة باستخدام معادلة

  .وهي مناسبة إلجراء هذه الدراسة) 0.923(لثبات األداة
  :خطوات تطبيق المقياس 

  :ن باإلجراءات التالية وبعد أن تم اختيار المقياس قام الباحث
 )40(هم تم توزيع االستبيان على العينة البالغ عدد -1
لم يسترجع أي استبيان وذلك للمتابعة التامة إلفراد العينة من خالل التوزيع والتأكد علـى   -2

 .إجابة جميع فقرات االستبيان
  ).SPSS(قام الباحثان بتفريغ البيانات ومعالجتها إحصائيا باستخدام الزوم اإلحصائي   -3

  :تصميم الدراسة 
  :شتملت على العديد من المتغيرات كالتالي تعد الدراسة الحالية دراسة وصفية مسحية  ا

  :المتغير المستقل -1
  .االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في  كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة

   وتشمل:المتغير الوسيط  -2
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 النوع االجتماعي  -1
 السنة الدراسية  -2
  مكان السكن -3

  :المعالجة اإلحصائية
  :ستخدمت األساليب اإلحصائية التاليةولإلجابة عن أسئلة الدراسة، ا

وذلك لوصف خصائص ) Descriptive Statistic Measures(مقاييس اإلحصاء الوصفي  )1
ولمعرفة المتوسطات الحسابية، . عينة الدراسة، اعتماداً على التكرارات والنسب المئوية

عينة الدراسة  والمتوسط الحسابي العام للبعد، واالنحراف المعياري، ومستوى إجابات أفراد
 .على كل عبارة من عبارات أبعاد الدراسة

 .لإلجابة عن سؤال الدراسة والثاني والثالث والرابع (T-TEST)استخدام اختبار  )2
 .لالستخراج ثبات األداة  (Cronbach’s -Apha)الفا - كرونباخ  )3
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  عرض النتائج والتوصيات
  :عرض النتائج: أوالً

ما مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات   :ول الذي ينصاألالتساؤل النتائج المتعلقة في 
  العليا في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة؟

ومن اجل اإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       
  :يبين هذه النتائج) 2(والجدول إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى االحتراق النفسي لديهم، 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لمستوى االحتراق النفسي لدى طلبة : )2(جدول
  الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤته مرتبة تنازليا

ترتيب 
المتوسط   الفقره  الفقره

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الترتيب 
حسب 
  األهمية

  المستوى

  مرتفع  1 1.012 4.05  ان دراستي تستنفذني انفعاليااشعر   1
  مرتفع  2 1.096 3.93  يرهقني اداء اكثر من امتحان في يوم واحد  28

2  
اشعر ان طاقتي مستنفذة مع نهاية الدوام 

  الجامعي
  مرتفع  3 1.035 3.83

  مرتفع  4 1.413 3.55  يؤرقني عدم وجود عدالة بين الطلبة  13
  مرتفع  5 1.359 3.50  ي من جراء دراستياشعر باالحتراق النفس  5
  مرتفع  5 1.359 3.50  اشعر بالتوتر من جراء متطلبات الدراسة  12

3  
اشعر باإلنهاك حينما استيقظ في الصباح 

  واعرف ان على مواجهة عمل جديد
  مرتفع  6 1.154 3.45

10  
تعاني من بعض االجراءات االدارية 

  الروتينية
  مرتفع  7 1.259 3.43

ني من من قلق شديد لضعف قدرتي على اعا  11
  التوفيق بين الدراسة ومطالب الحياة

  مرتفع  7 1.238 3.43

25  
اعاني من عدم قدرتي على التوافق بين 

  دراستي وعالقاتي االجتماعية
  مرتفع  8 1.210 3.35

  مرتفع  9 1.324 3.30  اشعر بإجهاد سببه دراستي  7

ة اتخوف من انني ال استطيع تخطي المرحل  32
  متوسط  9 1.400 3.30  الدراسية

4  
ان التعامل مع الناس طوال اليوم يسبب لي 

  .االجهاد
  متوسط  10 1.149 3.25

26  
اعاني من صعوبة في تحقيق طموحاتي 

  الدراسية
  متوسط  10 1.276 3.25
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34  
اتالم لصعوبة االحتفاظ باألصدقاء داخل 

  الجامعة
  متوسط  10 1.296 3.25

ح بعد انتهاء يومي اشعر بعدم االرتيا  29
  متوسط  11 1.311 3.23  الدراسي

17  
اعاني من عدم مباالتي لما يحدث للطالب 

  من مشكالت
  مرتفع  12 1.454 3.20

  مرتفع  12 1.344 3.20  اعاني من التشتت وعدم التركيز في الدراسة  19

اشعر وكأنني اشرفت على النهاية نتيجة   9
  مجهولية مستقبلي

  مرتفع  13 1.338 3.18

20  
اشعر بالرغبة في االبتعاد عن االخرين 

  للحصول على الراحة
  متوسط  14 1.350 3.15

  متوسط  15 1.457 3.08  اشعر بالملل في المحاضرة  27

21  
اعاني من صعوبة التاقلم مع االساليب 

  الدراسية في التدريس
3.05 1.300 16  

  متوسط

30  
عدم جاهزية القاعات الدراسية يشعرني 

  على االنجازبضعف القدرة 
  متوسط  17 1.311 3.03

اعاني من قلة المرافق الحيوية في البيئة   33
  الدراسية

  متوسط  17 1.250 3.03

اصبحت اكثر قسوة من الناس نتيجة   15
  الضغوط الموجهة لي 

  مرتفع  18 1.432 3.00

14  
تؤلمني معاملة االساتذة للطلبة وكأنهم اشياء 

  ال بشر
  متوسط  19 1.187 2.98

24  
يؤثر اداء بعض المحاضرين على مستواى 

  التحصيلي سلبا
2.93 1.347 20  

  متوسط

  متوسط  21 1.194 2.90  اشعر بالحرج من ابسط نقد يوجه لي  8

31  
اشعر ان المواد المقرره ال تتناسب مع 

  قدراتي وطموحاتي
  متوسط  21 1.128 2.90

  متوسط  22 1.305 2.70  اعاني من عدم القدرة على التعبير عن رايي  18
  متوسط  22 1.506 2.70  تراودني فكرة ترك الدراسة  22

اتالم عند شعوري بتقص المكانة واالحترام   23
  متوسط  23 1.374 2.60  عند الزمالء واالساتذه

  متوسط  24 1.320 2.55  اشعر باإلحباط من تخصصي  6
  متوسط  25 1.079 2.38  اتالم الن تخصصي يزيد من قسوة مشاعري  16

  متوسط   0.683 3.18  ط الحسابي العامالمتوس  
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إن المتوسط الحسابي العام لمستوى االحتراق النفسي لدى ) 2(يتضح من معطيات الجدول 
وهذا يمثل درجة ) 0.683(بانحراف معياري) 3.18(طلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة بلغ

ة في جامعة مؤتة يعانون من مستوى تقدير متوسطه فطلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياض
" اشعر إن دراستي تستنفذني انفعاليا" متوسط من االحتراق النفسي حيث احتلت الفقرة التي تنص عل

ثم " يرهقني أداء أكثر من امتحان في يوم واحد" المرتبة األولي تلتها في المرتبة الثانية التي تنص على
وفي " اشعر إن طاقتي مستنفذة مع نهاية الدوام الجامعي" نص علىتلتها في المرتبة الثالثة الفقرة التي ت

 "اتالم الن تخصصي يزيد من قسوة مشاعري" المرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على
هل توجد فروق دالة إحصائيا في االحتراق النفسي لدى طلبة   :الثانيالتساؤل النتائج المتعلقة في 

  ؟)طالب، طالبه(ربية تعزى لمتغير النوع االجتماعيالدراسات العليا في كلية الت
  :يبين النتائج) 3(والجدول (T-test)لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار

للفروق في لالحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في  (T-test)نتائج اختبار: )3(جدول رقم
  )الب، طالبهط(كلية علوم الرياضة تبعا لمتغير النوع االجتماعي 

الوسط   العدد  فئات المتغير  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
 Tداللة  Tقيمة   المعياري

النوع 
  االجتماعي

 0.65250 3.2616 28  طالب
1.167  0.251  

 0.74369 2.9877 12  طالبه
 (α≤ 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة* 

صائيا في مستوى االحتراق النفسي لدى الى عدم وجود فروق دالة إح) 3(تشير معطيات الجدول
المحسوبة ) ت(طلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة تبعا للنوع االجتماعي اعتمادا على قيمة

وبناء على ذلك فان طالب   (α≤ 0.05وهي غير معنوية عند مستوى الداللة  (T=1.167)البالغة
  .عانون من االحتراق النفسي بنفس المستوى تقريباوطالبات الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة ي

هل توجد فروق دالة احصائيا في االحتراق النفسي لدى طلبة : الثالثالتساؤل النتائج المتعلقة في 
  ؟)اولى،ثانيه(الدراسات العليا في كلية التربية تعزى لمتغير السنة الدراسية 

  :يبين النتائج) 4(والجدول (T-test)لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار
للفروق في لالحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في  (T-test)نتائج اختبار: )4(جدول رقم

  )اولى، ثانيه(كلية علوم الرياضة تبعا لمتغير السنه الدراسية 

الوسط   العدد  فئات المتغير  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
 Tداللة  Tقيمة   المعياري

  دراسيةالسنة ال
 0.70534 3.0762 22  أولى

1.058  0.297  
 0.65263 3.3056 18  ثانيه

 (α≤ 0.05)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة* 
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إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى االحتراق النفسي ) 4(تشير معطيات الجدول
المحسوبة ) ت(اعتمادا على قيمة لدى طلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة تبعا للسنة الدراسية

وبناء على ذلك فان طلبة ( (α≤ 0.05وهي غير معنوية عند مستوى الداللة  (T=1.058) البالغة
الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة من السنة األولى والثانية يعانون من نفس المستوى االحتراق 

 .النفسي
د فروق دالة إحصائيا في االحتراق النفسي لدى طلبة هل توج: النتائج المتعلقة في السؤال الرابع

  ؟)مدينه، قريه(الدراسات العليا في كلية التربية تعزى لمتغير مكان السكن 
  :يبين النتائج) 5(والجدول (T-test)لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار

لبة الدراسات العليا في للفروق في لالحتراق النفسي لدى ط (T-test)نتائج اختبار: )5(جدول رقم
  )مدينة، قريه(كلية علوم الرياضة تبعا لمتغير مكان السكن  

 Tداللة  Tقيمة   االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  فئات المتغير  المتغير

  مكان السكن
 0.69243 3.1330 23  مدينه

0.495  0.624  
 0.68667 3.2422 17  قرية

 (α≤ 0.05)داللةدالة إحصائيا عند مستوى ال* 

الى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى االحتراق النفسي ) 5(تشير معطيات الجدول
المحسوبة ) ت(لدى طلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة تعزى لمكان السكن اعتمادا على قيمة

ذلك فان طلبة وبناء على ( (α≤ 0.05وهي غير معنوية عند مستوى الداللة  (T=1.058) البالغة
الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة ال يختلفون  في المستوى االحتراق النفسي بناء على مكان 

  .فكالهما يعاني من مستويات متقاربة من االحتراق النفسي) مدينة، قرية( السكن
  :مناقشة نتائج الدراسة 

لمستوى االحتراق النفسي لدى المتوسط الحسابي العام بعد إجراء التحليل اإلحصائي تبين أن 
وهذا يمثل درجة ) 0.683(بانحراف معياري) 3.18(طلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة بلغ

تقدير متوسطه فطلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة يعانون من مستوى 
" اشعر ان دراستي تستنفذني انفعاليا "متوسط من االحتراق النفسي حيث احتلت الفقرة التي تنص عل

ثم " يرهقني اداء اكثر من امتحان في يوم واحد" المرتبة األولي تلتها في المرتبة الثانية التي تنص على
وفي " اشعر ان طاقتي مستنفذة مع نهاية الدوام الجامعي" تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة التي تنص على

  " اتالم الن تخصصي يزيد من قسوة مشاعري" التي تنص على المرتبة األخيرة جاءت الفقرة
إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا في 

وهي  (T=1.167)المحسوبة البالغة) ت(كلية علوم الرياضة تبعا للنوع االجتماعي اعتمادا على قيمة 
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وبناء على ذلك فان طالب وطالبات الدراسات العليا في   (α≤ 0.05غير معنوية عند مستوى الداللة 
  .كلية علوم الرياضة يعانون من االحتراق النفسي بنفس المستوى تقريبا

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا  
وهي  (T=1.058)المحسوبة البالغة) ت(على قيمةفي كلية علوم الرياضة تبعا للسنة الدراسية اعتمادا 

وبناء على ذلك فان طلبة الدراسات العليا في كلية علوم )  (α≤ 0.05غير معنوية عند مستوى الداللة 
  .الرياضة من السنة األولى والثانية يعانون من نفس المستوى االحتراق النفسي

النفسي لدى طلبة الدراسات العليا إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى االحتراق  
وهي  (T=1.058)المحسوبة البالغة) ت(في كلية علوم الرياضة تعزى لمكان السكن اعتمادا على قيمة

وبناء على ذلك فان طلبة الدراسات العليا في كلية علوم ) (α≤ 0.05غير معنوية عند مستوى الداللة 
فكالهما يعاني ) مدينة، قرية(بناء على مكان السكن الرياضة ال يختلفون في المستوى االحتراق النفسي

  .من مستويات متقاربة من االحتراق النفسي
  :االستنتاجات 

  :ن إلى االستنتاجات التالية وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها توصل الباحث
طلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة يعانون من مستوى متوسط  - 1

  . تراق النفسيمن االح
عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا  - 2

 . في كلية علوم الرياضة تبعا للنوع االجتماعي
عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا  - 3

 . في كلية علوم الرياضة تبعا للسنة الدراسية
دم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا ع - 4

  في كلية علوم الرياضة تعزى لمكان السكن
  :التوصيات

  :بناء على النتائج يمكن تقديم التوصيات التالية
ضرورة تفعيل أنشطة ترويحية لطلبة الدراسات العليا في كلية علوم الرياضة لمواجهة  -1

  .النفسي الذي يعانون منهاالحتراق 
ضرورة بناء البرنامج الدراسي لطلبة الدراسات العليا بحيث يأخذ باالعتبار عدم زيادة  -2

 .الضغوط واألعباء التي تؤدي إلى االحتراق النفسي
استحداث مركز لإلرشاد النفسي في كلية علوم الرياضة على غرار ذلك الموجود في كلية  -3

 .ة الطلبة على بناء أساليب مواجهة االحتراق النفسيالعلوم التربوية وذلك لمساعد
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إجراء مزيدا من األبحاث والدراسات على كليات أخرى وبرامج دراسية متنوعة لالستفادة من  -4
  . نتائجها وتعميماتها

  المراجع 
دراسة مستوى االحتراق النفسي لدى معلمي مرحلة التعليم األساسـي   ).2011(أبا  فطوم،سالم،احمد، 

، جامعة 241-210، ص7، اإلصدار 18المجلد  ،مجلة جامعة تكريت ،مهورية اليمنيةفي الج
 .تكريت

عمليات تحمل الضغوط وعالقتها بعدد من المتغيرات النفسـية  .  )1994(إبراهيم، لطيف عبد الباسط 
 .5العدد    ،مجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطرلدى المعلمين، 

االحتراق النفسي لدى مديري ومديرات المـدارس الثانويـة   . )2009( محمد إبراهيم، علي، األوسي،
، جامعـة  251-240، ص38اإلصـدار   ،5، مجلد مجلة الفتح. وعالقته ببعض المتغيرات

 .المستنصرية
جامعـة  . االحتراق النفسي لدى طلبة الجامعة وعالقته ببعض المتغيرات  .)2010(نداء، جمال .جاسم

  .سقسم علم النف .المستنصرية
الضغوطات النفسية لدى طلبة الجامعة وعالقتها  . )2006(دخان،نبيل كامل؛ والحجار، بشير إبراهيم،

 .المجلد الرابع عشر، مجلة الجامعة اإلسالمية بالصالبة النفسية لديهم،
ر دار الفك .القاهرة.اإلعداد النفسي للناشئين دليل المدربين وأولياء األمور). 1996.(راتب، اسامة كامل

 .العربي
دار الفكـر  . احتراق الرياضي بين الضغوط التدريب واالجهاد االنفعالي) 1997.(راتب، اسامة، كامل

  .العربي
االحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريسـي الجامعـات األردنيـة     .)1995(مالك احمد . الرشدان

 اربد . رسالة ماجستير غير منشورة جامعة اليرموك. وعالقته ببعض المتغيرات
مصادر الضغوط النفسية واالحتراق النفسي لـدى معلمـي التربيـة     .)2007(الزيودي، محمد حمزة

، 23المجلـد   ،مجلة جامعة دمشـق  الخاصة في محافظة الكرك وعالقتها ببعض المتغيرات،
 .2العدد

 دراسة مستوى االحتراق .)2009(السعداوي، محسن،علي،موسى؛ نزال، عبد الحليم جبر؛  وآخرون  
مجلة ميسان لعلوم التربيـة  ). 2008-2009(وعالقته بمفهوم الذات لدى العبي كرة القدم 

  العدد األول  ،البدنية
مجلة علوم  "االحتراق النفسي لدى مدربي كرة السلة بمحافظة الديوانية ).2012(شهيد، باسم، سامي، 

 .، جامعة بابل250-22ص ،2االصدار ،5التربية الرياضية،المجلد 
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 .بغداد

، مجلة علوم التربية الرياضية حتراق النفسي لدى حكام كرة السلة،اال) .2007(الناهي،عصام،محمد 
  .،جامعة بابل250-232، ص2، االصدار 5مجلد 

  .المصادر األجنبية
-Conway.C.S. (1982). Astudy of situational dem ographio and personality. 
-Maslach C.(1978).Jop burnout :how people cope.public welfare.36. 
-Maslach.  C.(1982).Burnout the cost of coring Englewood cliffs.New Jersey.prentic –Hellin. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

507  

  )1(الملحق
  االستبيان

  .......................عزيزتي الطالبة... عزيزي الطالب
  تحية طيبة وبعد 

علـوم  اسات العليـا فـي كليـة    مستوى االحتراق النفسي لدى طلبة الدر"يقوم الطالب بدراسة حول 
قراءتهـا  التي نرجـو  بين يديك عدد من الفقرات  ومن اجل ذلك وضعنا   "الرياضة في جامعة مؤتة 

بدقة واإلجابة عليها بكل أمانه وصدق وذلك من خالل اختيارك للبديل المناسب الذي يعبر عن ما تشعر 
يل المناسب لك،ونأمل منكم اإلجابة علـى  به  حيال هذه الفقرات وذلك من خالل وضع عالمة إمام البد

فقرة علما انه ال توجد إجابة خاطئة وإجابة  صـحيحة  كمـا إن    35جميع الفقرات والتي يبلغ عددها 
  .ولن تستخدم إال إلغراض البحث العلمي فقط ان إجابتك لن يطلع عليها سوى الباحث

  واقبلوا االحترام
  انالباحث

  محمد السعيديين. ا/ العقيلي  حمزة . د/ د معتصم الشطناوي .ا
  انثى                         ذكر :    النوع االجتماعي
  :الثاني                      :       األول :  السنة الدراسية 

  :المدينة                          :        قرية :   مكان السكن 
  

تنطبق   الفقرات   الرقم
بدرجة 
كبيرة 
  جدا

ق تنطب
بدرجة 
  كبيرة

ــق  تنطب
بدرجــة 
  متوسطة 

تنطبق 
بدرجة 

  قليلة 

ال 
  تنطبق

            اشعر أن دراستي تستنفذني انفعاليا   1
            اشعر أن طاقتي مستنفذة مع نهاية الدوام الجامعي   2
اشعر باإلنهاك حينما استيقظ في الصباح واعرف أن علـي    3

  مواجهة عمل جديد 
          

            طوال اليوم يسبب لي االجهاد  ان التعامل مع الناس  4

            اشعر باالحتراق النفسي من جراء دراستي   5

            اشعر باالحباط  من تخصصي  6
            اشعر باجهاد سببه دراستي   7
            اشعر بالحراج من ابسط نقد موجه لي   8
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            اشعر وكانني اشرفت  على النهاية نتيجة مجهولية مستقبلي   9
            ني من بعض االجراءات  االدارية الروتنية اعا  10
اعاني من قلق شديد  لضعف قدراتي على التوفيـق بـين     11

  الدراسة ومطالب الحياة 
          

            اشعر بالتوتر من جراء متطلبات الدراسة   12
            يؤرقني عدم وجود عدالة بين الطلبة   13
            شياء ال بشر تؤلمني معاملة االساتذة للطلبة وكانهم ا  14
            اصبحت اكثر قسوة من الناس نتيجة الضغوط الموجهة لي   15
            اتالم الن تخصصي يزيد من قسوة مشاعري   16
            اعاني من عدم مباالتي لما يحدث للطالب من مشكالت   17
            اعاني من عدم القدرة على التعبير عن رأيي  18

            لتركيز في الدراسة اعاني من التشتت وعدم ا  19
اشعر بالرغبة في االبتعاد عن االخرين للحصـول علـى     20

  الراحة  
          

اعاني من صعوبة التأقلم مـع االسـاليب الدراسـية فـي       21
  التدريس

          

            تراودني فكرة ترك الدراسة   22
اتألم عند شعوري بنفص المكانة  واالحترام عند الـزمالء    23

  واالساتذة 
          

            يؤثر اداء بعض المحاضرين على مستواي التحصيلي سلبا   24
اعاني من عدم قدرتي على التوافق بين دراستي وعالقاتي   25

  االجتماعية 
          

            اعاني من صعوبة في تحقيق طموحاتي الدراسية   26
            اشعر بالملل في المحاضرة   27
            وم واحد يرهقني اداء  اكثر من امتحان في ي  28
            اشعر بعدم االرتياح بعد انتهاء يومي الدراسي   29
عدم جاهزية القاعات  الدراسية يشعرني بضـعف القـدرة     30

  على االنجاز 
          

            اشعر ان المواد المقررة ال تتناسب مع قدراتي وطموحاتي   31
            اتخوف من انني ال استطيع تخطي المرحلة الدراسية   32
            أعاني من قلة المرافق الحيوية في البيئة الدراسية   33
            اتالم لصعوبة االحتفاظ باألصدقاء داخل الجامعة   34
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  الملخص
 هجومية ةأثر برنامج تعليمي مقترح في تطوير بعض متغيرات اإلدراك الحس حركي الخاصة بمهار

  دفاعية لدى العبي الشباب في المالكمة وأخرى
  

  حسين قاسم حسن         حسن محمود الوديان        بطاينة أحمد سالم
تطوير بعـض متغيـرات اإلدراك    فيالدراسة للتعرف إلى أثر برنامج تعليمي مقترح  هدفت

اسـتخدم   حيث ،المالكمةفي دفاعية لدى العبي الشباب  وأخرى هجومية ةالحس حركي الخاصة بمهار
) 14(الضابطة والتجريبية على عينة بلغـت   :لمجموعتينالمنهج شبه التجريبي ذو تصميم ا ونالباحث
 ،مالكمين لكـل مجموعـة  ) 7(ذي قار في العراق وبواقع  محافظة/من نادي شباب الناصرية اًمالكم

خاصة باإلدراك  اختبارات استخدمتسابيع ثم أ) 6(خضعت المجموعة التجريبية للبرنامج التعليمي مدة 
  )اك المسافة واالتجاه، ادراك الزمنادر(الحس حركي والتي اشتملت على 

) ت(تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبـار   اإلحصائيةوللمعالجة   
واختبـار تحليـل    بين المتوسطات الحسابية إحصائيالة دان القياسين القبلي والبعدي لبيان الفروق اليب

بين  )α≤0.05(  عند مستوى إحصائيةداللة  تد فروق ذاونتائج وجالأظهرت . )MANCOVA(التباين
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة لالعبي الشباب في المالكمة فـي اختبـارات اإلدراك الحـس    

عند مسـتوى   إحصائيةد أثر ذو داللة ووجحركي بين القياسين البعديين ولصالح المجموعة التجريبية، 
)α≤0.05 ( المجموعة التجريبية لالعبي الشباب في المالكمـة فـي    للبرنامج التعليمي المقترح على

د فروق ذات جو، واختبارات اإلدراك الحس حركي بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي
بين أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية لالعبي الشباب  ) α≤0.05(  داللة إحصائية عند مستوى

دراك الحس حركي بين القياسين القبلي والبعـدي لكـال المجمـوعتين،    في المالكمة في اختبارات اإل
  .ولصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي

  
برنامج تعليمي مقترح، اإلدراك الحس حركي، مهارات هجومية ودفاعية في  :الكلمات المفتاحية

  .المالكمة
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Abstract 
The Effect of Using Teaching Program on Improving Kinesthetic Variables Related to 

Attacking and Defensive Skills to youth Boxers 
 

Ahmed Salem Bataineh      Hassan Mahmoud Al-wedian       Hussien Qasem Hassan 
 

The study aims at identifying the impact of an educational program proposed in the 
development of some variables Motor Sensory Perception that belong to Offensive and 
Defensive skills of Adult Boxing.  

The researcher used semi-experimental design approach, the experimental and 
controlled groups, on a sample of (14) boxer from Nasiriyah Youth Club - Dhi Qar province 
in Iraq and by (7) boxers for each group, where submitted to the educational program for 
(6)weeks, then the researcher used special examination of Motor Sensory Perception included 
(the front equilibrium,  back equilibrium, distance, direction, time, strength grip). For 
statistical treatment, it was extracted averages, standard deviations and (t) test between the 
previous measure and the following measure to show statistically significant differences 
between the function averages and the test of analysis of variance (MANCOVA). 

The results of study showed statistical significant differences at the level (α<=0.05) 
between the members of experimental and controlled  groups in the examinations of Motor 
Sensory Perception between the dimensional measures for the experimental group, having an 
impact of statistical significance at the level of (α<=0.05) for the proposed educational 
program on the experimental group of Adult Boxing  in the examinations of the previous and 
the following Motor Sensory Perception for the dimensional measures, having differences that 
have statistical significant at the level (α<=0.05) between the members of experimental and 
controlled group for the Adult Boxing in the examinations of motor sensory perception for the 
previous and the following measures for the two groups and the experimental group in the 
dimensional measure. 
 
Keywords: Propose Program, Kinesthetic, Defenses Skills of Adult Boxing 
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  مقدمة الدراسة 
لذا نجد اإلنسان يجتهد ويبحث عن كل  ،فضلرا في حياتنا نحو األين نحدث تغيألنسعى دائما   

التفكير  واستخداموأصبحت سمة عصرنا البحث عن الحلول  ،ما من شأنه أن يجعل الحياة أفضل
ومن اجل إتقان أي عمل البد من فهم ذلك العمل بشكل عميق  ،جل تحسين كل ما يحيط بناأالعلمي من 

 .وإدراك تفاصيله
الفرد المهارات الحركية وتحسينها ثم تثبيتها، كما تكمن هذه  ويهدف التعلم الحركي إلى إكساب

العملية في مجمل التطور للشخصية اإلنسانية، وتتكامل روابطها من خالل اكتساب المعلومات الالزمة 
والتعلم هو سلسلة من التغيرات التي تحدث خالل خبرة مكتسبة . وتطوير القدرات البدنية والتوافقية

د، وهو عملية تكيف على االستجابات لتتناسب مع المواقف المختلفة التي تعبر عن لتعديل سلوك الفر
  ).2000محجوب وآخرون، ( خبراته وتالئمه مع المحيط الذي يعيش فيه

حساس الالعب بحركة أجزاء إوتظهر أهمية اإلدراك الحس حركي في لعبة المالكمة من خالل 
قاً لما يتطلبه الموقف الخاص بالواجب الحركـي، إذ  جسمية ومدى السيطرة على تغيير وضع الجسم وف

تتطلب العضالت العاملة في كل حركه من الحركات قوة معينة لألداء الحركـي تبعـاً  لالنقباضـات    
عبد الفتـاح وحسـنين،   (حساس بالجهد العضلي وسرعة الحركة والتوازن إالعضلية وما تتضمنها من 

1997.(  
لعنيفة والقاسية، لكنها في نفس الوقت رياضة القـوة والفـن   وتعد لعبة المالكمة من األلعاب ا

والفكر معا، بل والرياضة المحببة التي تعلمها ومارسها النبالء واألمراء في بريطانيا خـالل القـرن   
ألنها رياضة االعتماد على الـنفس وحسـن   ) رياضه الفن النبيل(وأطلقوا عليها بجدارة  ،الثامن عشر

مـن الرجولـة    اًوتكسب من يمارسها مزيد ،من إمكانات متميزة وقدرات خاصة ما وهبنا اهللا استثمار
كما تتميز المالكمة بالفردية المطلقة، حيث يعتمد المالكم في اللعب مع منافسه . المتكاملة والثقة بالنفس

ويتحمل بمفرده الوقوع في أي خطأ ربما يصعب إصالحه في معظـم األحيـان،    ،على قدراته الذاتية
األلعاب الجماعية أو الثنائية التي يتحمل فيها أعضاء الفريق نتائج الهزيمة ويشتركون معا فـي  بعكس 

تحقيق الفوز، ولهذا تتميز المالكمة بأن البطل فيها يجني بمفرده ثمار النجاح والشهرة، ويتحمل وحـده  
  ).1990سالم، ( أيضا نتائج وقوعه في األخطاء التي يحاول دائما تجنبها

  دراسةأهمية ال
برنامج تعليمي مقترح في تطوير بعض متغيرات اإلدراك  تكمن أهمية الدراسة في وضع

التي يمكن  الحس حركي الخاصة بالمهارات الهجومية والدفاعية لدى العبي الشباب في المالكمة
معرفتها من خالل تطبيق االختبارات والقياسات الخاصة بها، فهي تمكن الالعب من السيطرة والتحكم 
الجيد في مواقف اللعب التي تجري بسرعة، وتعطي فكرة واضحة للمدرب بأهمية التركيز على تنمية 

عبين البرامج التعليمية، واللجوء إلى استخدام اللاعملية اإلدراك الحس حركي من خالل إعطاء 



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

512  

ى توفير الجهد يؤدي إل مماالتمارين واالختبارات التي تطور هذه الناحية وفقاً لألسس العلمية الدقيقة، 
واللعبة  المالكماللعب، مما يسهم ذلك بالنهوض بمستوى  والوقت المبذول عند خوض المالكم غمار

  .نفسها
  مشكلة الدراسة

متلـك الالعـب   افكلما  ،في النشاط الرياضي وكبيراً مهماًمما الشك فيه أن لإلحساسات دوراً 
ذلك إيجابا على مستوى متقـدم مـن األداء،   انعكس ؛ قدرة عالية على اإلحساس، وكفاءة عملية واسعة

فضالً عن أن عملية اإلدراك الحس حركي تشكل إحدى العوامل المهمة التي ترتكـز عليهـا العمليـة    
والتي تحدد طريقة وسرعة ودقة األداء المهاري لالعب المالكمة، الـذي يجـب أن يمتلـك     ،التدريبية

األفعال الحركية التوافقية التي تؤدي إلى التصرف  اإلحساس الكافي لتفسير المدركات إلى مجموعة من
ورغم أهمية هذه العملية في مجال لعبة المالكمة، تبين خـالل لقـاء    ،الجيد في مواقف اللعب المختلفة

وبالرجوع أيضـا إلـى   ) 1(محلق ال مع العديد من المدربين والمختصين في لعبة المالكمة، ونالباحث
هذا المجال، تبين قلة إدخالها ضمن البرامج التعليمية والتدريبية إلعداد  األبحاث العلمية والدراسات في

الالعبين، كما أن القليل منهم يعتمدون على مبدأ تطوير القدرات الحس حركية أثناء إعطاء الالعبـين  
دراسة هذه المشكلة من حيث طبيعة المتغيرات  على ونشجع الباحث مماالوحدات التدريبية والتعليمية، 

حس حركية وأثرها على األداء المهاري لرياضة المالكمة وتحديد أبعادها، وذلك من خـالل وضـع   ال
برنامج تعليمي للتعرف إلى األثر التي تحدثه تلك المتغيرات على األداء المهاري للمالكمين سواء مـن  

  .الهجومية وأالناحية الدفاعية 
  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة للتعرف إلى
برنامج التعليمي المقترح في تطوير بعض متغيرات اإلدراك الحـس حركـي لـدى افـراد     أثر ال -1

  .المجموعة التجريبة لالعبي الشباب في المالكمة بين القياسين لبقبلي والبعدي
الفروق في مستوى اإلدراك الحس حركي بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسيين  -2

  .البعديين
  ةفرضيات الدراس

  :تحاول هذه الدراسة اختبار الفرضيات التالية
بين أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة     ) α≤0.05(  عند مستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -1

والضابطة لالعبي الشباب في المالكمة في اختبارات اإلدراك الحس حركي بين القياسين البعديين، 
 .ولصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي
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للبرنامج التعليمـي علـى المجموعـة     ) α≤0.05( عند مستوى  إحصائيةيوجد أثر ذو داللة و -2
التجريبية لالعبي الشباب في المالكمة في اختبارات اإلدراك الحس حركي بين القياسـين القبلـي   

  .والبعدي، ولصالح القياس البعدي
المجمـوعتين الضـابطة   بين أفـراد   ) α≤0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -3

والتجريبية لالعبي الشباب في المالكمة في اختبارات اإلدراك الحس حركي بين القياسين القبلـي  
  .والبعدي، ولصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي

  مجاالت الدراسة
  .شباب نادي الناصرية للمالكمة والعب: المجال البشري
  .2015/ 07/ 29 لغاية  2015/ 06/ 10للمدة من: المجال ألزماني
  .العراق/قاعة نادي الناصرية للمالكمة: المجال المكاني

  مصطلحات الدراسة 
عبارة عن وحدات تعليمية تشمل مهارات حركية دقيقة خاصة، تهدف إلى : البرنامج التعليمي المقترح

حدات تعليمية في أسابيع بواقع ثالث و) 6(تطوير اإلدراك الحس حركي حيث استغرقت مدة البرنامج 
 ).تعريف إجرائي(دقيقة ) 15(األسبوع، ومدة الوحدة التعليمية الواحدة 

وهي المهارات الحركية الخاصة بلعبة المالكمـة حيـث    :المهارات الهجومية والدفاعية في المالكمة
يد ، وتحد)4-1(اشتملت المهارات الهجومية على الضربة المستقيمة على كيس المالكمة المرقم من   

المسافة واالتجاه والتوازن األمامي، وبينما اشتملت المهارات الدفاعية على التوازن الخلفي، والغطـس  
  ). تعريف إجرائي(أثناء لكمة المنافس 

قدرة السيطرة على العضالت وحركة الجسم أو أحد أطرافه في حالة غيـاب  " :حركي_اإلدراك الحس
سبب القدرة على السيطرة الحركية الى وجود مستقبالت  ، ويعزى)السمع والبصر(المثيرات الخارجية 

  .)Meinel & Schnabel, 2007" (في المفاصل، العضالت واألوتار
ولمبية التي تتميـز باالحتكـاك   ألوهي إحدى الرياضات ا ،هي لعبة الفن النبيل قديما وحديثا: المالكمة

عية والهجوم المضاد للفوز بالمباراة وفـق  المباشر مع المنافس فيقدم كل منهم مهاراته الهجومية والدفا
فن قديم للدفاع عن النفس، وهذه الرياضة تحتاج إلى ذكاء في "  :القواعد الدولية المحددة لها وقصد بها

  ).1999 علي،("لذلك فهي رياضة ينتصر فيها الفن على القوة  ،الهجوم وفي الدفاع
  السابقةالدراسات 

 على الفروق في مستوىهدفت الدراسة للتعرف ) 2015، اليبطاينة، ابو عريضة والمج(دراسة 
 وناستخدم الباحثو، لدى الناشئين الممارسين وغير الممارسين لألنشطة الرياضية اإلدراك الحس حركي

ناشـئا مـن   ) 71(األولـى   :مجمـوعتين  قسمت إلىناشئاً، ) 141( بلغتعينة على المنهج الوصفي 
، لألنشطة الرياضية ينممارسالناشئاً من غير ) 70(الثانية من و لفة،الممارسين لأللعاب الجماعية المخت



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

514  

وجود فـروق ذات   عننتائج ال وأسفرت تطبيق بعض االختبارات الخاصة باإلدراك الحس الحركي،تم 
تبعـا لكـل مـن    في مستوى اإلدراك الحس حركي بين كال المجموعتين  )α≥ 0.05( داللة إحصائية

الناشـئين  بين مجموعات ، ولصالح الممارسين )ثانيه 60(االتزان و، )انٍثو 10(إدراك الزمن اختبار 
إدراك  والسـلة، واختبـار   لصالح لعبة كرة القدم )ثوانٍ 10(إدراك الزمن الختبار أللعاب الجماعية ل

لصالح كـرة القـدم والكـرة     )سم 30( إدراك االتجاهلصالح كرة القدم، واختبار  )ةثاني 60(االتزان 
 . الطائرة
أثر تمرينات مختارة في اليوغا  إلىدراسة هدفت للتعرف ) Kulkarni, 2010( جرى كولكارنيأ

سنة، اسـتخدم  ) 16-14(عمارهم من أالحس حركي لدى ناشئي كرة القدم تتراوح  اإلدراكعلى تنمية 
 إلـى وتقسيمهم  ،تم اختيارهم بالطريقة العمدية ئاناش) 60(الباحث المنهج التجريبي على عينة قوامها 

يـاردة،  ) 50(ابطة، وقد اشتملت الدراسة على االختبارات البدنية التالية عدو ضمجموعتين تجريبية و
جري الت منالحس حركي والتي تض لإلدراكثني الجذع من الجلوس الطويل، اختبار كوبر واختبارات 

من خـالل تنطـيط   االتزان المتحرك  ياردة، اختبار دقة التصويب بالكرة واختبار) 30(بالكرة مسافة 
الحس حركي  اإلدراكفي مستوى  إحصائيةأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة . الكرة بالقدم

 .بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية
لى إفقد هدفت للتعرف  اًالعب) 20(والتي أجريت على El Roby, 2010) ( أما دراسة الروبي

على عناصر اللياقة البدنية وبعض متغيرات اإلدراك الحس  (Tae-Bo) تأثير برنامج تدريبي لتمارين
استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة قوامهـا  . حركي لالعبي كرة السلة في جامعة قناة السويس

واختيرت بطريقة قصدية، حيث قسمت العينـة إلـى   ) سنة 20 -18(تراوحت أعمارهم  اًالعب) 20(
تضمنت الدراسة اختبار إدراك السـرعة، الحركـة، القـوة    ). وضابطةمجموعة تجريبية (مجموعتين 
أظهرت النتائج أن عناصر اللياقـة  . وذلك من خالل تمرينات التنطيط، التمرير والتصويب ،والمسافة

البدنية وبعض متغيرات اإلدراك الحس حركي كانت أفضل بداللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية 
 .مج التدريبي المقترحالتي اتبعت البرنا

لى أثر تمرينات مقترحة لتنمية إبدراسة هدفت للتعرف ) 2009 ،صخي وصخي(كما قام كل من 
دراكات الحس حركية في تطوير دقة بعض المهارات األساسية بلعبة الكـرة الطـائرة مـن    بعض اإل

) 16(على عينة قوامهـا   الجلوس، استخدم الباحثان المنهج التجريبي بأسلوب العينة التجريبية الواحدة
تـم اسـتخدام   . سنة تم اختيارها بطريقة عمدية) 18_20(عمار أمن العبي المنتخب الوطني للشباب ب

إدراك اإلحساس بقوة عضالت الذراع المؤدية للمهارة، إدراك اإلحساس ( :االختبارات الحركية التالية
راك اإلحساس بالمسافة الرأسية للذراع ث، إدراك اإلحساس البصري المقارن بالمسافة، إد) 8(بالزمن 

المؤدية للمهارة، إدراك اإلحساس بالدقة للذراع المؤدية للمهارة، اإلدراك الحس حركي لمسـافة كـرة   
، اإلدراك الحس حركي لمسافة رمي كرة المناولة من األسفل، المناولة من األعلـى و  اإلرسالضربة 
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، أظهرت )مي من أعلى، الضرب الساحق القطري والمستقيمالمواجه األما اإلرسالالمناولة من األسفل، 
الحـس حركـي لعينـة     باإلدراكلجميع االختبارات الخاصة  إحصائيانتائج الدراسة وجود فروق دالة 

لجميع االختبارات المهارية  إحصائياوجود فروق دالة  إلى باإلضافةالدراسة ولصالح االختبار البعدي، 
  .بار البعديلعينة الدراسة ولصالح االخت

دراك الحس حركي دراسة هدفت للتعرف إلى مستوى اإل) 2008ر، زيد وجعف، إبراهيم(وأجرى 
بتقدير المسافة والزمن وعالقته بدقة المناولة والتهديف بكرة القدم، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 

المرحلة األولى والثالثـة  طالباً من طالب ) 14(شتملت عينة الدراسة على ابأسلوب الدراسة المسحية، 
اإلحساس (تم استخدام االختبارات الحركية التالية . العراق/لكلية التربية الرياضية بالجامعة المستنصرية

وأسـفرت أهـم   ) بتقدير الزمن، اإلحساس بتقدير المسافة، دقة التهديف، المناولة واإلستالم بكرة القدم
حساس بالمسافة، واإلحسـاس بـالزمن ودقـة المناولـة     النتائج الى وجود عالقة ارتباط قوية بين اإل

 .والتهديف في كرة القدم
لى مدى تأثير برنامج تدريبي مقترح إ دراسة هدفت للتعرف )2007، عبدالحكيم(أجرى 

باستخدام القدرات التوافقية لتحسين فاعلية األداء المهاري والخططي لناشئي المالكمة، استخدم الباحث 
العبا ناشئا من العبي المالكمة في مدينة أسيوط تم اختيارهم ) 45(لى عينة بلغت المنهج التجريبي ع

واستطالعية ) 15(، تجريبية )15(ضابطة (بالطريقة العمدية، حيث تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات، 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي ). العبا ناشئا) 15(

  .ي في القدرات البدنية، المهارية، الفنية، العقلية والتوافقية ولصالح القياس البعديوالبعد
هدفت للتعرف إلى العالقة بين اإلدراك الحس حركي الخـاص   التي )2002، محمد( دراسةاما 

علـى  استخدم الباحث المنهج التجريبي .ودقة أداء بعض المهارات األساسية لدى العبي الكرة الطائرة
مثلوا فرق أندية الدرجة الممتازة فـي العـراق بـالكرة الطـائرة للموسـم        العباً) 82(قوامها عينة 

الدراسة إلى امتالك العب الكرة الطـائرة   نتائج استخدم الباحث المنهج التجريبي وتوصلتو).2002(
 باإلضافة الـى امـتالكهم   ،لقدرات اإلدراك الحس حركي الخاص بمهارتي الضرب الساحق واإلرسال

  . عالي بالزمن إدراك حسي، وكذلك بمقدار القوة المبذولة لعضالت الرجلين عاٍل حركي إدراك حس
على تنميـة  على تنميـة  ) ) بدني مهاريبدني مهاري((  تأثير برنامج تدريبي مقترحتأثير برنامج تدريبي مقترح  مدىمدى  هدفت للتعرف إلىهدفت للتعرف إلى  دراسةدراسة  ))22000022، ، نصرنصر((  أجرىأجرى

اسـتخدم الباحـث   اسـتخدم الباحـث   حيـث  حيـث    مالكمة،مالكمة،بعض الصفات البدنية وفاعلية األداء المهاري لناشئ المالكمة في نادي المنصورة للبعض الصفات البدنية وفاعلية األداء المهاري لناشئ المالكمة في نادي المنصورة لل
ايجـابي  ايجـابي    له تـأثير له تـأثير أوضحت النتائج أن البرنامج التدريبي المقترح أوضحت النتائج أن البرنامج التدريبي المقترح   ئاً،ئاً،ناشناش  اًاًمالكممالكم) ) 1166((  بلغتبلغت  عينةعينةعلى على المنهج التجريبي،المنهج التجريبي،

التحمل العضلي، السرعة واألداء التحمل العضلي، السرعة واألداء التنفسي، التنفسي،   والتي منها التحمل الدوريوالتي منها التحمل الدوري  ،،في تنمية الصفات البدنية المختارةفي تنمية الصفات البدنية المختارة  ااإحصائيإحصائي  دالدالوو
  ..األمر الذي زاد من فاعلية األداء المهاري للمالكميناألمر الذي زاد من فاعلية األداء المهاري للمالكمينلمالكمة، لمالكمة، لل  المهاريالمهاري
تأثير التدريب الذهني على تطوير بعـض  بدراسة هدفت للتعرف إلى مدى ) 2000، حمدأ(قام  

واستخدم الباحث المنهج . متغيرات اإلدراك الحس حركي ومستوى األداء لتعليم مهارة الكب على العقلة
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طالباً من طلبة المرحلة الثالثة في كليـة التربيـة   ) 24(على عينة قوامها  الدراسة ىوأجر ،التجريبي
واألخـرى   ،مجموعتين متساويتين أحـدهما ضـابطة   إلىتم تقسيمهم  ، حيثجامعة بغدادبالرياضية 
في تطور اإلدراك الحس  أثر إيجابياًلبرنامج التدريب الذهني اأن  توصلت نتائج الدراسة إلى. تجريبية
القدرة وتقدير الزمن ومستوى األداء المهاري للكب على جهاز العقلة، كمـا تفوقـت    بكل منحركي 

نـه  أوتوصـلت الدراسـة إلـى    . المجموعة التجريبية في متغيرات الدراسة على المجموعة الضابطة
) اإلحساس بتقدير القوة، اإلحساس بتقدير الزمن(تنمية بعض متغيرات اإلدراك الحس حركي  باإلمكان

كلية التربية الرياضية خالل فترة ستة أسابيع باستخدام التدريب الذهني المصاحب للتدريب  لدى طالب
 . اً لتطوير هذه المتغيراتيقياس حيث تعد هذه الفترة الزمنية وقتاًالمهاري 
  :السابقةعلى الدراسات التعليق 

اسة تم لما سبق ذكره من الدراسات المتعلقة بموضوع الدر ونمن خالل استقراء الباحث
  :استخالص اآلتي

   األهداف
تدريبي أو تعليمي في تنمية اإلدراك الحـس   برنامجاثر  إلىمعظم الدراسات هدفت للتعرف  

صـخي  ، دراسة (El Roby, 2010)ي الروب ، دراسة)(Kulkarni, 2010 كولكارني حركي كدراسة
وكـذالك  ، )(2000 حمـد أودراسة  )(2002 محمد، دراسة )2002( نصردراسة  ،)2009(وصخي 

بطاينة وآخرون دراسات أخرى هدفت للتعرف إلى الفروق في مستوى اإلدراك الحس حركي كدراسة 
  .)2008(وآخرون إبراهيم ودراسة ) 2015(

  أفراد عينة الدراسة 
اشتملت بعض الدراسات السابقة أفراد عينات من لالعبين الناشئين، سواء في األلعاب الفردية 

، دراسة عبـد  )(Kulkarni, 2010 كولكارني، دراسة )2015(بطاينة وآخرون ، كدراسة أو الجماعية
واخـرون  إبـراهيم   ، ومن طلبة الجامعـات كدراسـة  )2002( نصردراسة و) 2007(الحكيم حكيم 

 الروبي ، دراسة)(2002 محمد، ومن الالعبين فئة المتقدمين دراسة )(2000 حمدأودراسة  )2008(
(El Roby, 2010)  2009(وصخي صخي ودراسة(.  

  العينات
، )2008(وآخـرون  إبـراهيم  ، كدراسـة  )14-20( تراوح عدد عينات بعض الدراسات من

ودراسـة   )2009(صخي وصـخي  دراسة  ،)2002(نصر، دراسة )2007(دراسة عبدالحكيم حكيم 
كدراسة عبد الحكـيم  ) 24-60(ودراسات أخرى تراوحت عيناتها من (El Roby, 2010)   الروبي

، )(2002 محمد، أما دراسة )(Kulkarni, 2010 كولكارنيودراسة ) (2000 حمدأ دراسة، )2007(
  ).82-141(فقد تراوحت عدد عيناتها من  )2015(دراسة بطاينة وآخرون 
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  المنهج المستخدم
، دراسـة  )Kulkarni, 2010(معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج التجريبي كدراسـة  

، دراسـة  )2007(، دراسة عبد الحكيم )2009(صخي وصخي دراسة  ،)El Roby, 2010( الروبي
دراسـة بطاينـة وآخـرون    ، أمـا  ) (2000حمـد أ، ودراسة )2002( نصر، دراسة )(2002 محمد

  . ، فقد استخدمت المنهج الوصفي)2008(وآخرون إبراهيم ، ودراسة )2015(
 النتائج

لتعليمي أو التدريبي على تنمية بعض وجود أثر للبرنامج ا نتائج الدراسات السابقة أهمكان من 
وجود فروق  عننتائج ال وأسفرت )2015(بطاينة وآخرون اختبارات اإلدراك الحس حركي كدراسة 

 إدراكتبعا لكل من اختبار في مستوى اإلدراك الحس حركي بين كال المجموعتين  ذات داللة إحصائية
أللعاب الجماعية الناشئين لبين مجموعات ، ونلصالح الممارسي )ةثاني 60( االتزان ،)ثوان10ٍ( الزمن

 )ةثاني 60( إدراك االتزان والسلة، واختبار لصالح لعبة كرة القدم )ثوانٍ 10( إدراك الزمنالختبار 
 لصالح كرة القدم والكرة الطائرة، ودراسة )سم 30( إدراك االتجاهلصالح كرة القدم، واختبار 

 اإلدراكفي مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ها ئجأظهرت نتا )(Kulkarni, 2010 كولكارني
 ,El Roby)   الروبي ، أما دراسةالحس حركي بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية

أظهرت النتائج أن عناصر اللياقة البدنية وبعض متغيرات اإلدراك الحس حركي كانت أفضل (2010
صخي  ، بينما دراسةية التي اتبعت البرنامج التدريبي المقترحبداللة إحصائية لصالح المجموعة التجريب

الحس  باإلدراكلجميع االختبارات الخاصة  إحصائياأظهرت نتائج وجود فروق دالة ) 2009(وصخي 
لجميع  إحصائياوجود فروق دالة  إلى باإلضافةحركي لعينة الدراسة ولصالح االختبار البعدي، 

) 2008(وآخرون إبراهيم ودراسة ، دراسة ولصالح االختبار البعدياالختبارات المهارية لعينة ال
وجود عالقة ارتباط قوية بين اإلحساس بالمسافة، واإلحساس بالزمن ودقة  إلىأسفرت أهم النتائج 

إلى امتالك العب الكرة ) (2002 محمددراسة ، كما أظهرت نتائج المناولة والتهديف في كرة القدم
باإلضافة إلى  ،ك الحس حركي الخاص بمهارتي الضرب الساحق واإلرسالالطائرة لقدرات اإلدرا

عالي  إدراك حسي، وكذلك بمقدار القوة المبذولة لعضالت الرجلين عاٍل حركي إدراك حسامتالكهم 
ايجابي  له تأثيرالنتائج أن البرنامج التدريبي المقترح  التي أظهرت )2002(نصر، ودراسة بالزمن

التحمل التنفسي،  والتي منها التحمل الدوري ،مية الصفات البدنية المختارةفي تن اإحصائي دالو
، أما األمر الذي زاد من فاعلية األداء المهاري للمالكمينللمالكمة،  العضلي، السرعة واألداء المهاري

في تطور  أثر إيجابيالبرنامج التدريب الذهني اأن  توصلت نتائج إلى) (2000 حمدأبالنسبة لدراسة 
  .القدرة وتقدير الزمن ومستوى األداء المهاري للكب على جهاز العقلة بكل مناإلدراك الحس حركي 

  :ومن خالل اطالع الباحثون على الدراسات السابقة فقد استفاد مما يلي
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التعرف إلى المنهج العلمي المناسب لهذه الدراسة، حيث إن جميع الدراسات السابقة استخدمت  - 
ودراسة إبراهيم واخرون ) 2015(ا عدا كل من دراسة بطاينة واخرون المنهج التجريبي م

 . فقد استخدمت المنهج الوصفي) 2008(
 تحديد اختبارات الدراسة - 
 .التعرف إلى كيفية اختيار عينة الدراسة - 
) 8(إلى ) 6(التعرف إلى كيفية تطبيق البرنامج التعليمي في الدراسات وقد تراوح بشكل عام بين  - 

 .قع وحدتين أو ثالث وحدات تعليمية أسبوعياأسابيع، بوا
 .كيفية تحديد مشكلة الدراسة والخطوات الواجب اتباعها - 
 .اختيار األسلوب اإلحصائي المناسب  - 
 اختيار الوسائل واالدوات المستخدمة في الدراسة - 

  منهج الدراسة
إذ لة الدراسـة،  إن االختيار الصحيح للمنهج يترتب عليه إيجاد الحلول الناجحة والمالئمة لمشك

والذي يمكن من خالله التوصـل   دراستهلتحديد خطوات  ونهو األسلوب الذي يتبعه الباحث"ن المنهج إ
التجريبي وذلك لمالئمة  شبه المنهج ونستخدم الباحثالذلك ) 2002محجوب، " (لدراسةحل مشكلة ا إلى

  .)القبلي والبعديذات االختبار (هداف الدراسة بتصميم المجموعات المتكافئة أطبيعة و
  المجتمع وعينة الدراسة

وتـم  . ذي قـار للمالكمة في محافظه الناصرية نادي شباب تكون مجتمع الدراسة من العبي 
تم %)  100(يشكلون نسبة  مالكماً،) 14( القصدية والبالغ عدد أفرادها بالطريقة ة الدراسةاختيار عين

مالكمين لكل مجموعه، المجموعة التجريبيـة  ) 7( بواقع تقسيمهم بالطريقة العشوائية على مجموعتين
  . يبين ذلك) 1(تستعمل البرنامج التعليمي والمجموعة الضابطة لم تستعمل البرنامج التعليمي والجدول 

  يبين التصميم التجريبي لعينة الدراسة: )1(الجدول 
  العدد  أسلوب األداء  المجموعات
  بينالع 7  لم تستعمل البرنامج التعليمي   ضابطة
  العبين 7  تستعمل البرنامج التعليمي   تجريبية

 

  تكافؤ مجموعتي الدراسة 
  :تم التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة، على النحو اآلتي

  حسب إدراك المسافة واالتجاه: أوالً
بتطبيـق  البـاحثون  ، قـام  حسب إدراك المسافة واالتجاه للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة

، قبل البدء بتطبيـق إجـراءات الدراسـة،    )الضابطة والتجريبية(مجموعتي الدراسة على  همااختبارات
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الدراسة على  مجموعتيأفراد  لدرجاتيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 2(والجدول 
 .في التطبيق القبلي حسب المجموعة تلك االختبارات

للفروق ) Independent Samples t - test(للعينات المستقلة ) ت(اختبار نتائج : )2(جدول ال
في التطبيق القبلي  اختبارات إدراك المسافة واالتجاهأفراد عينة الدراسة على   متوسطات درجاتبين 

  حسب المجموعة

متغيرات اإلدراك الحس 
  حركي

  التجريبية المجموعة  الضابطة المجموعة
درجات 
  الحرية

  قيمة
  "ت"

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

توسط الم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اإلدراك الحس حركي 
  للمسافة بوحدة سم

141.29 19.602 128.29 48.293 12 1.299 .218 

اإلدراك الحس حركي 
  لالتجاه بوحدة الدرجة

.52 .235 .38  .069 12 .949 .361 

المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد مجمـوعتي  وجود فروق ظاهرية بين ) 2(يبين الجدول 
ولتحديـد مسـتويات الداللـة    . على اختبارات إدراك المسافة واالتجاه) الضابطة والتجريبية(الدراسة 

 - Independent Samples t( للعينات المسـتقلة ) ت(تم استخدام اختبار  اإلحصائية لتلك الفروق،
test (نة الدراسة على اختبارات إدراك المسافة واالتجاه فـي  للفروق بين متوسطات درجات أفراد عي

  .التطبيق القبلي حسب المجموعة
         عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      ) 2(يتبين من الجدول كذلك 

)α ≥ 0.05 (مجموعتي الدراسة لدرجات أفراد المتوسطات الحسابية  بين)على ) الضابطة والتجريبية
في التطبيق ) مرحلة التعلم، ومرحلة اإلدراك بدون حاسة البصر(رات إدراك المسافة واالتجاه في اختبا

، مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي الدراسـة فـي   )ضابطة، وتجريبية(القبلي، تعزى لمتغير المجموعة 
  .قبل تطبيق إجراءاتهاإدراك المسافة واالتجاه 

  :الدفاعية في المهارة – للزمناإلدراك  حسب: ثالثاً
البـاحثون  ، قـام  حركي بالزمن –حسب اإلدراك الحس  للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة

، قبل البدء بتطبيق إجراءات الدراسة، )الضابطة والتجريبية(على مجموعتي الدراسة  هبتطبيق اختبارات
الدراسة على  عتيمجموأفراد  لدرجاتيبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 3(والجدول 

 .في التطبيق القبلي حسب المجموعة تلك االختبارات
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للفروق ) Independent Samples t - test(للعينات المستقلة ) ت(اختبار نتائج : )3(جدول ال
في  حركي للزمن –اإلدراك الحس اختبارات أفراد عينة الدراسة على   متوسطات درجاتبين 

  ةالتطبيق القبلي حسب المجموع

  متغيرات اإلدراك الحس حركي
  التجريبية المجموعة  الضابطة المجموعة

درجات 
  الحرية

  قيمة
  "ت"

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اإلدراك الحس حركي بالزمن في 
  المهارة الدفاعية  بوحدة الدرجة

2.00 .816 1.57 1.134 12 .812 .433 

  
مجمـوعتي  لدرجات أفراد المتوسطات الحسابية ظاهرية بين د فروق ووج) 3(يبين الجدول 

ولتحديـد مسـتويات   . حركي بالزمن –على اختبارات اإلدراك الحس ) الضابطة والتجريبية(الدراسة 
 Independent Samples(للعينات المستقلة ) ت(اختبار  تم استخدام الداللة اإلحصائية لتلك الفروق،

t - test ( حركي  –اختبارات اإلدراك الحس أفراد عينة الدراسة على  متوسطات درجاتللفروق بين
  .في التطبيق القبلي حسب المجموعة بالزمن

         عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      ) 3(يتبين من الجدول كذلك 
)α ≥ 0.05 (مجموعتي الدراسة لدرجات أفراد الحسابية المتوسطات  بين)على ) الضابطة والتجريبية

مرحلة التعلم بالبصر، ومرحلة تـذكر اإلدراك لحاسـة   (حركي بالزمن في –اختبارات اإلدراك الحس 
، ممـا يشـير إلـى تكـافؤ     )ضابطة، وتجريبية(في التطبيق القبلي، تعزى لمتغير المجموعة ) البصر

  .قبل تطبيق إجراءاتهاحركي للزمن  –دراك الحس اإلمجموعتي الدراسة في 
 :داة الدراسة أ

حيث يحتوي هذا البرنامج على تطـوير بعـض   بوضع برنامج تعليمي مقترح،  ونالباحث قام
متغيرات اإلدراك الحس حركي ومدى تأثيرها في تطوير مهارة هجومية وأخرى دفاعية في المالكمـة  

  .وفرضيات الدراسة أهداففق مع بما يتعلى أفراد المجموعة التجريبية 
  الدراسةاألجهزة واألدوات المستعملة في 

شـريط  ، )2(عـدد  ساعة توقيـت  ، قفازات، قوة القبضة لقياس جهاز، قاعة نادي الناصرية للمالكمة
ألـواح  ، )متـري (شريط قياس ، حاسبة يدوية علميةا، كامير، عصابة للعينين، )6(الصق ملون عدد 
 .كيس للكمات، خشبية مختلفة القياس
يوضح وصف االختبارات الخاصة باإلدراك الحس حركي قيد الدراسة ) 2(الملحق : اختبارات الدراسة

   يبين أسماء الخبراء الذين أسهموا في تحديد اختبارات اإلدراك الحس حركي) 3(والملحق 
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 Bös et( رة الدفاعيةفي المها  للزمناإلدراك إختبار ، اختبار اإلدراك الحس حركي للمسافة واإلتجاه  •

al., 2009(.  
  البرنامج التعليمي المقترحصالحية 

التعلم تم عرض البرنامج التعليمي المقترح على عدد من المقيمين وأصحاب الخبرة في مجال 
البرنامج التعليمي المقترح في  صالحيةللتأكد من  مجال التدريب في المالكمةمختصين في الوالحركي 
تم توضـيح األهـداف مـن    و اإلدراك الحس حركي وأخرى دفاعية من خالل مهارة هجومية تطوير

الدارسة لتحقيقها من البرنامج التعليمي المقترح وجمع المالحظات من المقيمين واالتفاق على وحـدات  
  . )4(ملحق ال. خيرةاأل هالبرنامج التعليمي  بحيث تم االعتماد على البرنامج في صورت

  يةالميدان الدراسةإجراءات 
من  المقترح التعليمي البرنامجتطبيق ثم باالختبارات القبلية  الدراسة الميدانيةتمثلت إجراءات 

إجراء االختبـارات البعديـة للمجمـوعتين التجريبيـة      وبعد ذلك تم الدراسةعلى عينة  ونقبل الباحث
  .والضابطة

  االختبارات القبلية
والخاصـة   10/06/2015بتـاريخ   ربعـاء يوم األ أجريت االختبارات القبلية لعينة الدراسة

لكل اختبار حركي، والتي تمثلت محاوالت ) 3(دراك الحس حركي إذ تم منح كل العب اإل باختبارات
، حيـث تـم   )اختبار إدراك الزمن، اختبار إدراك المسافة واالتجـاه ( في االختبارات الحركية التالية 

سب طبيعة االختبار وكذلك اسـتمارة التفريـغ   احتساب الدرجات التي حصل عليها الالعب المختبر ح
  .المعدة مسبقاً لهذا الغرض

  التعليمي البرنامج
) 6(اسـتغرق  و 2015/06/12بدء تطبيق البرنامج التعليمي المقترح في يوم الجمعة بتاريخ 

) 18(الوحدات التعليميـة   مجموعو ،وحدات ثالثعدد الوحدات التعليمية في األسبوع  وكانت أسابيع
ـ ، حيث دقيقة) 15( الواحدة زمن الوحدة التعليمية، وكان وحدة  إلـى التجريبيـة   ةأخضعت المجموع

دقيقـة،  ) 15_20(قبل البرنامج التدريبي بفترة زمنية من بوضعه ونالتعليمي الذي قام الباحث البرنامج
الشخصية  خبرته إلىباإلضافة  ،بوضع مفردات المنهج التعليمي على المصادر العلمية وناعتمد الباحث

، تم إيقاف البرنامج التعليمي لمده أربعة أيـام  )4(وبالرجوع إلى المختصين وأصحاب الخبرة الملحق 
وبعـدها تـم اسـتئناف     07/2015/ 17بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي صادف يوم الجمعة بتاريخ 

الثنـين بتـاريخ   وقد تم االنتهـاء مـن البرنـامج يـوم ا     21/7/2015البرنامج يوم الثالثاء بتاريخ 
2015/07/27 .  
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  االختبارات البعدية 
أجريـت   اإلدراك الحـس حركـي  أسـابيع لتطـوير   ) 6(مدة  خالل تعليميةوحدة ) 18(بعد إكمال 

وبالظروف واألحوال  لدراسةعلى مجموعتي ا 07/2015/ 29بتاريخ يوم االربعاء االختبارات البعدية
   .نفسها التي أجريت بها االختبارات القبلية

  :متغيرات الدراسة
 .البرنامج التعليمي المقترح ألفراد المجموعه التجريبية: المتغير المستقل - 

تم استخراج الخطأ المطلق لجميع . اختبارات اإلدراك الحس حركي قيد الدراسة: المتغير التابع - 
لق بين كـل  االختبارات الدراسة ماعدا اختبار االتزان األمامي والخلفي من خالل احتساب الفرق المط

 .من القيمة الفعلية والقيمة المطلوبة لتلك االختبارات

  ).Bataineh, 2005(| القيمة المطلوبة  –القيمة الفعلية | =الخطأ المطلق 
  اإلحصائيةالمعالجة 
لمعرفة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، وتم معرفة الفروق ) t-test(جراء اختبار إتم 

عـن طريـق   ) MANCOVA(اختبار تحليل التباين المتعـدد  و) ت( وقيمة في المتوسطات الحسابية
  .)SPSS(استخدام برنامج 

 نتائج الدراسة ومناقشة عرض
عرضها وفقاً لفرضياتها، على النحو ثم بجمع البيانات بواسطة اختبارات الدراسة،  ونقام الباحث

  :اآلتي
بـين  ) α 0.05≤( حصائية عند مستوىإة توجد فروق ذات دالل: "النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة لالعبي الشباب في المالكمة في اختبـارات اإلدراك الحـس   
  ".حركي بين القياسين البعديين ولصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي

  :تم التحقق من هذه الفرضية، على النحو اآلتي
  :لمسافة واالتجاهحسب إدراك ا: : أوالً

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفـراد مجمـوعتي الدراسـة    
يبـين  ) 4(على اختبارات إدراك المسافة واالتجاه في التطبيق البعدي، والجدول ) الضابطة والتجريبية(

  .ذلك
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للفروق ) Independent Samples t - test(للعينات المستقلة ) ت(نتائج اختبار : )4(جدول ال
درجات أفراد عينة الدراسة على اختبارات إدراك المسافة ل المتوسط الحسابي في الخطأ المطلقبين 

  واالتجاه في التطبيق البعدي حسب المجموعة

الخطأ المطلق لمتغيرات اإلدراك 
 الحس حركي

 التجريبيةالمجموعة  الضابطةالمجموعة 
درجات 
 الحرية

  قيمة
 "ت"

ى مستو
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري
 001.* 8.559 12 6.22 21 5.63 67 بوحدة سم اختبار إدراك المسافة
 *004. 5.229  12 124. 0.21 155. 0.48 بوحدة الدرجةاختبار إدراك االتجاه 

  .)α≥0.05(لداللة ذات داللة إحصائية عند مستوى ا*

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لـدرجات أفـراد مجمـوعتي    ) 4(يبين الجدول 
ولتحديـد  . على اختبارات إدراك المسافة واالتجاه في التطبيق البعـدي ) الضابطة والتجريبية(الدراسة 

 Independent(لمستقلة للعينات ا) ت(تم استخدام اختبار  مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق،

Samples t - test (درجات  أفـراد عينـة الدراسـة علـى     ل الخطأ المطلق للفروق بين متوسطات
  .اختبارات إدراك المسافة واالتجاه حسب المجموعة

) α≥ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )4(يتبين من الجدول كذلك 
) الضابطة والتجريبيـة (لدرجات أفراد مجموعتي الدراسة  لخطأ المطلقفي ا المتوسطات الحسابية بين

على اختبارات إدراك المسافة واالتجاه في مرحلة اإلدراك بدون حاسة البصر في التطبيـق البعـدي،   
  .، وذلك لصالح درجات أفراد المجموعة التجريبية)ضابطة، وتجريبية(تعزى لمتغير المجموعة 

  :في المهارة الدفاعية – منللزحسب اإلدراك : ثالثاً
لـدرجات أفـراد    في الخطأ المطلـق  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

بالزمن في التطبيق  حركي –على اختبارات اإلدراك الحس ) الضابطة والتجريبية(مجموعتي الدراسة 
  .يبين ذلك) 5(البعدي حسب المجموعة، والجدول 

للفروق ) Independent Samples t - test(للعينات المستقلة ) ت(بار نتائج اخت :)5(جدول ال
اإلدراك درجات  أفراد عينة الدراسة على اختبارات ل الحسابية في الخطأ المطلق متوسطاتالبين 

  في التطبيق البعدي حسب المجموعة بالزمن حركي –الحس

الخطأ المطلق لمتغيرات اإلدراك 
 الحس حركي

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
درجات 
 الحرية

  قيمة
 "ت"

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اختبار إدراك الزمن  بوحدة 
 *003.  5.883  12 083. 0.16 162. 0.33 الدرجة

  .)α≥0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفـراد مجمـوعتي   ) 5(يبين الجدول   
ولتحديد مستويات الداللة . على اختبارات اإلدراك الحس حركي للزمن) الضابطة والتجريبية(الدراسة 

 - Independent Samples t( للعينات المسـتقلة ) ت(اإلحصائية لتلك الفروق، تم استخدام اختبار 
test ( للفروق بين متوسطات الخطأ المطلق درجات أفراد عينة الدراسة على اختبارات اإلدراك الحس

  .حركي للزمن في التطبيق البعدي حسب المجموعة
 )α≥ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  )5(يبين من الجدول كذلك 

) الضابطة والتجريبيـة (رجات أفراد مجموعتي الدراسة لد في الخطأ المطلق بين المتوسطات الحسابية
، وذلك لصـالح  )مرحلة تذكر اإلدراك لحاسة البصر(في  حركي للزمن –على اختبار اإلدراك الحس 

  .في التطبيق البعديدرجات أفراد المجموعة التجريبية 
والضابطة حصائية بين المجموعتين التجريبية إسبب وجود فروق ذات داللة  ونويعزو الباحث  

الحس حركي قيد الدراسة ولصالح المجموعة التجريبيـة إلـى فعاليـة    اإلدراك في جميع االختبارات 
حيـث   ،ثر االيجابي في تطوير اختبارات اإلدراك الحـس حركـي  البرنامج التعليمي الذي كان له األ

تتفـوق علـى   جعل المجموعة التجريبيـة   مما ،اشتملت مفردات البرنامج على جميع تلك االختبارات
التـي   El Roby, 2010)(دراسـة  و)  2009صخي وصخي،( دراسة وتتفق . المجموعة الضابطة

، ومـن  الحس حركي باإلدراكلجميع االختبارات الخاصة  إحصائياوجود فروق دالة أظهرت نتائجها 
 اخـرون، بطاينة و(ن، اما دراسة لعينة الدراسة ولصالح االختبار البعدي ضمنها اختبار ادراك المسافة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلدراك الحس حركي بين أظهرت نتائج دراستها ) 2015
، لصالح الممارسين )ثانيه 60(االتزان و، )ثوان 10(إدراك الزمنتبعا لكل من اختبار كال المجموعتين 

لصـالح كـرة القـدم،     )ةثاني 60(إدراك االتزان  ، اختبارأللعاب الجماعيةالناشئين لبين مجموعات و
)  2009صـخي وصـخي،  (ودراسة )  2008ابراهيم وآخرون،(، إما دراسة إدراك االتجاهواختبار 

وجود عالقة ارتباط قوية بين اإلحسـاس بالمسـافة،   أظهرت نتائجهم ) 2002محمد، (وكذلك دراسة 
بمقـدار   عاٍل إدراك حسامتالك الالعبين ) 2002، محمد(وأظهرت نتائج دراسة  ،واإلحساس بالزمن

بالزمن لدى العبي الكـرة الطـائرة    عاٍل إدراك حسي، وكذلك وجود القوة المبذولة لعضالت الرجلين
  . اإلرسال لمهارة

للبرنـامج  ) α0.05≤(عند مسـتوى   إحصائيةيوجد أثر ذو داللة : "النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
المالكمة في اختبارات اإلدراك الحس حركـي   التعليمي على المجموعة التجريبية لالعبي الشباب في
  ."بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي

  :تم التحقق من هذه الفرضية، على النحو اآلتي
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  :حسب إدراك المسافة واالتجاه: : أوالً
تم حساب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لـدرجات أفـراد المجموعـة        

ى اختبارات إدراك المسافة واالتجاه في القياسين القبلـي البعـدي، حيـث كانـت كمـا      التجريبية عل
  ).6(هي موضحة في الجدول 

وحجم األثر )  Paired Samples t - test(للعينات المرتبطة ) ت(نتائج اختبار : )6(جدول ال
افة واالتجاه في للفروق بين متوسطات درجات  أفراد المجموعة التجريبية على اختبارات إدراك المس

  القياسين القبلي البعدي

متغيرات إدراك 
 المسافة واالتجاه

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
 درجات
 الحرية

  قيمة
 "ت"

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
المتوسط  األثر

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اختبار إدراك المسافة
 ة سمبوحد

0.54  0.292 0.93   .288 6 4.588 .018* 
%

72.22 
اختبار إدراك االتجاه 

 بوحدة الدرجة
0.47 0.267 0.79 .259 6 4.002 .021* 

%
68.09 

  .)α≥0.05 (ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

أفراد المجموعـة  وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات ) 6(يبين الجدول 
ولتحديد مستويات الداللة . جريبية على اختبارات إدراك المسافة واالتجاه في القياسين القبلي البعديالت

) Paired Samples t - test(للعينـات المرتبطـة   ) ت(تم حساب اختبار  اإلحصائية لتلك الفروق،
  .وحجم األثر

) α≥ 0.05(داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال) 6(يتبين من الجدول كذلك 
أفراد المجموعة التجريبية على اختبارات إدراك المسافة واالتجاه في لدرجات بين المتوسطات الحسابية 

  .القياسين القبلي البعدي تعزى للتطبيق، وذلك لصالح درجات التطبيق البعدي
راوحت بين كما يبين الجدول أن حجم األثر للبرنامج على اختبارات إدراك المسافة واالتجاه ت  

)68.09 %- 72.22.(%  
  :في المهارة الدفاعية – للزمنحسب اإلدراك : ثالثاً

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعة التجريبية على 
لزمن في القياسين القبلي البعدي، حيث كانت كما هي موضحة في ل حركي –اختبارات اإلدراك الحس 

  ).7( الجدول
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وحجم األثر ) Paired Samples t - test(للعينات المرتبطة ) ت(نتائج اختبار : )7(جدول ال
حركي  –للفروق بين متوسطات درجات  أفراد المجموعة التجريبية على اختبارات اإلدراك الحس 

  في القياسين القبلي والبعدي للزمن

 متغير اإلدراك الحس
  حركي

 لبعديالتطبيق ا التطبيق القبلي
درجات 
 الحرية

  قيمة
 "ت"

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط  حجم األثر
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

بالزمن اإلدراك  اختبار
 61.54% *008. 6.244 6 177. 0.84  235. 0.52 بوحدة الدرجة

  .)α≥0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

المجموعـة  وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد ) 7(يبين الجدول 
ولتحديد مستويات . في القياسين القبلي البعدي حركي للزمن –التجريبية على اختبارات اإلدراك الحس 

 - Paired Samples t(للعينات المرتبطـة  ) ت(الداللة اإلحصائية لتلك الفروق، تم استخدام اختبار 

test ( وحجم األثر للفروق بين متوسطات درجات  أفراد عينة الدراسة على اختبارات اإلدراك الحس
وجـود فـروق ذات داللـة     )7(يتبين من الجدول كذلك .لزمن بين القياسين القبلي والبعديل حركي –

لـدرجات أفـراد   بين المتوسـطات الحسـابية   ) α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
مرحلة تذكر اإلدراك لحاسة (عند  لزمنل حركي –المجموعة التجريبية على اختبارات اإلدراك الحس 

  .وذلك لصالح التطبيق البعدي) البصر
 بلـغ لـزمن  ل حركي –كما يبين الجدول أن حجم األثر للبرنامج على اختبارات اإلدراك الحس 

االختبـارين القبلـي والبعـدي     إحصـائية ت داللة سبب وجود فروق ذا ونويعزو الباحث ).61.54(
 ،االتجاهو المسافة إدراك( الحس حركي قيد الدراسة  اإلدراكللمجموعة التجريبية في جميع اختبارات 

ثر االيجابي للبرنامج التعليمي المقترح في تنمية وتطوير ولصالح االختبار البعدي إلى األ) الزمن إدراك
 ،االختبارات تلكجمع  علىحيث اشتملت الوحدات التعليمية للبرنامج  ،يالحس حرك اإلدراكاختبارات 

وتتفق نتيجة هـذه  . أدى إلى تحسين وتطوير قدراتهم اإلدراكية والحس حركية في االختبار البعدي مما
، الروبي(، دراسة )2009صخي وصخي، (، دراسة )2010كولكارني، (الدراسة مع نتائج دراسة كل 

  ). 2008إبراهيم واخرون،(ودراسة ) 2002محمد، (دراسة ، ) 2000د،أحم(، دراسة )2010
بـين  )  α0.05≤(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى : "النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية لالعبي الشباب في المالكمة في اختبـارات اإلدراك الحـس   
  ."لي والبعدي ولصالح المجموعة التجريبية في القياس البعديحركي بين القياسين القب

  :تم التحقق من هذه الفرضية، على النحو اآلتي
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  :حسب إدراك المسافة واالتجاه: : أوالً
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبيـة  

في القياسين القبلي البعدي، حيث كانت كما هـي   افة واالتجاهالمساختبار إدراك  كل منوالضابطة في 
  ).8(موضحة في الجدول 

للفروق بين متوسطات درجات  ) MANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد : )8(جدول ال
التطبيق  بين المسافة واالتجاهاختبار إدراك  كل منأفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 

  ) والبعديالقبلي، (

 مصدر التباين
متغيرات إدراك 
 الحس حركي

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

  التطبيق
  12.254=هوتلنج
 000.=ح

 *001. 10.487 3.251 1 3.251 إدراك المسافة

 *001. 10.034 8.659 1 8.659 إدراك االتجاه 

  المجموعة
  29.629=هوتلنج
 000.=ح

 *002. 8.284 2.568 1 2.568 إدراك المسافة

 *002. 8.488 7.3254 1 8.522 إدراك االتجاه 

 الخطأ
 0.31 11 3.41 إدراك المسافة

 0.863 11 9.493 إدراك االتجاه 
  .)α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

ابية لدرجات أفراد المجموعتين وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحس) 8(يبين الجدول 
ولتحديد مستويات الداللة اإلحصـائية  . المسافة واالتجاهاختبار إدراك  كل منالتجريبية والضابطة في 

حسـب  ) MANCOVA(لتلك الفروق، تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد ألثر االختبار القبلـي  
  .التطبيق

بين المتوسـطات  ) α≥ 0.05(ت داللة إحصائية وجود فروق ذا) 8(يتبين من الجدول كذلك 
 المسافة واالتجـاه إدراك  اختبار كل منالحسابية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 

  .التطبيق البعدي في تعزى ألثر المجموعة، حيث كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية
  :ةفي المهارة الدفاعي – للزمنحسب اإلدراك : ثانيا

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبيـة  
في القياسين القبلي البعدي، حيث كانـت   حركي للزمن –الحس دراك اإلاختبار  كل منوالضابطة في 

  ).9(كما هي موضحة في الجدول 
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للفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين ) MANCOVA(نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد : )9(جدول ال
  ) القبلي، والبعدي(التطبيق  بين حركي بالزمن -اختبار اإلدراك الحس كل منالتجريبية والضابطة في 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
  التطبيق

 000.=ح  11.224=هوتلنج
1.75 1 1.75 6.917 .004* 

  المجموعة
 000.=ح  20.621=هوتلنج

2.611 1 2.611  10.320 .001* 

 253. 11 6.321 الخطأ
  .)α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة * 

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد المجموعتين ) 9(يبين الجدول 
ولتحديـد مسـتويات الداللـة    . الحس حركي للـزمن دراك اإل تباراخ كل منالتجريبية والضابطة في 

) MANCOVA(اإلحصائية لتلك الفروق، تم استخدام اختبار تحليل التباين المتعدد ألثر االختبار القبلي 
  .حسب التطبيق

بين المتوسـطات  ) α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 9(يتبين من الجدول كذلك 
الحس حركي دراك اإلاختبارات  كل منراد المجموعتين التجريبية والضابطة في الحسابية لدرجات أف

  .التطبيق البعدي في تعزى ألثر المجموعة، حيث كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةللزمن 
  االستنتاجات 

 :في ضوء نتائج البحث ومناقشتها توصل الباحثون إلى االستنتاجات اآلتية

 .ر إيجابي على تطوير إدراك الزمن لدى العبي الشباب في المالكمةللبرنامج التعليمي أث •
 .للبرنامج التعليمي أثر إيجابي على تطوير إدراك المسافة واالتجاه لدى العبي الشباب في المالكمة •

  التوصيات
 .تطبيق البرنامج التعليمي المقترح على العبي الشباب بالمالكمة في الجمهورية العراقية •
طبيق اختبارات اإلدراك الحس حركي داخل البرنامج التدريبي لما لها من أثر إيجابي االهتمام بت  •

على تطوير المهارات الحركية التي تتطلب دقة عالية سواء في الرياضات الفردية، الثنائية 
 .والجماعية

 إجراء دراسات مشابهة مع األخذ بعين االعتبار نوع اللعبة، الفئة العمرية، سواء بين رياضة  •
األصحاء، أو بين رياضة ذوي اإلعاقة البصرية، وكذلك بين الرياضيين األصحاء والرياضيين 

 .ذوي اإلعاقة البصرية
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  )1(الملحق 
  أسماء المدربين المتخصصين والخبراء الذين تم إجراء المقابالت الشخصية معهم

 االختصاص االسم الرقم

 ماجد هاشم مجيد 1
/ مدرب نادي الناصرية للمالكمة 

 العراق

 العراق / مدرب نادي ذي قار للمالكمة  رعد حسن راهي   2

 راق الع/ مدرب نادي بابل للمالكمة  حمزة صالح  3

 العراق / مدرب نادي بغداد للمالكمة  حسين حلو   4

 العراق/ مدرب نادي السماوه للمالكمة  جليل زغير  5

 

  )2(الملحق 
  إختبارات الدراسة

  : حركي للمسافة واالتجاه -اختبار اإلدراك الحس 
  . حركي لكل من المسافة واالتجاه - قياس اإلدراك الحس :الهدف
  .، عصابة للعينين، طباشير، الصق، كيس مالكمة شريط للقياس: األدوات

وأمامه كيس رملي يوجد ) خط البداية(من كيس المالكمة ) م3(يقف المختبر على بعد : طريقة األداء
يطلب من المختبر لكم ،وذالك لتحديد االتجاه ) 4، 3، 2، 1(فيه أربع مربعات في داخل كل مربع رقم 

الرملي قبل التحرك نحو الكيس ثم يقوم بالمشي لألمام بخط المرسومة على الكيس  مإحدى األرقا
 .ويرى المسافة المطلوبة، ولكم الرقم المطلوب والمتواجد داخل المربعات األربعة) م3(مستقيم مسافة 
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تقاس المسافة من الحافة الخارجية للخط المرسوم تحت كيس للكم إلى حافة القدم : طريقة التسجيل 
خر لحظة الرتكازها وتقاس المسافة بالسم ويتم احتساب درجة االتجاه إذا كان األمامية لالعب عند آ

  )صفر درجة (وإذا كان االتجاه خاطئا يعطى ) درجه واحدة (االتجاه صحيحاً يعطى المختبر 
  
  
  
  
  
  
  
  

  في المهارة الدفاعية – للزمناختبار اإلدراك 
  .حركي بالزمن -قياس اإلدراك الحس: الهدف
  . ة توقيت، عصابة عين، قفازات مالكمةساع: األدوات

وبعـدها يقـوم   ) ثوان3ٍ(يقف المدرب أمام الفرد المختبِر ويقوم بصوت واضح بالعد : طريقة األداء
باللكمة المستقيمة باتجاه رأس الفرد المختبر، وعلى المختبر تجنب هذه اللكمة من خـالل الغطـس أو   

بر ثالثة محاوالت تعليمية يقوم بوضع عصبة على عينيه بعد إعطاء المخت. الميالن إلى الجانب اآلخر
ويقف مرة أخرى أمام المدرب، وعند البدء بإعطاء المختبر إشارة البدء، يبدأ بتقـدير اإلدراك للفتـرة   

  .  ثم يقوم بالغطس أو الميالن للجانب متجنبا الضربة المستقيمة من المدرب) ثوان  3(الزمنية الالزمة 
وإذا أخطأ في التقدير وإصابته اللكمة ) درجه واحدة ( إذا تجنب المختبر اللكم يعطى  :طريقة التسجيل

  ) صفر درجة (يعطى 
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  )3(الملحق 
  أسماء السادة الخبراء الذين أسهموا في تحديد االختبارات 

 مكان العمل االختصاص االسم اللقب الرقم

 األردن / كلية التربية الرياضية_امعة اليرموك ج سباحة _ تدريب  حسن الوديان أستاذ الدكتور  1

 العراق/ كلية التربية الرياضية_جامعة ذي قار  كرة قدم_ تعلم حركي   عادل عوده   أستاذ الدكتور  2

 األردن/ جامعة اليرموك كلية التربية الرياضية  التعلم والتحليل الحركي  أحمد سالم بطاينة   أستاذ مشارك 3

 أستاذ مساعد  4
صالح عبد  وسام

 الحسين
  العراق/ كلية التربية الرياضية_ جامعة كربالء  ألعاب مضرب_تعلم حركي

 العراق/ كلية التربية الرياضية_ جامعة ذي قار كرة سلة _ تعلم حركي  رشاد طارق أستاذ مساعد   5

  اقالعر/ كلية التربية الرياضية_ جامعة ذي قار  كرة قدم _ تعلم حركي   صالح جويد مدرس   5
 العراق/ كلية التربية الرياضية_ جامعة ذي قار مالكمة _ تعلم حركي  رامي عبد األمير  مدرس 6

  )4(الملحق 
  أسماء السادة الخبراء والمدربين الذين أسهموا في تحديد البرنامج التعليمي  

 مكان العمل االختصاص االسم اللقب الرقم

 األردن /كلية التربية الرياضية_جامعة اليرموك  سباحة_ تدريب  حسن الوديان أستاذ دكتور  1

2  
أستاذ 
  مشارك

 األردن/كلية التربية الرياضية_جامعة اليرموك  التعلم والتحليل الحركي  أحمد سالم بطاينة 

 وسام صالح عبد الحسين أستاذ مساعد  4
العاب _تعلم حركي

 مضرب
  العراق/كلية التربية الرياضية_جامعة كربالء

 العراق/كلية التربية الرياضية_ جامعة ذي قار مالكمة _ تعلم حركي  ي عبد األمير رام مدرس  5

  )5(الملحق 
  الفريق المساعد

 مكان العمل االسم الرقم

 ماجستير تربية رياضية /طالب دراسات عليا  علي نعيم سلطان 1

 ماجستير تربية رياضية/طالب دراسات عليا   عامر عدنان   2

 ثانوية  / طالب    عيسى منير شاهر 3

  معلم تربية رياضية  أحمد علي عوفي  4
  العب مالكمة للمتقدمين  علي سلمان   5
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 myo test). cellule photo électrique ,  (polar ,opto jump, إسهام  بعض أجهزة القياس
next   الرياضة و التكنولوجيا:06التي تندرج ضمن المحور  في العملية التدريبية 

  جامعة بسكرة عمار رواب:ستاذ الدكتور األ-
  0771887445:      الهاتف

  جامعة بسكرة  :هللاشريف معتز با: األستاذ -
  azousport@rocketmail.com:البريداإللكتروني

  جامعة بسكرة :  محمد نزيم بومعزة:األستاذ -
 wzimo30@gmail.com:البريد اإللكتروني 

  : ملخص 
 myo test)  ،cellule photoالقياس أجهزة بعض رفة إسهاممعى تهدف هذه الدراسة إلى  

électrique  ،(opto jump next . polar حيث تعد اإلختبارات و القياسات جزء العمليةالتدريبية، في
رئيسي من أجل إتخاذ القرارات العلمية في المجال التدريبي كالتشخيص، التصنيف، تقويم البرامج 

فعادتا تستخدم اإلختبارات الميدانية و التي تحتمل ....شاد،اإلكتشاف، اإلنتقاءالتدريبية، التوجيه و اإلر
الوقوع في الخطأ نتيجة األخطأ التي تقع أثناء القياس كعدم الدقة و عدم صالحية بعض األجهزة القياس 

التي تحتمل الخطأ ... أو عدم إستخدامها بالشكل الصحيح أو عدم صالحيتا بسب كثرت اإلستهالك
تا في اإلختبارات البدنية أو المهارية نتيجة عدم دقة الوسائل المستخدمة في ذلك كالميقاتي أو خاص

أشرطة القياس و لهذا سوف يقع المدرب في الخطأ نتيجة عدم دقة البيانات المحصل عليها وفي هذه 
دفة في إتخاذ لعدم ترك أي مجال للصإسهام بعض األجهزة في العملية التدريبية الدراسة سنحاول إبراز

 .القرار التدريبي المناسب، لتحقيق النتائج الجيدة والوصول إلى أعلى المستويات
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

mailto:azousport@rocketmail.com
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  :ماهية التدريب الرياضي -1
يعتبر التدريب الرياضي عملية تربوية هادفة وموجهة ذا تخطيط عملي إلعداد الالعبين   

نيا و مهاريا  وفنيا وخططيا ونفسيا بمختلف مستوياتهم وحسب قدراتهم إعداد متعدد الجوانب بد
للوصول إلى أعلى مستوى ممكن وبذلك ال يتوقف  التدريب الرياضي على مستوى دون آخر وليس 
مقتصرا على إعداد المستويات فقط فلكل مستوى طريقته وأساليبه الخاصة وعلى ذلك فالتدريب 

بسيوطي (   ة ي المجاالت المختلفالرياضي عملية تحسين  وتقدم وتطوير مستمر لمستوى الالعبين ف
  ) 24، ص 1999أحمد،

  :مفهوم التدريب الرياضي -2
يشير مفهوم التدريب الرياضي إلى عملية التكامل الرياضي المدارة وفق لمبادئ العلمية   

والتربوية المستهدفة  إلى مستويات مثلى في إحدى األلعاب والمسابقات عن طريق التأثر المبرمج 
، 2002وجدي مصطفى الفاتح،محمد لطفي السيد،. (ل من القدرة لالعب وجاهزيته لألداءوالمنظم في ك

 ) 13ص 
 ". إعداد الرياضيين للوصول إلى المستوى العالي فاألعلى :"ويعرفه هارا 

 إعداد الالعب فسيولوجيا تكتيكيا عقليا ونفسيا،:"م أن التدريب الرياضي هو1976يرى ماتفيف   
 ،24بسيوطي أحمد، نفس المرجع السابق، ص " ( رينات البدنية وحمل التدريبعن طريق التم وخلقيا

25(  
 :التعريف اإلجرائي 

التدريب الرياضي عملية تربوية تخضع لألسس و المبادئ العلمية وتهدف أساسا إلى إعداد   
، إلخ...الفرد لتحقيق أعلى مستوى رياضي من خالل معرفة علم التشريح والفزيولوجيا والميكانيكا 

وهدفه النهائي إعداد الفرد للوصول إلى أعلى مستوى ....) كعلم النفس وعلم التربية(العلوم اإلنسانية 
  .رياضي تسمح به قدراته و إستعداداته    و إمكانياته 

  :  أهم المبادئ واألسس في علم التدريب الرياضي لتحقيق نتائج جيدة-3
                                                                               :      مبدأ االستمرارية في اإلعداد -3-1 

مبدأ االستمرارية في اإلعداد يعتبر من أهم مبادئ التدريب الرياضي وخاصة إذا اقترنت    
بالحجم التدريبي المناسب والطرق التدريبية المناسبة مرحليا وتامين الترابط المرحلي البعيد المدى 

لعملية التدريبية بين األعوام الماضية والمستقبلية توجد عالقة ترابطية فنتائج سنة معينة تخدم مباشرة ل
  .                                       أساس عملية اإلعداد لسنة التالية

وهناك عديد من األبحاث والدراسات التي أثبتت بان عدم استمرارية التدريب يؤدي إلى فقدان   
من اجل تجنب . تسبه الرياضي على مختلف المستويات البدنية والفنية وهبوط القدرة الوظيفية للجسممك
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سنوات مقسمة  10، 8، 4هذا الهبوط فان عملية اإلعداد يجب إن بترجمة على مدى سنين طويلة من 
باشرة إلى مراحل وخطط سنوية، المرحلية، الشهرية، أسبوعية، ومضمون هذه الخطط يجب أن يخدم م

األهداف اإلستراتيجية لإلعداد وفترات الراحة يجب أن تكون قصيرة وعند الضرورة فقط والمرحلة 
  . االنتقالية يجب أن تكون ايجابية لضمان خطة اإلعداد 

  :مبدأ التدرج في زيادة الحمل التدريجي -3-2
التدريبية بحيث  عملية التطوير الرياضي تتطلب دائما تنفيذ مهام جديدة في الخطط والبرامج  

  . يكون الحجم التدريبي والشدة التدريبية المعيار في تحديد نوعية البرامج والخطط الواجب
تنفيذها في إعداد الرياضيين وان زيادة الحجم والشدة التدريبية يعتبر مطلبا أساسيا لضمان   

يادة الحمل التدريبي بما تحقيق التطور المنشود ولكن هذه الزيادة يجب أن تتم بشكل عقلني بحيث يتم ز
يناسب مع عمر الرياضي ومستواه الفني بشكل تصاعدي ومتدرج، هناك لبد لنا أن نشير إلى أن الحجم 
ال يمكنه التكيف مع الجهد مرة واحدة  ومن الضروري مرور بعض الوقت لكي يتكيف الجسم مع 

  . الحمل التدريبي الجديد من اجل االرتقاء لدرجة تدريبية أعلى
  : مبدأ تكامل األهداف مع مضمون البرامج التدريبية -3-3

إن أي خنطة إعداد تتضمن أهداف إستراتيجية وأهداف مرحلية تخدم هذه األهداف   
اإلستراتيجية وتحقيق هذه األهداف المرحلية يتم إيقاعيا ويرتبط ارتبطا وثيقا  بمضمون ومحتوى في 

خطة السنوية والمرحلية والشهرية واألسبوعية والحصة برامج تدريبية فبين الخطة البعيدة المدى وال
  .التدريبية عالقة ترابطية مبنية أساسا على مبدأ التكامل

  :مبدأ المشاركة الفعالة والواعية  -3-4
  .فعالية التدريب الرياضي تكمن في حالة الوعي الفعال أثناء تنفيذ التدريب 

قبل الالعبين وتنفيذها باهتمام ذاتي يساعد  إذ أن فهم مضمون التدريب والمهام واألهداف من  
في اإلسراع بسير العملية التدريبية بشكل صحيح وتساهم في زيادة فعالية التطبيق العملي لتمارين 

  . وتحقيق األهداف المرسومة
  :مبدأ تبسيط التمرين  -3-5

ألفضل إن تبسيط وتجزئ التمارين مطلب ضروري في التدريب من اجل االستيعاب الحركي ا  
  ) 33،34، ص 1993معتصم خوتوف، . (للمتدرب
هنا يتطلب من المدرب أن يشرح بوضوح التمرين المطلوب وتجزئ هذا التمرين إلى مراحل   

مبسطة وتحديد المهام المطلوب تنفيذها بشكل متدرج بما يخدم الوصول لتنفيذ الحركة المطلوبة بشكل 
  .دوات المساعدة لتنفيذ ذلكالصحيح واستخدام مختلف الطرق واألساليب واأل

  :مبدأ التخصص الفردي في اإلعداد -3-6
  وعند وضع) الخ........اإلمكانيات والقدرات(الخصائص الفردية بين العب وأخر متفاوة   
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  خطة تدريبية نفترض معرفة إمكانيات وخصائص المتدربين وفق هذه اإلمكانيات يتم وضع  
راءات التدريبية والتركيز على بعض الجوانب الخطة التدريبي المناسب وتحديد اإلج  

التحضيرية التي يتحقق من خاللها المعالجة الفردية للرياضي بما يخدم مضمون اإلعداد والطرق 
  .المستخدمة في تحديد الجوانب األساسية لالستفادة القصوى من إمكانيات الالعبين

  :حمل التدريب -4
أثير على الفرد، ويؤدي الى االرتقاء بالمستوى الوظيفي يعتبر حمل التدريب الوسيلة الرئيسية لت  

والعضوي ألجهزة وأعضاء الجسم، وبالتالي تنمية و تطوير الصفات البدنية والمهارات الحركية 
  والقدرات الخططية والسمات اإلرادية 

ناء ويعرف ماتفيف حمل التدريب بأنه كمية تأثير المعينة على أعضاء وأجهزة الفرد المختلفة أث  
  .ممارسته للنشاط البدني

بينما يرى هاره أن حمل التدريب هو العبء أو الجهد البدني والعصبي الواقع على أجهزة   
كالجهاز العصبي، والجهاز الدوري، والجهاز التنفسي، والجهاز العضلي، والجهاز ( الفرد المختلفة 

  .كنتيجة ألداء األنشطة البدنية المقصودة ...) الغدي 
التي تقع على ) المحتويات التدريبة(حمل التدريب جميع المجهودات البدنية والعصبية يقصد ب  

  .عاتق الالعب نتيجة ممارسة األنشطة الرياضية المخنلفة
للعمل بكمية ) 1988(ومن وجهة النظر الفيزيولوجية يشير سيد عبد المقصود عن فرخوشانسكي

عمل عضلي محدد ينعكس على األعضاء الداخلية على التأثيرات الواقعة على األعضاء الداخلية نتيجة 
  ) . 51ص  1994محمد حسن عالوي، ( .هيئة ردود أفعال وظيفية

  :مكونات حمل التدريب -5
  :يتكون حمل التدريب من المكونات األساسية التالية

 :الشدة -5-1
  :يد الشدة هي ووحدات القياس المستخدمة لتحد،هي السرعة أو القوة أو الصعوبة المميزة لألداء

 وتقاس بالثانية أو الدقيقة: درجة السرعة  -أ
 وتقاس بكلغ: درجة قوة المقاومة -ب
  وتقاس بسنتمتر أو بالمتر: مقدار مسافة األداء - ج
 )سرعة أو بطء اللعب( توقيت األداء   -د
 :الحجم -5-2

  :ويتكون من 
 :فترة دوام التمرين الواحد -أ

  الواحد على أعضاء و أجهزة جسم الفرد ويقصد بها فترة تأثير التمرين



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

537  

 عدد مرات تكرار التمرين الواحد - ب
 : الكثافة-5-3

( يقصد بكثافة الحمل العالقة الزمنية بين فترتي الحمل و الراحة في أثناء الوحدة التدريبية الواحدة 
  ). السعة التدريبية

لضمان الستعادة الفرد لحالته والعالقة الصحيحة بين فترتي الحمل و الراحة من األسس الهامة   
و بالتالي ضمان استمرار قدرة الفرد على العمل و األداء و تقبل ). أي استعادة الشفاء( الطبيعية نسبيا  

  . المزيد من حمل التدريب
وتتحدد طول فتر الراحة طبقا لشدة و حجم الحمل، وكمبدأ عام يجب أن يصل الفرد في نهاية   

مح له بالقدرة على تكرار التمرين التالي بصورة طيبة، ويرى العلماء أن فترة الراحة إلى درجة تس
د، وتنقسم /ن 120فترة الراحة البينية المناسبة هي التي تصل نبضات القلب في نهاياتها الى حوالي 

  :فترة الراحة إلى نوعين رئيسيين هما 
  :راحة السلبية-أ

ماما و ال يقوم فيها بأداء أي نشاط بدني وهي الفترة الزمنية التي يستريح فيها الرياضي ت  
  .، عقب أداء التمرين البدني مباشرة ..مقصود، مثل الوقوف أو الجلوس 

  ) :نشطة (راحة ايجابية - ب
إذ . وهي عبارة عن راحة من خالل العمل أو األداء، أو عبارة عن مزيج من الحمل و الراحة   

أنواع من األنشطة البدنية بطريقة معينة تسهم في يقوم فيها الفرد الرياضي بممارسة و أداء بعض 
استعادته القدرة على العمل، وال تؤدي إلى زيادة إحساسه بالتعب، مثل أداء بعض تمرينات المرونة و 

  .االسترخاء عقب تمرينات التقوية العنيفة، أو الجري الخفيف بعد العدو السريع 
 :أشكال الحمل التدريبي -6

  :ي بصفة عامة ثالثة أشكال رئيسية هييشتمل الحمل التدريب
 .حمل خارجي -
 .حمل داخلي -
 .حمل نفسي -
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يوضح تحليال : 01والشكل رقم ويجب أن تعطي هذه األشكال أهمية عند تحقيق واجبات التدريب 
  )52،53،ص1994حمد حسن عالوي (  .مبسط ألشكال الحمل التدريبي

  أشكال الحمل

  
  
  
  
  
 
  :فسيولوجي لتوجيه شدة الحملالنبض كمؤشر  -7

تعتمد عملية التدريب بصورة أساسية أثناء أداء الجرعات التدريبية على المعلومات التي توضح         
األجهزة الوظيفية وقد أعطى المتخصصون للنبض أهمية خاص في مجال التدريب لتوجيه كل من 

ة التدريب اليومية أو في الدورات التدريبية الشدة وفترات الراحة خالل أداء الجرعات التدريبية في وحد
ومعدل النبض أحمد المؤشرات الفسيولوجية الهامة وسهلة االستخدام في المجال التطبيقي، ويمكن 

يعطي للمدرب معلومات إيجابيات وسريعة لردود فعل  بواسطته تحديد مستوى شدة الحمل، حيث
التدريبي، وللتعرف على معدل ضربات القلب  األجهزة الوظيفية في الملعب ومن حيث توجيه الحمل

، 1998أمر اهللا أحمد البساطي،  : (المناسب للشدة المطلوبة يجب معرفة أربعة متغيرات أساسية هي
  ) 24ص 

 .عمر الالعب -
 .معدل نبض الالعب وقت الراحة -
إلى أن هناك عالقة بين السن وأقص  (Korvonon)أقصى معدل لضربات القلب وقد توصل  -

 :الضربات القلب ويمكن حسابه من المعادلة التاليةمعدل 
 ق/ن= السن  – 220= أقصى معدل للنبض  -
كما يمكن حساب أقصى معدل أيضا من خالل قياس معدل النبض للتمرين بعد االنتهاء من  -

 .أداءه بأقصى درجة من الشدة مباشرة
 . درجة الحمل المناسبة لتدريب العنصرية، المراد تطويره -

ل على هذه المعلومات يستطيع المدرب تحديد معدل النبض المقابل للشدة المطلوبة من وبعد الحصو
  ) :Korvononطريقة (خالل المعادلة التالية 

  :يرجااحلمل اخل

ويتكون من شدة التمرين 
 احلجم الكثافة

  :احلمل الداخلي

–نبض ردود فعل األجهزة الوظيفية 
 .....لالكتيك نسبة حامض ا

  :احلمل النفسي

الضغط العصيب الواقع على 
 الالعب
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) + الفرق بين أقصى معدل لضربات القلب والنبض وقت الراحة( X %درجة الحمل = قيمة النبض 
  .ق/ن= (      ) معدل النبض وقت الراحة 

   ق/ن= (     ) نبض الراحة ) + احتياطي البض(  X %درجة الحمل = أو قيمة النبض 
  ولسهولة الحصول عل معلومات سريعة عن النبض من الالعب بشكل ال يؤثر على أداء

 10، أو قياس النبض لمدة 10ثواني وضرب الناتج في  6واستمرار التمرين يمكن أخذ معدل النبض 
ومن ثم يستطيع المدرب توجيه الالعب  4رب الناتج في ثانية وض 15أو  6ثواني، وضرب الناتج في 

  .لزيادة أو خفض معدل األداء بعد التعرف على معدل النبض الفعلي ومقارنته بمعدل النبض المطلوب
والمدرب الجيد هو الذي يقوم بتسجيل معدالت النبض لالعبيه وترجمة ذلك في جداول بما   

ن المعادلة السابقة لتكون مرشدا علميا في توجيه الحمل يتناسب ودرجات الحمل بناءا على حسابها م
  ) 44، ص 1998أمر اهللا أحمد البساطي،  . (وتقييم مستواه

 :مصادر إصدار الطاقة -8
  :ميكانيزم إصدار الطاقة في الجو الهوائي-8-1

دقائق الطاقة الصادرة  2في الجهد العضلي ذو القدرة المتوسطة وفي الزمن الطويل خالل    
 ACIDE)نتيجة إحراق السكر في وجود األكسجين إلى حدود مجال حمض الخميرة هي 

PYRUVIQUE) في المرحلة الهوائية ) الالكتيكي( ال وجود إلنتاجية الحمض السلبي  في هذه الحالة
مرة 20ويكون إنتاج الطاقة يعادل  (ATP)في إنتاج مادة  أين يكون األكسجين ذا أهمية بالغة وإقتصاد

  ). جون فيليب(لتين األخيرتين أي في المجالين الغير هوائيين حسب في المرح
في العضلة يسمح بتأكيد جيد بواسطة األكسجين ) غليكوز(إن إرتفاع مقدار الذخيرة في السكر  

فإن تنمية  (C.Raymond)لذلك يجب علينا تنمية وتطوير هذا الميكانيزم في العضوية وحسب 
إلمكانات الهوائية هي مساعدة على تنتمية وتطوير اإلمكانات الغير وتطوير هذه الميكانيزمات أي ا

  .الهوائية
الهوائي الحمضي في الجهد العضلي ): الالكتيكي(ميكانيزم إصدار الطاقة في غياب األكسجين  -8-2

 (ATP)بعد إنتهاء مرحلة الفسفوكرياتين وكمية ) 2.10(ذو الشدة المرتفعة في زمن طويل مقداره 
 ACIDE)لتنفيذ األداء المركزي الصادر أثناء إنعدام السكر وتحوله إلى حمض خمير الضرورية 

PYRUVIQUE)    ثم في جو الهوائي بنقص األكسجين يتحول إلى حمض اللبني ينتهي في حدود
الجهد إلنها تؤدي إلى عدم تنمية تدريجي على مستوى الخاليا بواسطة تركيز أكثر ألكثر إرتفاع للدم 

   .أجل الوصول إلى إنتاج الطاقة     في حدود الجهد والعضلة من
مرة قيمته في أثناء  20إلى  15تكثف الحمض الالكتيكي يمكن من الجهد الوصول إلى درجة  :مالحظة

الراحة تحسين هذا الميكانيزم يؤدي إل إرتفاع كمية الغليكوز المخزن في العضلة وتحويل جيد لهذا 
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من الحمض الالكتيكي الناتجة خالل الجهد تستعمل  %35درت نسبة وقد ق (ATP)السكر يسمح بإنتاج 
في فترة الراحة من أجل إعادة تكوين السكر على مستوى الكبد من جهة أخرى لقد برهن أن تمركز 
الحمض اللبني وينقص بسرعة فائقة بعد الجهد إذا إستمر الرياضي خالل فترة الراحة في نشاط غبر 

ريبات على هذا النوع من الجهد العضلي يسمح للعضوية بالمقاومة وتحمل شديد أي راحة نشيطة والتد
 ) ;Jean claudes 1991, p105. (تركيز الحمض اللبني على مستوى العضالت

  :ميكانيزم إصدار الطاقة في غياب األكسجين دون إنتاج الحمض اللبني-8-3
ثواني والطاقة تتكون على حساب  10في الجهد العضلي الوجيز ذو الشدة المرتفعة في زمن أقل من  

المرتكز في العضلة هو  (ATP)المخزنة في العضلة ولكون الـ  (ATP) (pc)درجة الفسفور كرياتين 
، (ATP)من صنع الفسفور كرياتين الشيء الذي يؤدي إلى مشكلة تخزين وتكدس للفسفور كرياتين 

يسجل تمرينات تعمل على إرتفاع نسبة  وتحسين هذا الميكانيزمالهوائي الالحمضي يعني إعداد برنامج
فإن التدريب في هذا  (volkoviotkuel)وفي العضلة وحسب  (ATP)ارتكاز الفسفو كرياتين 

قوة السرعة، مداومة السرعة، القوة، : الميكانيزم يؤدي إلى تنمية وتطوير الصفات البدنية اآلتية
  .السرعة 

  :طاقةالمؤشرات الخاصة بالنظم الحيوية إلنتاج ال -9
  النظام        

  المتغيرات
  النظام الهوائي  النظام الالهوائي

  النظام األكسوجيني  LAالالكتيكي  ATP – PCالفوسفاتي 
زمن األداء 

  )التمرين(
ثانية وبحد أقصى  15حتى 

  ثانية 25
  ثانية120أكثر من   ثانية 120:  15من 

  اتجاه التدريب
 السرعة-
 القوة المميزة بالسرعة-
  القصوى القوة-

تحمل العمل لفترة  -
  قصيرة

  تحمل السرعة -
  تحمل القوة -
  )النشاط(تحمل األداء  -

  تحمل األنشطة التي تستمر لفترة طويلة -
التحمل (تحمل القوة لفترة طويلة  -

  )الدوري التنفسي
  األنشطة الهوائية -

  في الزمن المطابق لنظام الطاقة تتوقف على طبيعة المهارات الخاصة في كل نشاط والتي تؤدي  طبيعة النشاط
  (Merven 1990 )يوضح بعض المؤشرات الخاصة بالنظم الحيوية إلنتاج الطاقة : 01 جدول رقم

وعلى المدرب االهتمام بتقدير زمن فترات الراحة بين التكرارات والمجموعات لعدم االنتقال من نظام  
 4(للتدريب، وتتحدد فترات الراحة بين التكرار و بالتالي الخروج عن االتجاه أو الهدف األساسي  آخر
ق وبين  3:  2من ) شدة قصوى( عند استخدام النظام الالهوائي الفوسفاتي ) تكرارات  5 –

  وعند استخدام النظام الالهوائي الالكتيكي تتحدد فترات الراحة بين التكرارات) مغ 5: 4(المجموعات 
دقيقة طبقا لزمن تكرار  12دقائق وحتى  6تصل إلى دقائق وبين المجموعات  3) تكرار 6:  4( 

الواحد فكلما زاد زمن أداء التمرين الواحد زادت فترة الراحة لتعويض الدين األكسوجيني الذي تتطلبه 
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ق إلعادة بناء المركبات الفوسفاتية للعضلة وإمكانية  2:  1هذه الفترة من       العضالت وتقدر 
  التكرار بالشدة المطلوبة

  :لجدول يوضح هذه العالقة وا
 – ATPيوضح العالقة بين زمن الراحة ونسبة إعـادة بنـاء المركبـات الفوسـفاتية     : )02(جدول 

PC فوكس   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (Fox 1984) ( ص 76.78)    ، 1998أمر اهللا أحمد الباسطي، 
 :أنواع التدريب-  10

تعد أنواع التدريب بأشكالها المختلفة ماهي إال تدريبات تطبيقية موجهة لتحقيق هدف التدريب ويكون 
بمستوى اإلنجاز الرياضي،  من خالل طرق تنفيذ برامج اإلعداد المختلفة والموجهة لالرتقاء   ذلك 

ومهما تنوعت هذه الطرق أو األساليب التدريبية فهي تعتمد في جوهرها على أحد أنواع التدريب والذي 
يتحدد وفقا للنظام المستخدم لإلمداد بالطاقة أثناء المجهود البدني، وعليه يمكن تقسيم التدريب إلى 

  :نوعين أساسيين هما
  : التدريب الالهوائي - 1- 10

وتكون هذه القوة المنتجة ) الزمن قليل(يتمثل في التمرينات التي يكون معدل إخراج القوة مرتفع جدا 
  .بدون مساهمة ذات معنى للنظام الهوائي

  : التدريب الهوائي - 2- 10
يتمثل هذا النوع في التمرينات التي تستمر لفترات طويلة ويكون معدل إخراج القوة المنتجة أقل ولزمن 

  .ون مساهمة ذات قيمة للنظام الالهوائيأطول وبد
  
  
  

  نسبة إعادة بناء المركبات الفوسفاتية  زمن الراحة
  قليل جدا  ثوان 10قبل 
 % 50  ث 30

 % 75  )ق1( ث  60

  % 87  ث 90
  % 93  )ق 2(ث 120
  % 97  ث 150
  % 98  )ق 3(ث  180
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  :اإلستهالك األقصى لألكسوجين
سنة لدى األطفال، وإثناء  12 – 6يتم تدريجيا حسب السن الذي يتراوح   O2إن إرتفاع األكسوجين  

د /170، يتم قياس قدرة تقدر O2سن البلوغ نالحظ إستقرار وحتى إنخفاض في كمية األكسوجين 
F.C ة األرقومترية ذات ذبذبة قلبيةالعمل بالدرج.  

/ ملم(في إطار القيمة المطلقة تزداد هذه القدرة تدريجيا مع السن وفي إطار وحدة الوزن البدني تطرأ  
عليه تغييرات مماثلة لتلك التي تحدث في الحجم األقصى لألكسوجين  MAX VO2في    ) ثا/ كلغ

الحظ إنخفاظا في القدرة على العمل وهذا راجع سنة لدى األطفال ن 14 – 11السن الذي يتراوح بين 
إلى التغييرات البدنية التي تميز هذه المرحلة، والقدرة الضعيفة المتعلقة بالغليكوليك الالهوائي لدى 
األطفال يتم تعويضها بأكبر قدر على إستعمال األكسوجين، هذا بسبب بالجلب المعتبر لألكسوجين 

  .صة والتحوالت الغذائية لنمو الكتلة العضليةخالل هذه المرحلة والقدرات الخا
  :القدرة الالهوائية •

 VO2  للحد األقصى من كمية األكسوجين التركيز  % 100و  50إن كافة إستطاعات العمل بين      
عند  MAXعلى الالكتات البالزماتية أقل لدى الطفل بالنسبة للمراهق وهذا الفرق ينخفض ليتوقف   

فسير هذه القدرة الضعيفة لواحد من أنزيمات الغليكوليز الالهوائي والفسفوكيناز السادسة عشر سنة وت
تتسبب في إنتاج الحمض الالكتيتي، وال يستطيع األطفال مواصلة التمارين ذو عضلي ودموي منخفض 

من الغليكوجان  PHمن زيادة الحموضية ويبني على الكميات المخزنة     وهذا ما يحفظ الطفل 
)Weineck Jurgan ; 1986 P 265-266.   (  

 :العملية التدريبية أجهزة القياس في  إسهام  - 12
هو  : cellule photo élctriqueجهاز  .1

جهاز يستخدم في جميع الرياضات وهو عبارة 
عن نظام للتحكم في الوقت يستخدم في تقييم 
األداء الرياضي من خالل إختبارات الجري 

المهارية  والقوة، اإلستجابة، واإلختبارات
المرتبطة بالوقت بشكل عام،ويمكن أن نقول 

بأن الجهاز يمكن إستخدامه في أي إختبار تحدد 
له نقطة إنطالق ونقطة وصول ويكون فيه 

 .الوقت عامل محدد إلصدار حكم ما 
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ويتكون الجهاز من نظام راديو،ساعة توقيت باإلضافة إلى خاليا تعمل باألشعة الحمراء، وشاشة 
ة تحتوي على لوحة مفاتيح للتحكم في المدخالت كإسم الالعب أو المسافة التي سيقطعها ملونة كبير

  .وبعد ذلك يتم عرض نتيجة اإلختبار على هذه اللوحة بعد أن يكمل الرياضي المختبر اإلختبار
كذلك يتكون الجهاز من برنامج يوضع في جهاز الكومبيوتر  بحيث يمكن إستيراد البيانات من الجهاز 

عن طريق نقل (رضها بإستخدام شاشات رقمية و الرسومات، وإدارة السجل الشامل للرياضيين وع
  manual cellule photo élctrique ).( )البيانات لحفظها في جهاز الكومبيوتر

  
عادة يجب أن توقف الخاليا في إتجاه مقابل (ضبط الساقين إلى االرتفاع المطلوب  : طريقة اإلستعمال

 . م 7و 1و وضع الخاليا و عاكسات على مسافة ما بين )للعاكسات 
RADIO اإلرسال الحد األقصى للمسافة

م 150الموصى به لمنع المشاكل اإلستقبال هو 
 .ومن المستحسن دائما التحقق من جودة اإلشارة

هو جهازسويسري : MYOTESTجهاز  .2
الصنع سهل الحمل واإلستخدام ميدانيا ال 

ركيب يسمح بقياس يأخذ وقت طويل أثناء الت
القدرة العضلية بشكل سهل وعرض النتائج 

بأقصى سرعة ممكنة، مع إعطاء نتائج تتميز 
بالدقة التامة واضحة على الفورعلى شاشة 

الجهازمما يجعلها أكثر بكثير من مجرد أداة للتقييم بحيث يكون بين يديك شريك التدريب الحقيقي 
 .سين ومراقبة العملية التدريبيةباإلضافة إلى أنها تساعد المدرب على تح

 .كذلك يسمح لنا الجهاز بمشاركة ومقارنة النتائج على النت من خالل ربط األداة بجهاز الكمبيوتر
منها إختبارات مبنية على قاعدة  7إختبارات مبرمجة،  9يعرض لنا هذا الجهاز :  أهم اإلختبارات 

  .ختبارات متخصصةإ 2ذات معايير، سهلة ومكيفة على كل الرياضات، و 
ويقوم الجهاز بعدة إختبارات كالقدرة، السرعة والقوة، إرتفاع القفزة، وزمن اإلتصال مع األرض كما 

وتتمثل .يسمح لنا بتعديل األحمال وعدد التكرارات من خالل مراقبة أحسن تطبيق للتمارين 
  :اإلختبارات في 

ا اإلختبارعضالت األطراف العلوية ويشمل هذ: (profils musculaires)بروفيل العضالت  1.2
والسفلية، هذه اإلختبارات تسمح بوضع بروفيل خاص بالعمل العضلي من خالل تحديد الحمل و سرعة 

  . التنفيذ المناسبة للتدريبات في شكل تدريبات القدرة و القوة والسرعة 
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ألطراف العلوية يسمح لنا اإلختبار بقياس تغيرات األداء ل: (développé-coché)إختبار  2.2
  .مباشرة على عارضة حمل األثقال  myotestويكون من خالل وضع جهاز 

، حيث développé-cochéيتم هذا اإلختبار بنفس طريقة إختبار  :(demi-squat)إختبار  3.2
  .يقيس هذا اإلختبار تغيرات األداء لألطراف السفلية بشكل أساسي عضالت الفخذ والساق 

يتم ذلك من خالل تحليل الخطوة من خالل الوضعية  :(analyse de la foulée)إختبار  4.2
الحقيقية خالل الجري من خالل قوة اإلرتكاز، توقيت اإلتصال مع األرض، زمن الطيران، زاوية 

  إلخ...الهجوم، و تموج مركز الثقل 
ت يسمح هذا اإلختبار بقياس صالبة وسرعة رد فعل عضال :(saut réactivité)إختبار  5.2

  .األطراف السفلية بحيث تمثل هاتين القيمتين صفة اإلرتداد التي لها تأثير على األداء
يسمح لنا هذا اإلختبار بقياس إرتفاع القفز و اإلرتقاء األفقي في كل : (saut détente)إختبار  6.2

دور أساسي الرياضات الذي يسمح بأخذ الصعود مقابل المنافس أثناء اللعب، واإلرتقاء األفقي يلعب 
  .ومهم 

يسمح لنا هذا اإلختبار بقياس القوة اإلنفجارية  : saut puissance (squat jump)إختبار 7.2
  .لألطراف السفلية و يتم قياس التقلص العضلي من وضعية الثبات 

8.2 enregistrement libre: جهازmyotest  يستعمل بطريقة متخصصة في بعض الرياضات
يسمح  entraineurالرياضات له صفات بدنية خاصة به ومن خالل إختبار ألن كل نوع من أنواع 

 (myo test .والمقدرة والسرعة بتسجيل حركة معينة بعد ذلك يعطينا الجهاز مؤشرات خاصة بالقوة 
manual  

 : (polar)جهاز بوالر  .3
بين،وتقوم طريقة ، للوقوف على مستوى معدالت اللياقة لدى الالع"بولر"جهاز خاص بالقياسات البدنية 

 .الجهاز على قياس معدل نبض القلب ومستوى الجرى للوصول إلى المعدل المثالى لجاهزية الالعبين
عن طريق إرتداء ساعة توضع فى معصم اليد، الساعة تحتوي على حزام " بولر"ويستخدم جهاز 

لى الساعة خاص يوضع حول الصدر ويلتصق بالحزام جهاز بث السلكي يبث سرعة نبضات القلب إ
التي تقوم بتحليل النتائج وفقاً للمعطيات التي تقوم بإدخالها سابقاً والتي تتضمن على 

  .العمر،الجنس،الطول،الوزن،سرعة النبض في وقت الراحة 
وتوجد أقطاب على مستوى الحزام يجب ترطيبها بالماء قبل وضع الحزام على الصدر كما يجب أن 

توفر الساعة إمكانية ضبط تمارين خاصة بك . حتى تكون النتائج دقيقة يكون الحزام مشدوداً بشكل جيد
مع تنبيهات ) …رياضي محترف،التخفيف من الوزن،الحفاظ على الوزن (وفق معطياتك وأهدافك 

مختلفة عند ارتفاع أو انخفاض سرعة النبض، كما يمكنك نقل نتائج التمرين من الساعة إلى األنترنت 
  .اللياقة للرياضات المتعددة  لمراقبة وتحليل نتائج
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  :أهم اإلختبارات  1.3
تسجيل دقيق حتى في حالة الرياضات المتعددة مع  - 

  .إمكانية التبديل السريع بين الرياضات
تمكنك من تخصيص مناطق  ZoneOptimizerميزة  - 

  .الرياضة المفضلة لديك 
 Polarتحميل مجاني لبرامج تمارين باستخدام  - 

DataLink عدتك على تحسين أدائكلمسا.  
  .يوفر قراءة معدل ضربات قلب دقيقة  - 
يعمل بكفاءة مع أجهزة الجري وركوب الدراجة  - 

  . من بوالر GPSومستشعرات نظام 
  .توجهك نحو تحسين أداء الجري وركوب الدراجة - 

  :إختبار اللياقة
  .يطلعك على مدى تطور لياقتك بالضبط - 

  .ـ حمل التدريب
  .جاد التوازن المثالي بين التمرين والراحةيساعد على إي - 

ZoneOptimizer:  
   .يضمن إختيار شدة التمرين المالئمة دائماً - 

  :ميزات القياس
  .bpmمنطقة استهداف يدوية   - 
  ).يضبط من قبل المستخدم(أقصى معدل للنبض  - 
  ).معتمد على العمر(أقصى معدل للنبض  - 
  .أقصى معدل للنبض  - 
  .معتمدة على النبض مع تنبيه مرئي ومسموع مناطق استهداف - 
  .متوسط وأقصى معدل نبض لكل دورة - 
  .متوسط وأدنى وأقصى معدل نبض للتمرين - 
  %.  bpmمعدل النبض - 
 - Polar ZoneOptimizer  - مناطق رياضة مخصصة:  
  .مناطق رياضة من بوالر - 
  :ميزات التسجيل 
  .مؤشر إظهار مستوى الذاكرة المتبقية - 
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  .ثانية 60، أو 15، 5، 2، 1 - ل تسجيل قابل للتعديل معد - 
  .بيانات تمارين أسبوعية - 
  .معدل نبضات القلب،الخطوات، المسافة - تمارين متعددة الشدة موجهة  - 
 - ZonePointer:  
  .إعدادات تمرين على الكمبيوتر - 
  .شاشات قابلة للضبط من قبل المستخدم - 
  .حمل وبرامج التدريب - 
  .GPSإختياري مع مستشعر  - عرض خريطة  - 

ـ مساعدة المدرب على تحليل النتائج بعد التدريب اليومي 
.(manual polar )  
  
هو نظام تحليل وقياس بطريقة حديثة حيث :  opto jumpجهاز .4

يقوم بتقويم وتحسين األداء الرياضي في ميدان الرياضة 
ني للمحضر البد  opto jump          التنافسية،حيث يسمح جهاز

أو المدرب أو الباحث ضمان المتابعة الدائمة للرياضيين باإلضافة 
للمراقبة السهلة والسريعة للقدرات البدنية للرياضي، وإمكانية مقارنة 

 .نتائج المتحصل عليها بين مختلف الرياضيين
  :أهم اإلختبارات  1.4

العبين والقيام بمختلف بعد تثبيت البرنامج على مستوى الحاسوب بعد ذلك يتم إدخال بيانات ال
مع القدرة على تطبيق عدة إختبارات على العب واحد أو ...) القفز، الجري، ردالفعل (اإلختبارات 

  .مجموعة من الالعبين 
أثناء تنفيذ اإلختبار يمكن للمستخدم أن يالحظ تطور اإلختبارفي الوقت الحقيقي من خالل البيانات 

ويمكننا أن نالحظ تشارك عدة إختبارات بين .انية حفظ النتائج الرقمية والرسومات والفيديو مع إمك
  . myotestو   opto jumpالجهازين 

  :ويمكننا عرض أهم اإلختبارات 
 cmjإختبار  •
 cmj bras libre إختبار  •
  sauts 15 secondeإختبار •
 sauts 30 secondeإختبار  •
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  sauts 60 secondeإختبار •
  squat jump (sj) إختبار •
  stiffness إختبار •
 stiffness bras libreإختبار  •
  sauts 3إختبار  •
  shuttle test  إختبار •
   "tapping 10إختبار •
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  واقع التخطيط اإلستراتيجي في اإلتحادات الرياضية في فلسطين
  الدكتور قيس محمود نعيرات             االستاذ مصعب راشد

  :الملخص
فلسـطين،  فـي  هدفت الدراسة التعرف إلى واقع التخطيط اإلستراتيجي فـي اإلتحـادات الرياضـية    

فلسـطين،  فـي  حـادات الرياضـية   ن مجتمع الدراسة من جميـع رؤسـاء وأعضـاء اإلت   تكوحيث 
ـ     أ وقدعضوا، و رئيساً) 204(والبالغ عددهم   تجريت الدراسة علـى عينـة طبقيـة عشـوائية بلغ

مـن مجتمـع الدراسـة وقـام الباحـث ببنـاء       %) 74(، يمثلون ما نسـبته  وعضواً رئيساً) 150(
رؤيـة  مجـال ال : فقرة موزعة علـى خمسـة مجـاالت هـي    ) 35(استبانة كأداة للدراسة، تضمنت 

والرسالة، مجال البيئة الداخلية لإلتحاد، مجال البيئة الخارجيـة لإلتحـاد، مجـال األهـداف، مجـال      
الخطط والسياسات اإلستراتيجية، وتم التحقق من صـدق أداة الدراسـة وثباتهـا بـالطرق التربويـة      

رنـامج  بإسـتخدام ب  المناسـبة  المعالجـات اإلحصـائية   فقد اسـتخدم الباحـث   واإلحصائية المناسبة
  .spss للعلوم اإلجتماعية الرزم اإلحصائية

وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع التخطيط االستراتيجي فـي اإلتحـادات الرياضـية جـاء بدرجـة      
 ،للدرجـة الكليـة لواقـع التخطـيط اإلسـتراتيجي      )%70.8(متوسطة، وبنسبة مئوية بلغت قيمتها 

لخارجيـة علـى أعلـى نسـبة بلغـت      وفق مقياس ليكرت الخماسي، كذلك حـاز مجـال البيئـة ا   
، أما مجـال الخطـط والسياسـات اإلسـتراتيجية فقـد حـاز علـى أقـل نسـبة بلغـت           %)75(
، أما مجال الرؤية والرسالة و مجال األهداف والبيئة الداخليـة فقـد بلغـت النسـبة لهـم      %)65.4(

فـروق   عـدم وجـود   دراسـة أظهـرت ال ، كـذلك  %)68.4(، %)68.8(، %)69.2(على التوالي 
سـتراتيجي فـي   فـي واقـع التخطـيط اإل   ) α =0.05(ذات داللة احصائية عند مسـتوى الداللـة   

في حـين كانـت هنـاك فـروق فـي      ، حادات الرياضية في فلسطين تبعا لمتغير المؤهل العلميتاإل
بـين  تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع التخطيط اإلستراتيجي تعـزى لمتغيـرات سـنوات الخبـرة     

 10أكثـر مـن   (ولصـالح  ) سـنوات  10أكثر مـن  (و) سنوات 5أقل من (لخبرة عضاء  ذوي ااأل
ولصـالح  ) سـنوات  10أكثـر مـن   (و) سـنوات  10-5(عضاء  ذوي الخبـرة  ، و بين األ)سنوات

ومتغيـر نـوع    سـتراتيجية علـى مجـالي األهـداف والخطـط والسياسـات اإل     ) سنوات 10 -5(
الرؤيـة والرسـالة ومتغيـر تصـنيف اللعبـة      اإلتحاد  ولصالح إتحاد اللعبة الجماعية على مجـال  

  .ولصالح لعبة اولمبية في جميع المجاالت
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Abstract 
The aim of this study was to identify  the reality of strategic planning in the sports 

federations of Palestine. To achiaeve this, The study was conducted on a sample consisted of 
(204) presidents and members of the sport federations of Palestine and it represented (74%) of 
the study population. To collect data, the researcher designed a new questionnaire which 
consisted of (35) items distributed into five domains as follow: 

Domain of vision and mission; the internal environment; the external environment, 
goals; plans and policies . To analyze data spss program was used. 

The study findings showed that the reality of the sports federations average was 
(70.8%) of the total score of strategic planning according to Likert scale Quintet. As well as 
the area of the external environment got the highest percentage of (75%). The field of 
strategic plans and policies scored the lowest percentage of  (65.4%). Respectively, the field 
of mission, message objectives and internal environment scored the following percentages of  
(69.2%), (68.8%) and (68.4%).The study also showed that there were no statistically 
significant differences at the level of significance (α = 0.05) in the reality of strategic planning 
in the sports federations in Palestine due to the variable of Qualification. Whereas, there were 
differences in the evaluations among the study population and these differences are attributed 
to the variable  of  years of experience ( less than 5 years) , ( over 10 years) in favour of over 
(10 years members). Among the members whose experience was rated ( 5-10 years) and ( 
over 10 years), the results came in favour of the latter in the fields of objectives, plans and 
strategic policies and the union type variable. The collective sports unions had an advantage 
over the field of message and vision and the sport category in all sphere 
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  : ة وأهميتهامقدمة الدراس
ي مجتمع كان، حيث الحضاري ألالرقي تعد الرياضة من أهم المقاييس والمؤشرات على   

أصبح النشاط الرياضي من أهم العوامل التي تؤدي الى بناء المجتمعات، وإنماء شخصية األفراد من 
نشطة لألهتماماً كبيراً إ) قاًالسلطة الوطنية الفلسطينة ساب(كافة الجوانب، ولذلك أولت دولة فلسطين 

 وعيالرياضية، فعملت على إنشاء  العديد من المؤسسات الرياضية التي كان هدفها الرئيسي نشر ال
المجلس األعلى : ، ومن أبرز هذه المؤسسات الرياضيةةالرياضي ورفع اسم فلسطين في المحافل الدولي

اضية، األندية الرياضية، وتعمل كل هذه المؤسسات تحادات الريللشباب والرياضة، اللجنة األولمبية، اإل
رتقاء في المجتمع ومساعدة المواطن على صقل شخصيته وتطويرها هي اإل ةواحد ةتحت ظل سياس

جل تكوين مواطن صالح متوازن أمن _نفعالية والسلوكيةجتماعية والنفسية واإلجوانب اإلالمن جميع 
  .  النمو

كرية الهامة للمخطط أو المخططين بالمنظمة، فهو يضع اطارا أن التخطيط يعد من األنشطة الف  
منهجيا منظما، تستطيع المنظمة من خالله صياغة األهداف المطلوب تحقيقها، وتدبير الوسائل الالزمة 
لتحقيق هذه األهداف والتغلب على المشاكل التي من الممكن ان تعترض تنفيذ األهداف من خالل 

يات اإلدارية المختلفة، كما يساعد على القيام بوظيفة الرقابة من خالل تحديده التنسيق الجيد بين المستو
لألعمال وكيفية تنفيذها ومن الذي سيقوم بتنفيذها ولهذا فان النشاط التخطيطي يعتبر من أهم أنشطة 

  ).2009ديب،(اإلدارة، ألنه يعد البداية واالساس لكل االنشطة االدارية 
لى قسمين رئيسيين اتحادات إاتحاد، تقسم ) 28(الفلسطينية على تشرف اللجنة األولمبية   

وعضو   ةمن قطاع غز أعضاء وثالثةة عضاء من الضفأ ةعضاء ثالثأ) 6(تتكون من  ةلعاب الفردياأل
 ةعضاء من الضفأربعة أعضاء أ) 9(فتتكون من  ةلعاب الجماعيما اتحادات األأ ة،من القدس المحتل

على ان يكون في كل اتحاد عضو نسوي واحد على ة من القدس المحتل وعضو ةمن قطاع غز ةربعأو
ن لكل اتحاد فرق متعدده أ، كما ةوتشكيل المنتخبات الوطني ةقل، ويقع تحت عاتقها تنشيط الرياضاأل

ي يمثل فلسطين في لّذ، والتي يتم من خاللها اختيار المنتخب الوطني اةالمختلف ةتمثل الفئات العمري
تمتلك رؤية يجب أن اإلدارة العليا لإلتحادات الرياضية إن وفي هذا الصدد  ةالرياضي جميع المحافل

صياغة رسالة أن تكون أيضا كما ينبغي إستراتيجية تعبر عن طموحات وتطلعات الجمهور الرياضي 
 .تحادات تتسم بالشمولية والعموم، وتكون واضحة ومفهومة لكل العاملين في اإلتحاداإل

ن التخطيط من أهم وظائف اإلدارة، ومن الصعب تصور منظمة ما تمارس أ ويأكد الباحث  
رتجال دون ممارسة هذه الوظيفية األساسية معتمدة على العشوائية أو اإلعصرنا الحالي نشاطها في 

ف، رن التصعليست بالحسبان تقف أمامها حائرة عاجزة  لبيةالذي يجعلها عرضة لمفاجآت ومواقف س
تجنب هذه المواقف الحرجة توجب ل هالعجز من تهديد لمستقبلها ووجودها، لذا فإن وما يترتب على هذا
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عملية إدارية تتضمن تحديد األهداف " الحاجة للتخطيط على اعتبار أن التخطيط بمفهومه العام هو 
  .ووسائل تحقيقها وتهيئة الموارد الالزمة لذلك، وتحديد مراحل العمل وأولوياته

ستراتيجي لتالفي وقوع عتماد على التخطيط اإلضرورة اإل) 2013( حيث أكدت البرغوثي   
 .تحادات الرياضيةاألزمات في اإل

ستراتيجي ليست مجرد خطوات يمكن إلى أن عملية التخطيط اإل) 2001(فيما يشير العواملة   
ن المخططي(إتباعها وتنفيذها ببساطة، أو درس يمكن حفظه بسهولة، بل ال بد من امتالك المديرين

ستراتيجي، والتي تتضمن قدرات متطورة، وإبداع ورؤية ثاقبة لمهارات التفكير اإل) ستراتيجييناإل
لألحداث واألشياء، والتطورات البيئية بصورة ديناميكية تمكن المؤسسات من إدراك المستقبل الغامض 

  .نسبياً
  :         سةمشكلة الدرا

ات اإلدارية الميدانية الحديثة التي تناولت كما وتتضح مشكلة الدراسة في محدودية الدراس  
ستراتيجي في المجال الرياضي في الوطن العربي بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص، التخطيط اإل

ستراتيجي في ضوء متغيرات الدراسة للتعرف إلى واقع التخطيط اإل وهذا ما دعا الباحث إلى إجراء
بنتائج وتوصيات تعين اإلداريين وأصحاب القرار في ملين أن تخرج الدراسة آتها، الدراسة ومجاال

تحادات الرياضية، ستراتيجي في اإلتحادات الرياضية في التعرف على مدى استخدام التخطيط اإلاإل
تجاهات الحديثة في علم اإلدارة، تستخدمه المنظمات تحقيقاً للميزة التنافسية على غيرها كونه أحد اإل

قتصادية المعقدة التي تمتاز بالديناميكية والتحديات يرات البيئية الحديثة واإلمن المنظمات، استجابة للمتغ
المستمرة، كما أن هذه الدراسة يمكن أن تعزز الدراسات المقارنة في المجال الرياضي والتي ما زالت 

لمعلومات ستفادة وتبادل الخبرات وابحدودها الدنيا لدى الباحثين في اإلدارة الرياضية، لتفتح المجال لإل
تحادات الرياضية في الدولة، وفي ضوء ما سبق اإلدارية الرياضية بما ينعكس ايجابياً على عمل اإل

  .لدى الباحث ةظهرت مشكلة الدراس
  :  تساؤالت الدراسة

  :سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية
  ي فلسطين ؟ تحادات الرياضية فستراتيجي في اإلما واقع التخطيط اإل: السؤال األول
في واقع التخطيط ) α ≤ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الثاني

ة، المؤهل الخبر( ات اآلتيةمتغيرالتحادات الرياضية في فلسطين  تعزى الى ستراتيجي في اإلاإل
  ؟ )العلمي، نوع االتحا، تصنيف اللعبة

  :أهداف الدراسة
  :ة إلى تحقيق األهداف التاليةتسعى هذه الدراس

 .في فلسطينتحادات الرياضية ستراتيجي في اإلالتعرف إلى واقع التخطيط اإل -1
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فلسطين تبعاً في تحادات الرياضية ستراتيجي في اإلالتعرف إلى الفروق في واقع التخطيط اإل -2
 ).تحاد، تصنيف اللعبةالخبرة، المؤهل العملي، نوع اإل(للمتغيرات اآلتية 

  :الدراسة حدود 
لأللعاب تحادات الرياضية عضاء اإلأاقتصرت الدراسة على رؤساء و: الحد البشري 

  .الجماعية والفردية في فلسطين 
وبالتحديد في الفترة  2015/2016تم إجراء هذه الدراسة خالل الموسم الرياضي : الحد الزماني

  .م 15/6/2015ولغاية  19/3/2015الواقعة ما بين  
  .فلسطين والفردية في تحادات الرياضية الجماعيةجراء الدراسة في مقرات اإلإتم  :الحد المكاني

  :مصطلحات الدراسة 
لتزام رئيسي إهو إجراء نظامي توافق من خالله المؤسسة وتعمل على بناء : ستراتيجي التخطيط اإل

فة إلى كونها من قبل المساهمين بها على أولويات تعتبر ضرورية للمهمات التي تقوم بها باإلضا
ستراتيجي على اكتساب المصادر من أجل تحقيق ويعمل التخطيط اإل. مستجيبة للبيئة المؤسسية 

   Allison  & kaye, 2015 ). (أولويات المؤسسة
رتقاء ولمبية الفلسطينية وتهدف إلى اإلأجسام رياضية تعمل تحت مظلة اللجنة األ: تحادات الرياضيةاإل

  )        2013البرغوثي، ( .يل المنتخبات لأللعاب الرياضية المختلفةباألنشطة الرياضة، وتشك
  :الدراسات السابقة

سـتراتيجيات وتحديـد   بدراسة هدفت إلى تجميـع اإل  ) Zokaei،2014( زوكاي وآخرون قام  - 
ستراتيجي للحصول على استضافة األحداث الرياضية الكبرى في إيران، ومـن خـالل   الموقف اإل

ع البيانات واألسلوب الموضوعي طبقت هـذه الدراسـة األسـلوب الوصـفي     استخدام أسلوب جم
أستاذاً جامعياً في اإلدارة الرياضية، و مدراء إدارات عليا تنفيذيين،  )230(التحليلي بحيث شملت 

قـد حصـل علـى    " الجذب السياحي" أشارت نتائج الدراسة إلى أن وفنيين رياضيين في الدولة، 
" التسويق الرياضـي الضـعيف   "  )0.926(د نقاط القوة الرئيسية، و والذي يعتبر أح )0.821(

والذي يعتبر أحد أهم نقاط الضعف في هذا الجزء من وجهات نظر عينة الدراسة، أمـا بالنسـبة   
السياسي إليران في المنطقة المهمة  –ستراتيجي والعامل الجغرافي الموقف اإل" للفرص فقد حصل 
وجود المنافسين " ، وبالنسبة للتهديد المحتمل فقد حصل عامل )"0.932( علىفي الشرق األوسط 

ستضافة األحداث الرياضية العالمية على مستوى المنطقـة والمسـتوى العـالمي علـى     القويين إل
ليشكل أكبر عامل تهديد محتمل في هذا المجال، وأكثر من ذلك أثبتت الدراسة أن إيران " )0.891(

نظر عوامل داخلية وخارجية  ةاألحداث الرياضية الكبيرة من وجهتقع في موقف مهم في استضافة 
 .  
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ى تقيـيم  إلدراسة هدفت التعرف ب فقد قاموا  )Khorasanee  ،2014( خوراساني وآخرون أما - 
ستراتيجي في اتحادات كرة القدم في جمهورية إيران اإلسالمية حيـث تشـكل   تطبيق التخطيط اإل

قم اتحادات كرة القدم ومراسليها، و والمـدربين ومدرسـي   مجتمع الدراسة من جميع مدراء وطوا
، أظهرت نتائج الدراسـة  )1157(الجامعات والمراسلين الذين لهم عالقة بهذا الموضوع وعدد هم 

هتمام والتبرير الخاص بالبرامج وجود مستوى مقبول عند األشخاص في الحقل الرياضي استناداً لإل
ستراتيجي للمؤسسة بناء علـى التحليـل الـواقعي    البرنامج اإل ستراتيجية، كما أنه لم يتم عملاإل

تحـادات  سـتراتيجية فـي اإل  لى أن مستوى تنفيذ اإلدارة اإلإوالنظامي والمبادئ العلمية باإلضافة 
تحـادات الرياضـية بـين معيقـات     هناك عالقة ذات معنى في اإل أنالرياضية غير مرضٍ، كما 

وبنية المؤسسـة، ومحتـوى البـرامج الخاصـة بـاإلدارة       تصال والتواصل، والقوى البشرية،اإل
ستراتيجية، وقد أوصـت الدراسـة   ستراتيجية، والمصادر التنظيمية والثقافية وتطبيق اإلدارة اإلاإل

بتوضيح دور وواجبات متخذي القرارات والطاقم التنظيمي واألفراد العاملين في اتحادات كرة القدم 
تحـادات الرياضـية   ستراتيجيات والسياسات الخاصـة باإل اإلوذلك من أجل تطبيق فعال للخطط و

  .تحادات الرياضية افة إلى ضرورة التعرف على نقاط الضعف والقوة للمصادر الخاصة باإلباإلضل
لـى واقـع   إبدراسه هدفت التعـرف    )shooshinasab ،2013(شوشناساب  وآخرون  قام - 

يران، حيث قدمت هذه الدراسة إياضية في ستراتيجي في تطوير وتنظيم البطوالت الرالتخطيط اإل
ستراتيجي المتخذة في تطوير وتنظيم األحداث الرياضية في جمهورية إيران إجراءات التخطيط اإل

وتقييمها في إيران، واستناداً لذلك تم دراسة  هاوتطويرها تنظيم ها واإلسالمية، وتم من خالها وصف
ه الدولة من حيث نقاط القـوة والضـعف والفـرص    الموقف الحالي لهذا النوع من التنظيم في هذ

المتاحة والتهديدات المحتملة التي تواجه هذا القطاع، وقد استخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي    
فـرداً مـن األكـاديميين     )200(اإلحصائي من خالل توزيع استبانة على عينة دراسـية بلغـت   

ارة الرياضـة والشـباب،  والجمعيـة    تحادات الرياضية والعاملين فـي وز الرياضيين ومدراء اإل
 ،األولمبية الوطنية، و مؤسسة التراث الثقافي في طهران، و مؤسسة السياحة والحـرف اليدويـة  

أشارت نتائج ) . 0.90(والذي بلغ ) كرونباخ ألفا (بحيث تم قياس ثباتها من خالل استخدام معادلة 
عشر نقطة من نقاط الضـعف، ثمانيـة    الدراسة إلى وجود سبعة عوامل من نقاط القوة، و وأربعة

  . فرص،  وثمانية تهديدات تعيق األحداث الرياضية وتنظيم البطوالت في إيران
ـ تحديد المشكالت اإللى إبدراسة هدفت  )2013(عبد اهللا قام و -  تحـادات  التـي تواجـه اإل   ةداري

تحـادات  جـه اإل طر البشرية ومشكالت التقويم التـي توا ولمبية وتحديد مشكالت األالرياضية األ
فرداً وأهـم  ) 50(واستخدم الباحث المنهج المسحي الوصفي، وقد بلغ عددهم . ولمبية السودانية األ

ولمبية في السودان تتمثل في عدم التخطيط تحادات الرياضية األالتي تواجه اإلة داريالمشكالت اإل
اسات المعلنة لتطوير اللعبة تحادات بالنسبة للميزانيات والخطط الموضوعة والسيالسليم لبرامج اإل
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ستراتيجي الواضح لوزارة الشباب والرياضة لتطـوير  والتخطيط للناشئين وأيضا عدم التخطيط اإل
ولمبية في السودان تحادات الرياضية األدارية التي تواجه اإلكانت أهم المشكالت اإل. أداء الالعبين 

يب القادة وحل المشـكالت التـي تواجـه    هتمام بالموارد البشرية وذلك في تدرتتمثل في عدم اإل
تحادات الرياضية وأيضا ما هو مرتبط بتبادل المعلومـات وتـوافر   داري اإلإالمدربين والحكام و

دارية والفنية، ومن أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث ساسية بالنسبة لألجهزة اإلالمهارات األ
ولمبيـة مـن خطـط    تحادات الرياضـية األ ضرورة التخطيط السليم والرؤية الواضحة لبرامج اإل

هتمام بالموارد البشرية مـن  موضوعة وميزانيات وسياسات معلنة لتطوير اللعبة في السودان، واإل
هم بالمعلومات وتوفير حل المشكالت ومد ىداريين والعمل علخالل تدريب المدربين والحكام و اإل

 .اللعبة ىالمهارات حني يرتقوا بمستو
ستراتيجي للموارد البشـرية فـي   واقع التخطيط اإلى إلبدراسة هدفت التعرف   )2013(الصدرقام  -

إال أن نتائج الدراسة أشـارت  سلوب الوصفي المسحي، حيث استخدم الباحث األالجامعات الفلسطينية، 
دارة الموارد البشرية في الجامعات، فضالً عـن  إستراتيجي في لى عدم تطبيق منهجيات التخطيط اإلإ

في حال وجودها كممارسات، فإنها ال تحقق النتائج المرجوة منها بشكل فعـال، حيـث أن قسـم    أنها 
الموارد البشرية في الجامعات يقوم بتنفيذ األنشطة المنوطة بـه دون أن يقـوم بربطهـا باألهـداف     

 ومن أبرز ما أوصت هذه الدراسة بتبني منهجيات التخطيط اإلسـتراتيجي . اإلستراتيجية للجامعة ككل
للموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية كوسيلة لمواجهة المصاعب التي تواجه الجامعات الفلسطينية 

  . والمتعلقة بالموارد البشرية فيها
  اجراءات الدراسة

  : منهج الدراسة
  .مته ألغراض الدراسةءا لمالباستخدام المنهج الوصفي بصورته المسحية نظر انلقد قام الباحث
  : سةمجتمع الدرا

اتحاداً، ) 28(تحادات الرياضية في فلسطين وعددها تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في اإل    
ـ  ةحصائيات الرسميحسب اإل) 204(وجميع الرؤساء والنواب واألعضاء وعددهم  ـ األ ةللجن  ةولومبي

  ).1(، موزعين كما في هو موضح في الملحق رقم )2015(لعام ة الفلسطيني
  :ةاسعينة الدر
يمثلون رؤساء وأعضاء مجالس إدارات  إدارياَ) 150(أجريت الدراسة على عينة قوامها  

، حيث تمثل ما الطبقية العشوائيةولمبية في فلسطين، تم اختيارها بالطريقة تحادات الرياضية األاإل
لى إا يبين توزيع عينة الدراسة تبع) 2(تقريبا من مجتمع  الدراسة، والجدول رقم%)  74(نسبته 

  .ةالمستقل ةمتغيرات الدراس
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  )150=ن(متغيرات الدراسة المستقلة لىإا الدراسة تبع عينة توزيع : )2( جدول
  %النسبة المئوية   التكرار   التصنيف   المتغير 

سنوات الخبرة 
  اإلدارية

 50.7 76  سنوات 5أقل من 
 14.7 22  سنوات 10- 5من

 34.7 52  سنوات 10أكثر من 
 52.7 79  بكالوريوس فما دون  لمي  المؤهل الع

 47.3 71  دراسات عليا
 33.3 50  حاد لعبة جماعيةإت  تحاد   نوع اإل

 66.7 100  تحاد لعبة فرديةإ
 60.0 90  لعبة أولمبية  تصنيف اللعبة  

 40.0 60  لعبة غير أولمبية
  100.0  150  المجموع

  
  أداة الدراسة

:  خمسة مجاالت هي ستبانةاإل ع البيانات، حيث تضمنتستبانة كأداة لجماستخدم الباحث اإل  
تحاد، واألهداف، والخطط والسياسات تحاد، والبيئة الخارجية لإلالرؤية والرسالة، والبيئة الداخلية لإل

 :اآلتية للخطوات وفقًا وذلك المعلومات، لجمع كأداة  بتصميمها قام الباحث  وقد .ستراتيجياتواإل
تحادات الرياضية مثل دراسات كل من في اإل ةالمتعلق بوي والدراسات السابقةالتر األدب مراجعة. 1

) 2010(لى التومةإوكذلك الحال بالنسبة  ) 2010( ورضوان واألطرش ) 2013( عبداهللا
  .)2004(وقشطة

  .  األفكار مع المتخصصين في مجال الدراسةتبادل المناقشات و. 2
 : جزأين من الدراسة أداة تكونت وقد
 بتعبئة قاموا تحادات الرياضية الذينالعاملين في اإل عن األولية المعلومات ويشمل :األول زءالج
 .تحاد واللعبةة وتتضمن البيانات الديمغرافية لهم ولإلستباناإل

الرؤية والرسالة، و على خمسة مجاالت هي  فقرة موزعة) 35( على لت اإلستبانةواشتم :الثاني الجزء
 من ستراتيجياتتحاد، واألهداف، والخطط والسياسات واإلتحاد، و البيئة الخارجية لإلالبيئة الداخلية لإل

 )موافق( ثم درجات،  (5) وتعطى )موافق بدرجة عالية( بالدرجة يبدأ الخماسي، ليكرت مقياس خالل
غير (و درجتين، وتعطى) غير موافق(ثم  درجات، (3) وتعطى) محايد( ثم درجات، (4) وتعطى
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ا ستبانة تبعيبين توزيع فقرات اإل) 3(والجدول رقم  .وتعطى درجة واحدة) جة عالية موافق بدر
  . لمجاالتها

  فقرات االستبانة تبعاً لمجاالتها ترتيب :  )3(جدول
  الفقرات   عدد الفقرات  المجال   الرقم 

  6- 1  6  الرؤية والرسالة  1
  14- 7  8  تحادالبيئة الداخلية لإل  2
  20-15  6  تحادالبيئة الخارجية لإل  3
  26-21  6  األهداف  4
  35-27  9  ستراتيجياتالخطط والسياسات واإل  5

    35  المجموع 
  :صدق وثبات أداة الدراسة

  :على النحو اآلتي اإلستبانة تم استخراج صدق وثبات ةبصورتها النهائي ةستبانقبل تطبيق اإل
  :صدق اإلستبانة  - أ

محكماً من حملة الدكتوراه  في التربية ) 10(رضها على بعد أن قام الباحث بتصميم أداة الدراسة، تم ع
دارة، يعملون في مجال التدريس في الجامعات الفلسطينية، ولديهم خبـرة فـي   والتربية الرياضية واإل

،  وذلك إلبداء الرأي حول مـدى  )3(دارة، كما هو موضح في الملحق رقم المجال الرياضي وعلم اإل
سة، واختيار الفقرات المناسبة، وحذف الفقرات غير المناسبة، وكانـت  مناسبة الفقرات لمجاالت الدرا

من المحكمين %) 75(آراء المحكمين تمثل صدق محتوى األداة، وتم األخذ بالتعديالت التي أشار إليها 
  ).35(من  بصورتها النهائية ةستبانفأكثر، وبعد إجراء التعديالت تم بناء اإل

 :ستبانةثبات اإل  -  ب
أنه الدقة في تقدير العالمة الحقيقية للفرد على السمة التي يقيسها االختبار وثبـات أداة  يعرف الثبات ب

( لدراسة التي استخدمها الباحث هي حسب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم ا
  .ستبانة بصورتها النهائية بعد التحكيميبين اإل) 4
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  ومجاالتها الدراسة ألداة لثباتا معامالت :)4(الجدول رقم 
عدد   المجال   الرقم 

  الفقرات 
معامل الثبات 

بطريقة كرونباخ 
  ألفا 

  0.880 6  الرؤية والرسالة  1
  0.875  8  البيئة الداخلية لالتحاد  2
  0.878  6  البيئة الخارجية لالتحاد  3
  0.842  6  األهداف  4
  0.869  9  ستراتيجياتالخطط والسياسات واإل  5

  0.960 35  ت الكلي الثبا
) 0.880 - 0.842( بين تراوحت ستبانةاإل لمجاالت الثبات معامالت أن) 4(رقم  الجدول من يتضح

  .جيد لتحقيق أغراض الدراسة وهو) 0.96( الكلي الثبات بلغ لجميع المجاالت، في حين
  : المعالجة اإلحصائية

الـرزم اإلحصـائية للعلـوم     من أجل االجابة عن تسـاؤالت الدراسـة اسـتخدم الباحـث برنـامج     
  :وذلك باستخدام المعالجات االحصائية التالية) SPSS(اإلجتماعية

  .المعيارية واإلنحرافات الحسابية، المتوسطات .1
لمعرفة الفروق في واقـع التخطـيط    (Independent T-test)مستقلتين  لمجوعتين " ت" اختبار. 2
  .تحاد، و تصنيف اللعبةنوع اإلستراتيجي تبعا لمتغيرات المؤهل العلمي، واإل
سـتراتيجي  ، لمعرفة الفروق في واقع التخطيط اإل(One-Way ANOVA) األحادي التباين تحليل. 4
ا لمتغير سنوات الخبرة اإلداريةتبع .  
  .للمقارنة البعدية بين المتوسطات)  LSD(اختبار  .5
  .داة المستخدمةلتحديد ثبات األ (Alpha-Cronbach)ألفا  – كرونباخ معادلة . 5

  :عرض النتائج ومناقشتها
  :النتائج المتعلقة في التساؤل األول والذي نصه: والأ

  تحادات الرياضية في فلسطين من وجهة نظر العاملين فيها؟ستراتيجي في اإلما واقع التخطيط اإل
واإلنحرافـات   هذا التساؤل اسـتخدمت المتوسـطات الحسـابية     لإلجابة عن
المئوية لكل فقرة، ولكل مجال وللدرجة الكلية لواقع التخطيط  والنسب المعيارية

، )6(، )5(تحادات الرياضية في فلسطين، ونتائج الجداول ستراتيجي في اإلاإل
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تبين خالصة النتائج المتعلقـة  ) 10(تبين ذلك، ونتائج الجدول ) 9(، )8(، )7(
  .ول  التساؤل األب

  :وية اآلتيةجل تفسير النتائج اعتمدت النسب المئأومن 
  .واقع استراتيجي قليلة  درجة،%) 46.6( ،2.33أقل من ـ 
  .واقع استراتيجي متوسطة درجة،%) 73.2ـ 46.8( ، 3.66 -  2.34ـ 
   .واقع استراتيجي كبيرة  ،درجة%) 73.4(  من أعلى 3.67ـ 
  :مجال الرؤية والرسالة -1

واقع التخطيط  والنسب المئوية لدرجةنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل: )5(جدول رقم
  )الرؤية والرسالة( تحادات الرياضية في فلسطين  للمجال األول ستراتيجي في اإلاإل

رقم 
 الفقرات

رقمها في 
  ستبانةاإل

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة 

تحاد الصـورة  تعكس رؤية ورسالة اإل 1 1
 قيقهاالتي يرغب تح

4.14 0.94 82.8
%  

  كبيرة

حالم تحاد عن األتعبر رؤية ورسالة اإل 2 2
 والطموحات التي يمكن تحقيقها 

3.53 0.98 70.6
%  

 متوسطة

تحاد العديد من البرامج ينقص اإل 4 3
  والنشاطات لتحقيق رؤيته ورسالته

3.44 1.01 68.8
%  

 متوسطة

تحاد العديد من تتضمن رؤية ورسالة اإل 3 4
امج والنشـاطات لتحقيـق رؤيتـه    البر

  ورسالته

3.40 1.09 68.0
% 

 متوسطة

تحاد رؤيته ورسـالته بحيـث   يضع اإل 5 5
تراعي التطور العلمـي والتكنولـوجي   

 للعبة

3.38 1.04 67.6
% 

 متوسطة

نجاز والتميز في تحاد اإلتدعم رؤية اإل 6 6
 األداء

3.34 1.02 66.8
%  

 متوسطة

70.8 0.74 3.54  )الرؤية والرسالة    ( للمجال األول   الدرجة الكلية
% 

  متوسطة

  .درجات) 5(ستجابة أقصى درجة لإل* 
تحادات الرياضية في فلسطين ستراتيجي في اإلأن واقع التخطيط اإل) 5(يتضح من الجدول رقم   

، حيث تراوحت النسب )6،5،4،3،2( لمجال الرؤية والرسالة كانت درجته متوسطة على الفقرات
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ستراتيجي كبيرة على الفقرة ، وكانت درجة الواقع اإل%)70.6 - % 66.8( ستجابة ما بين المئوية لإل
  %).82.8(ستجابة ، حيث كانت النسبة المئوية لإل)1(

ستراتيجي لمجال الرؤية والرسالة كانت متوسطة، حيث كانت وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للواقع اإل
  %).70.8( ستجابة النسبة المئوية لإل

  :تحادمجال البيئة الداخلية لإل - 2
واقع التخطيط  نحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجةالمتوسطات الحسابية واإل: )6(جدول رقم

  )تحادالبيئة الداخلية لإل( تحادات الرياضية في فلسطين للمجال  الثانيستراتيجي في اإلاإل
رقم 
 الفقرات

رقمها في 
  ستبانةاإل

المتوسط  الفقرات
 يالحساب

نحراف اإل
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة 

تحاد خططه معتمداً على تحليل يضع اإل 7 7
الموارد الماليـة المتاحـة وأولويـات    

 اإلنفاق

3.93 0.87 78.6
%  

   كبيرة

تحاد المشكالت والمعيقـات  يحصر اإل 10 8
 الداخلية التي تواجهه

3.46 0.94 69.4
%  

 متوسطة

حـوافز الماديـة   تحاد نظاماً لليضع اإل 11 9
ــين   ــين والالعب ــة لإلداري والمعنوي

 والمدربين

3.40 0.95 68.0
%  

 متوسطة

تحـاد المنشـآت الرياضـية    يدرس اإل 9 10
المتوفرة وأماكن التدريب لمعرفة مـدى  

  مالئمتها

3.37 0.93 67.4
%  

 متوسطة

تحــاد احتياجــات العبــي يراعــي اإل 13 11
 المنتخبات المختلفة

3.34 0.92 66.8
% 

 ةمتوسط

تحاد بتقويم أداء عمـل اللجـان   يقوم اإل 12 12
 المختلفة

3.34 0.98 66.8
%  

 متوسطة

تحاد الكوادر اإلدارية والفنية يراعي اإل 8 13
 وكفاءتها

3.32 0.90 66.4
%  

  متوسطة

تحاد أسلوب البحث العلمي فـي  يغفل اإل 14 14
 تطوير خططه وأداؤه

3.19 0.87 63.8
%  

  متوسطة

68.4 0.63 3.42  )تحادالبيئة الداخلية لإل( ال  الثاني  للمج الدرجة الكلية
% 

 متوسطة

  .درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة * 
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تحادات الرياضية في فلسطين لمجال ستراتيجي في اإلأن واقع التخطيط اإل) 6(يتضح من الجدول رقم 
، حيث )14، 13، 12، 11، 10، 9، 8( تحاد كانت درجته متوسطة على الفقراتالبيئة الداخلية لإل

النخطيط ، وكانت درجة واقع %)69.4 - %63.8( ستجابة ما بين تراوحت النسب المئوية لإل
  %).78.6(ستجابة ، حيث كانت النسبة المئوية لإل)7(ستراتيجي كبيرة على الفقرة اإل

ت متوسطة، تحاد كانستراتيجي لمجال البيئة الداخلية لإلاإل التخطيط وفيما يتعلق بالدرجة الكلية واقع
  %).68.4( ستجابة حيث كانت النسبة المئوية لإل

  :تحادمجال البيئة الخارجية لإل - 3
واقع التخطيط  نحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجةالمتوسطات الحسابية واإل:  )7(جدول رقم

  )تحادالبيئة الخارجية لإل( تحادات الرياضية في فلسطين للمجال  الثالث  ستراتيجي في اإلاإل
رقم 
 الفقرات

رقمها في 
  ستبانةاإل

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

نحراف اإل
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة 

تحاد في دور اإلعـالم فـي   يؤمن اإل 17 15
 إبراز الواقع الرياضي ومتطلباته

4.13 1.18 82.6
%  

    كبيرة

تحــاد توقعــات الجمهــور يأخــذ اإل 16 16
بعـين   الرياضي واحتياجات المجتمـع 

 االعتبار

3.79 0.94 75.8
% 

 كبيرة

تحاد الظروف والمتغيـرات  يراعي اإل 15 17
 قتصادية للمجتمعاإل

3.73 0.79 74.6
%  

 كبيرة

تحاد بعالقاته مـع الشـركات   يهتم اإل 18 18
 الراعية والممولين

3.62 1.16 72.4
%  

 متوسطة

تحاد التغيرات المستمرة في يراعي اإل 19 19
 عات الحكوميةالقوانين والتشري

3.34 1.11 66.8
%  

 متوسطة

يستأنس اإلتحاد بآراء أصحاب الخبرة  20 20
 والكفاءة في المجال الرياضي 

3.30 1.06 66.0
%  

 متوسطة

75.0 0.77 3.65  )تحادالبيئة الخارجية لإل( للمجال  الثالث  الدرجة الكلية
% 

  كبيرة

  .درجات) 5(ستجابة أقصى درجة لإل* 
تحادات الرياضية في فلسطين ستراتيجي في اإلأن واقع التخطيط اإل) 7(رقم  يتضح من الجدول  

، حيث كانت النسب )17، 16، 15(  تحاد كانت درجته كبيرة على الفقراتلمجال البيئة الخارجية لإل
ستراتيجي ، وكانت درجة الواقع اإل%)82.6، %75.8 ، %74.6(ستجابة على التواليالمئوية لإل

، %72.4(ستجابة على التوالي ، حيث كانت النسبة المئوية لإل)20، 19، 18(رات متوسطة على الفق
66.8 %66.(%  
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تحاد كانت كبيرة، حيث كانت ستراتيجي لمجال البيئة الخارجية لإلوفيما يتعلق بالدرجة الكلية للواقع اإل
  %).75(ستجابة النسبة المئوية لإل

  :مجال األهداف - 4
واقع التخطيط  نحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجةسابية واإلالمتوسطات الح: )8(جدول رقم

  )األهداف ( تحادات الرياضية في فلسطين للمجال  الرابع  ستراتيجي في اإلاإل
رقم 
 الفقرات

رقمها في 
  االستبانة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

نحراف اإل
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة 

مع رؤيته  تحادتنسجم أهداف اإل 21 21
 ورسالته

3.70 1.00 74.0
%  

  كبيرة

تحاد النتائج التي يرغب في يحدد اإل 22 22
 الوصول إليها

3.49 0.98 69.8
%  

 متوسطة

تحاد الفترة الزمنية الالزمة يحدد اإل 23 23
 لتحقيق األهداف

3.48 1.03 69.6
%  

 متوسطة

يتم وضع األهداف في ضوء  25 24
 اإلمكانات المادية المتوفرة

3.40 1.02 68.0
%  

 متوسطة

تحاد الكفاءات والكوادر يختار اإل 24 25
 البشرية التي تقوم بعملية التنفيذ

3.32 1.06 66.4
%  

 متوسطة

تحاد آليات للرقابة ينقص اإل 26 26
 والمتابعة

3.24 0.99 64.8
%  

 متوسطة

68.8 0.70 3.44  )األهداف ( للمجال  الرابع  الدرجة الكلية
% 

 متوسطة

  .درجات) 5(ستجابة درجة لإل أقصى* 
تحادات الرياضية في فلسطين ستراتيجي في اإلأن واقع التخطيط اإل) 8(يتضح من الجدول رقم   

، حيث كانت النسب المئوية )21(  فيها لمجال األهداف كانت درجته كبيرة على الفقرة
، 25، 24، 23، 22( ستراتيجي متوسطة على الفقرات وكانت درجة الواقع اإل ،%)74(ستجابةلإل
  %).69.8 - %64.8(ستجابة ما بين ، حيث تراوحت النسبة المئوية لإل)26

ستراتيجي لمجال األهداف كانت متوسطة، حيث كانت وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للواقع اإل  
  %).68.8(ستجابة النسبة المئوية لإل

  
  
  



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

562  

  ستراتيجيةمجال الخطط والسياسات اإل - 5
واقع التخطيط  نحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجةات الحسابية واإلالمتوسط: )9(جدول رقم

  )ستراتيجية الخطط والسياسات اإل( تحادات الرياضية في فلسطين الخامس  ستراتيجي في اإلاإل
رقم 
 الفقرات

رقمها في 
  االستبانة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

نحراف اإل
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الدرجة 

تحاد خططه بنـاء علـى   يضع اإل 27 27
الرؤية للمستقبل باالعتمـاد علـى   

 معطيات الواقع

  كبيرة  73.6% 0.91 3.68

تحـاد أهـداف رئيسـية    يضع اإل 36 28
 وأخرى فرعية

 متوسطة  69.2% 1.05 3.46

تحـاد أهـداف رئيسـية    يضع اإل 32 29
 وأخرى فرعية

 متوسطة  67.6% 1.05 3.38

لمتاحـة  تحاد المـوارد ا يستغل اإل 30 30
 بفاعلية

 متوسطة  66.0% 1.04 3.30

تحاد عن البـدائل التـي   يبحث اإل 31 31
 تساعد في تحقيق األهداف

 متوسطة  65.8% 0.97 3.29

يتم العمل من خالل خطط طويلـة   35 32
 األمد مكتوبة ومعتمدة رسمياً

 متوسطة  65.6% 0.97 3.28

تحاد بوجود برامج للرقابة يعمل اإل 34  33
للتأكد من سـير األمـور   والمتابعة 

 كما خطط لها

 متوسطة 64.0% 0.89 3.20

تحـاد الحلـول الخاصـة    يجـد اإل  29  34
ــدم المقترحــات  بالمشــكالت ويق

 المناسبة لحلها

 متوسطة  63.6% 0.99 3.18

تحاد بـرامج وميزانيـات   يضع اإل 33  35
تحدد الكيفية التي سيتم بها تحقيـق  

 األهداف بموضوعية

 وسطةمت  63.6% 0.91 3.18

تحاد بدراسـة األفكـار   ال يهتم اإل 28  36
الجديدة والموضـوعية التـي يـتم    

 طرحها

 متوسطة  54.8% 1.01 2.74

الخطط والسياسات (للمجال الخامس  الدرجة الكلية
  )ستراتيجية اإل

  متوسطة 65.4% 0.63 3.27

  .درجات) 5(ستجابة أقصى درجة لإل* 
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تحادات الرياضية في فلسطين ستراتيجي في اإلط اإلأن واقع التخطي) 9(يتضح من الجدول رقم   
، 32، 31، 30، 29، 28( ستراتيجية كانت درجته متوسطة على الفقراتلمجال الخطط والسياسات اإل

، وكانت %)54.8-% 69.2( ستجابة ما بين، حيث تراوحت النسب المئوية لإل)36، 35، 34، 33
  %).73.6(ستجابة ، حيث كانت النسبة المئوية لإل)27(ستراتيجي كبيرة على الفقرة درجة الواقع اإل

كانت متوسطة،  ستراتيجيةالخطط والسياسات اإلستراتيجي لمجال وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للواقع اإل
  %).65.4( ستجابة حيث كانت النسبة المئوية لإل

  :خالصة النتائج المتعلقه بالتساؤل األول
واقع  نحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجةية واإلالمتوسطات الحساب:  )10( جدول رقم
تحادات الرياضية في فلسطين لمجاالت الدراسة والدرجة الكلية مرتبة ستراتيجي في اإلالتخطيط اإل

  ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي 
رقم 
 المجال

رقمه في 
  ستبانةاإل

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النسبة 
  المئوية

  ترتيبال  الدرجة 

  األول  كبيرة  %75 3.65  تحادالبيئة الخارجية لإل 3 1

  الثاني متوسطة  %70.8 3.54  الرؤية والرسالة 1 2

  الثالث متوسطة  %68.8 3.44  األهداف  4 3

  الرابع متوسطة  %68.4 3.42  تحادالبيئة الداخلية لإل 2 4

  الخامس متوسطة  %65.4 3.27 ستراتيجية الخطط والسياسات اإل 5 5

    متوسطة %69.2 3.46  الدرجة الكلية

تحادات الرياضية في ستراتيجي في اإلأن واقع التخطيط اإل) 10( يتضح من الجدول رقم   
، وفيما يتعلق بترتيب (69.2)كانت درجته متوسطة، حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابة  فلسطين فيها

، ويليه مجال الرؤية %)75(المرتبة األولى تحاد على المجاالت، فقد حصل مجال البيئة الخارجية لإل
، ويليه %)68.8(      ، ويليه مجال األهداف في المرتبة الثالثة%)70.8(والرسالة في المرتبة الثانية 

ستراتيجية بالمرتبة ، بينما جاء مجال الخطط والسياسات اإل%)68.4(مجال البيئة الداخلية لالتحاد 
  %).65.4(الخامسة واألخيرة 

سسـاتها مـن جديـد،    ؤالفلسـطينية تـم إعـادة تطـوير م     ةن الرياضأزوا الباحث ذلك ويع  
لى ضعف التمويـل المـالي لـديها، كمـا أن غالبيـة      إ ةضافباإل ر، حيث أننا نعتبرها وليدة الحاض

تحادات الرياضية الفلسـطينية يعملـون بشـكل طـوعي دون أي مقابـل      العاملين والمنتسبين في اإل
) 2014(مع نتـائج دراسـة كـل مـن خوراسـاني وآخـرون       ةئج هذه الدراسيذكر حيث اتفقت نتا
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مــن حيــث وجــود تخطــيط ) 2004(ةوقشــط) 2010(ووســكوت وجــورج) 2011(ومــاهر
ـ     ، كتحادات الرياضيةفي اإل بدرجة متوسطةستراتيجي إ مـع   ةما أنه لـم تتفـق نتـائج هـذه الدراس

 دم وابيــةآوالتومــة ) 2013(ودراســة البغــدادي والموســوي) 2013(نتــائج دراســة عبــد اهللا
وجــود تخطــيط مــن حيــث عــدم ) 2004(وأبــو دولــة وصــالحية) 2006(وســعادة) 2010(

  .تحادات الرياضيةاإل إستراتيجي في
علـى المجـاالت بدرجـة    علـى أ أما بخصوص مجال البيئـة الخارجيـة، الـذي حصـل       

 تحـادات الرياضـية   اإلدارة العليـا لإل لى اتساع آفاق الرؤيـة مـن قبـل    إكبيرة، يعزو الباحث ذلك 
سـم فلسـطين فـي المحافـل     إفي استدعاء القادة الفلسطينين ذو الخبرة الكبيرة الغيورين على رفـع  

تحـادات الرياضـية الفلسـطينية    ن اإلأالدولية ويؤدون عملهـم بحماسـة ودافعيـة كبيـرة، كمـا      
ـ  كسبتهم اإلأ ةميز هذهفتحادات الدولية عضاء في اإلأ  كـون ومـن هنـا   ، ةهتمام في البيئـة الخارجي

حيـث أن هـذه المؤسسـات لـديها     _تحادات الرياضية الفلسطينية ملتزمة مع المؤسسات الدوليـة  اإل
وبمـا   لتـزام بهـا وتطبيقهـا بحـذافيرها     عليهم اإل  _شروط وأنظمة وإلتزامات وتعليمات وقوانين

لـك لـدعم   أن القائمون على هذه االتحادات يهمهـم  البقـاء أعضـاء فـي االتحـادات الدوليـة وذ      
ممـا أدى  االعتراف الكامل في دولة فلسطين في االمم المتحدة وليس بقائهـا عضـو مراقـب فيهـا     

ـ  لى اإلإ مـع نتـائج دراسـة كـل      ةهتمام الكبير في البيئة الخارجية، حيث اتفقت نتائج هـذه الدراس
) 2013(وشونشـاب و آخـرون  ) 2014(وزوكـاي وآخـرون  ) 2014(من خوراسـاني وآخـرون  

نتائج دراساتهم عن وجـود كثيـر مـن الفـرص التـي       تسفرأحيث ) 2013(لموسويوالبغدادي وا
هتمـام هـذه   إمـن خـالل    تتحادات الرياضية استغاللها حيث أن هـذه الفـرص وجـد   تستطيع اإل

ـ     تحادات والمؤسسات في بيئتها الخارجيـة كمـا  اإل مـع نتـائج    ةوتعارضـت نتـائج هـذه الدراس
لبيئـة الخارجيـة فـي المرتبـة االخيـرة وتبـين       ت اءحيث جا) 2010(طرشدراسة رضوان واأل

  .تحادات الرياضية الفلسطينية واليمنيةلديه عدم اهتمام واضح في البيئة الخارجية في اإل
ما بخصوص مجال الرؤية والرسالة الذي جاء علـى المرتبـة الثانيـة بدرجـة متوسـطة      أ  

حـتالل  إال أن ممارسـات اإل  تحادات الرياضية الفلسـطينية تمتلـك رؤيـة ورسـالة    مع العلم أن اإل
تمنع من تحقيق رؤية ورسالة كل إتحاد ولهذا السبب حصلت علـى الترتيـب الثـاني كمـا يعـزو      

عـالم  بناء شعبنا مـن خـالل التشـويش علـى اإل    أحتالل في تضليل لى ممارسات اإلإالباحث ذلك 
ـ    ة إضـاف الفلسطيني باإل عـالم  إلمكانيـات لـدى القـائمين علـى ا    اإل ةلـى الضـعف الكبيـر وقل

لـى جمهـور   إ ةتحـادات الفلسـطيني  صـال رؤيـة ورسـالة اإل   إيلى عـدم  إالفلسطيني، مما يؤدي 
، )2014(هذه الدراسة مع دراسـة كـل مـن زوكـاي وآخـرون       ةتفقت نتيجاو، الشعب الفلسطيني

والمؤسســات الرياضــية اتحــادات بــأن اإل )2013(، والبغــدادي والموســوي )2010(ابــراهيم
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ويصـالها للمعنـين، ولـم تتفـق نتيجـة       ي صياغة وتنفيذ رؤيتها ورسـالتها تظهر اهتمام ملموس ف
  .) 2013(هذه الدراسة مع دراسة عبد اهللا 

ـ    أما مجال األ   تحـادات  بدرجـة متوسـطة تمتلـك اإل    ةهداف فقد جـاء فـي المرتبـة الثالث
جـة  هـداف ال يـتم بمثاليـة وبدر   الرياضية الفلسطينية أهداف ورؤية ورسـالة  إال أن تحقيـق األ  

الباحث ذلك لصعوبة رسـم الخطـط والسياسـات وتطبيقهـا بالشـكل الـذي يحقـق         وكبيرة، ويعز
ـ  أهداف على األ حـتالل بعـدم إعطـاء تصـاريح دخـول      ب ممارسـات اإل بكمل وجه، وذلـك بس

تحادات الرياضـية الفلسـطينية ممـا يـؤدي إلـى صـعوبة اجتمـاع        دارية لإلت اإلئاوخروج للهي
ن أطـار فلسـطين حيـث    أقحاد مـن جميـع   إتعضاء في كل ألوجود  تحادات الرياضية،عضاء اإلأ

عضاء مـن قطـاع غـزة وعضـو     أضاء من الضفة الغربية وثالثة أعتحاد يحتوي على ثالثة إكل 
لـى صـعوبة رسـم الخطـط     إمن القدس المحتلة وعضو من الشـتات الفلسـطيني، ممـا يـؤدي     

يـتم وضـع األهـداف فـي ضـوء       كمـا أنـه ال   ة،هداف المرجووالسياسات وتطبيقها وتحقيق األ
تفقـت نتـائج هـذه الدراسـة مـع      اواإلمكانيات المتاحة مما يؤدي الى صعوبة تحقيق تلك األهداف 

أن ) 2010(و التومــة ادم أوبيــة) 2011(و صــالح وعكــاك) 2012(دراســة كــل مــن اليــخ
ـ  أتحادات الرياضية تمتلك اإل ـ  فـي تحقيقهـا أل   ةصـعوب  دهداف ولكـن يوج عـن   ةسـباب خارج

ن نتائج هذه الدراسة لم تتفق مـع نتـائج دراسـة كـل مـن زوكـاي       أة هذه المؤسسات، كما سيطر
هـدافها كونهـا وضـعت    أإذ تبين ان هذه المؤسسـات حققـت   ) 2006(و سعادة) 2014(وآخرون 

  .من خالل دراسة البيئة الداخلية والخارجية بشكل جيد ةمكانيات المتاحأهدافها في ضوء اإل
ئة الداخلية فقـد جـاء فـي المرتبـة الرابعـة بدرجـة متوسـطة،        أما بخصوص مجال البي  

لى أن البيئة الفلسطينية تتسم بالتعقيـد الشـديد، وبتشـابك العوامـل والمتغيـرات      إالباحث ذلك  ويعز
قتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية مع بعضـها الـبعض، كمـا أن مـن صـفات العمـل       اإل

ـ أنـه تطـوعي وأن    تحادات الرياضـية الفلسـطينية  في اإل داريـة ملتزمـون   ت اإلئـا اء الهيأعض
تحـادات  لـى كثـرة المهـام الملقـاة علـى عـاتق القـائمين علـى اإل        إضافة بوظائف أخرى،باإل

) 2014(الرياضية حيث اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتـائج دراسـة كـل مـن زوكـاي وآخـرون      
ويعـزو    فـي البيئـة الداخليـة   عـدم اإلهتمـام   حيث تبين من نتائج دراسـاتهم  ) 2013(وعبد اهللا

ها لم تتفـق نتـائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة       أنستبيان، كما ختالف بناء فقرات اإلالباحث ذلك إل
حيـث حصـلت البيئـة    ) 2013(وشوناسـاب وآخـرون  ) 2010(طـرش كل مـن رضـوان واأل  

  .تحادات والمؤسسات الرياضيةالداخلية على اهتمام كبير من قبل العاملين في اإل
ســتراتيجية جــاء فــي المرتبــة الخامســة مجــال الخطــط والسياســات اإل وبخصــوص  
تحـادات الرياضـية الفلسـطينية تعـاني مـن سـلبيات       لـى أن اإل إالباحث ذلك  ويعزو ،واألخيرة

تحـادات الرياضـية   علـى اإل  اوهـذا سـيؤثر سـلب    ،كثيرة كالمركزية، والروتين، والبروقراطيـة 
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أظهرت نتائج أفراد العينـة حيـث اتفقـت نتـائج هـذه       الفلسطينية في وضع الخطط والسياسات كما
) 2014(وخوراسـاني وآخـرون  ) 2014(الدراسة مع نتائج كل مـن دراسـة زوكـاي وآخـرون    

حيـث  ) 2004(وأبـو دولـة وصـالحة   ) 2007(وأبو هشـام ) 2009(والحسوني) 2013(والصدر
السياسـات   فراد عيناتهم أنه يوجد ضعف كبيـر فـي وضـع الخطـط ورسـم     أتبن لديهم من نتائج 

ولم تتفق نتيجـة هـذه الدراسـة مـع دراسـة كـل مـن البغـدادي والموسـوي           ستراتيجياتواإل
  ).2013( عبد اهللاو) 2013(

  :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصه: ثانيا
ستراتيجي في واقع التخطيط اإل )α ≤ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

  حادات الرياضية في فلسطين تعزى لمتغير الخبرة؟تفي اإل
لمعرفة الفروق ) One Way ANOVA(جابة عن هذا التساؤل استخدم اختبار تحليل التباين األحاديلإل

تبين ) 12، 11(تحادات الرياضية في فلسطين، ونتائج الجداول ستراتيجي في اإلفي واقع التخطيط اإل
  .ذلك

ا تحادات في فلسطين تبعستراتيجي في اإلسابية لواقع التخطيط اإلالمتوسطات الح: )11(جدول رقم 
  )150= ن( دارية لمتغير سنوات الخبرة اإل

  داريةالخبرة اإل                
  المجاالت 

  سنوات 5اقل من 
  76= ن

  سنوات 10 – 5
  22= ن

  سنوات 10أكثر من 
  52= ن

  3.57  3.75  3.45  الرؤية والرسالة
  3.33  3.61  3.42  تحادالبيئة الداخلية لإل
  3.46  3.68  3.78  تحادالبيئة الخارجية لإل

  3.24  3.67  3.50  األهداف
  3.06  3.40  3.37  ستراتجيةالخطط والسياسات اإل

  3.33  3.62  3.50  ستراتيجيالدرجة الكلية لواقع التخطيط اإل
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واقع داللة الفروق في ل) One Way ANOVA(حادي نتائج تحليل التباين األ:  ) 12 (جدول رقم 
= ن(دارية تحادات الرياضية في فلسطين  تعزى لمتغير سنوات الخبرة اإلستراتيجي في اإلالتخطيط اإل

150(  
  

  مجاالتال
  مصدر 
  التباين

مجموع 
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة
  ف

  مستوى
  *الداللة

  بين المجموعات  الرؤية والرسالة
  اتداخل المجموع

  المجموع

1.547  
82.241  
83.788 

2  
147  
149  

0.774  
0.559 

1.38  0.254  

  بين المجموعات  تحادالبيئة الداخلية لإل
  داخل المجموعات

  المجموع

1.215  
59.239  
60.455  

2  
147  
149  

0.608  
0.403  

1.50  0.225  

البيئة الخارجية 
  تحادلإل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

3.163  
86.041  
89.204  

2  
147  
149  

1.581  
0.585  

2.70  0.070  

  بين المجموعات  األهداف
  داخل المجموعات

  المجموع

3.550  
69.688  
73.238  

2  
147  
149  

1.775  
0.474  

3.74  0.026*  

الخطط والسياسات 
  ستراتجيةاإل

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

3.290  
56.072  
59.362  

2  
147  
149  

1.645  
0.381  

4.31  0.015*  

  الدرجة الكلية
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

1.547  
51.475  
53.022  

2  
147  
149  

0.774  
0.350  

2.30  0.113  

  )α ≤ 0.05(مستوى الداللة *
 0.05(أنه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 12( يتضح من الجدول رقم   

≥ α ( حادات الرياضية في فلسطين تعزى لمتغير سنوات الخبرة تستراتيجي في اإلواقع التخطيط اإلفي
بينما ال توجد فروق دالة احصائيا . ستراتيجياتعلى مجالي األهداف والخطط والسياسات واإلدارية اإل

تحاد والدرجة الكلية للواقع تحاد والبيئة الخارجية لإلعلى مجاالت الرؤية والرسالة والبيئة الداخلية لإل
  .ستراتيجياإل

للمقارنات البعدية بين المتوسطات، ونتائج ) LSD(لتحديد لصالح من الفروق استخدم اختبار و  
  .تبين ذلك) 13(الجدول 
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تحادات ستراتيجي في اإلواقع التخطيط اإلفي  لداللة الفروق (LSD) نتائج اختبار: )13(جدول رقم 
  )150= ن(دارية الرياضية في فلسطين تعزى لمتغير سنوات الخبرة اإل

 5أقل من   سنوات الخبرة  المجاالت
  سنوات

5- 10 
  سنوات

 10أكثر من 
  سنوات

  
  األهدا ف

  *0.26 -  0.17 -    سنوات 5أقل من 
  *0.43      سنوات 10 - 5

        سنوات  10أكثر من 
  

الخطط 
والسياسات 

  ستراتيجيةاإل

  *0.31 -  0.03 -    سنوات 5أقل من 
  *0.34      سنوات 10 - 5

        سنوات  10أكثر من 

ستراتيجي فـي  ا في واقع التخطيط اإلحصائيإوجود فروق دالة ) 13(يتضح من الجدول رقم    
 10أكثـر مـن   (و) سـنوات  5أقل من (عضاء  ذوي الخبرة تحادات الرياضية في فلسطين بين األاإل

أكثر مـن  (و) سنوات 10-5(عضاء  ذوي الخبرة ، و بين األ)سنوات 10أكثر من (ولصالح ) سنوات
ستراتيجية، بينما على مجالي األهداف والخطط والسياسات اإل) سنوات 10 -5(ولصالح ) نواتس 10

  .ا في المقارنات البعدية األخرىحصائيإلم تكن هناك فروق دالة 
 10أكثـر مـن   (و) سـنوات  5أقـل مـن   (ذوي الخبرة ان وجود فروق ما بين يعزو الباحث  
األهــداف والخطــط والسياســات  علــى مجــالي )ســنوات 10أكثــر مــن (لصــالح  )ســنوات

وذلك إلدراكهـم نقـاط القـوة والضـعف فـي اإلتحـادات الرياضـية ويعـود ذلـك           ستراتيجيةاإل
لخبرتهم الطويلة في عمل اإلتحادات الرياضـية باإلضـافة انهـم يضـعون أهـدافهم فـي ضـوء        

ـ    اإلمكانيات المتاحة، لـم تتفـق مـع نتـائج دراسـة كـل مـن رضـوان          ةنتـائج هـذه الدراس
خـتالف إلـى   وقـد يرجـع هـذا اإل   ) 2007(وأبو هشـام ) 2009(والحسوني ) 2010(طرشواأل
 ةحصـائي إنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة     أنه تبين من نتائج دراستهم أختالف أداة الدراسة حيث إ

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 10أكثـر مـن   (و) سـنوات  10-5(ذوي الخبـرة  ان وجود فروق مـا بـين   ويعزو الباحث  
سـتراتيجية  على مجـالي األهـداف والخطـط والسياسـات اإل    ) سنوات 10 -5( ولصالح  )سنوات
وجــود دافعيــة وحمــاس وإرادة وطموحــات يعــةن لتحقيقهــا وتحقيــق انجــازات لــى إ وذلــك

حـادات  تكـل العـاملين فـي اإل    وإنتصارات سواء على الصعيد المحلي والدولي باإلضافة إلـى أن  
ظل رؤية ورسالة وإسـتراتيجية واحـدة وأهـم مـا يسـعوا لـه       الرياضية الفلسطينية يعملون تحت 

رفع اسم فلسطين في المحافل الدوليـة، رغـم أنهـم ال يعملـون فـي إنسـجام وموضـوعية ألن        
حيث أن في العمـل التطـوعي ال يوجـد تنـافس      ددارية داخل االتحاالعمل تطوعي في الهيئات اإل
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 ) 2010(طـرش كـل مـن رضـوان واأل    لم تتفـق مـع نتـائج دراسـة     ةنتائج هذه الدراس، ذاتي
  .)2007(وأبو هشام) 2009(والحسوني

  :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث والذي نصه: ثالثا
ستراتيجي في واقع التخطيط اإل )α ≤ 0.05(حصائية عند مستوى الداللة إهل توجد فروق ذات داللة 

  ؟ تحادات الرياضية في فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلميفي اإل
 Independent-Samples T(لمجموعتين مستقلتين ) ت(لإلجابة عن هذا التساؤل استخدم اختبار 

Test(، تحادات الرياضية في فلسطين من وجهة ستراتيجي في اإللداللة الفروق في واقع التخطيط اإل
تبين ذلك ) 14(ا لمتغير المؤهل العلمي، ونتائج الجدول نظر العاملين تبع  

في واقع التخطيط لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار :  )14(الجدول رقم 
  )150= ن(  لمتغير المؤهل العلميتبعاً تحادات الرياضية في فلسطين ستراتيجي في اإلاإل

  مستوى
  الداللة
  

  قيمة ت
 

  دراسات عليا
 71= ن

  بكالوريوس فما دون
 79= ن

  وحدة
  القياس

  
  المتغيرات

  المتوسط  االنحراف  متوسطال  االنحراف
  الرؤية والرسالة  درجة 3.54 0.75 3.53 0.75 0.35 0.972

  تحادالبيئة الداخلية لإل  درجة 3.51 0.60 3.32 0.66 1.861 0.065
  تحادالبيئة الخارجية لإل درجة 3.75 0.64 3.54 0.88 1.639 0.103
  األهداف درجة 3.53 0.67 3.33 0.72 1.966 0.091
الخطط والسياسات  درجة 3.30 0.61 3.23 0.64 0.727 0.468

  ستراتجيةاإل
  الدرجة الكلية درجة 3.52 0.54 3.39 0.64 1.381 0.169

  ).1.97(الجدولية ) ت(، )148(، درجات الحرية )α ≤ 0.05(مستوى الداللة *

 حصائية عند مستوى الداللةإأنه ال توجد فروق ذات داللة ) 14(يتضح من الجدول رقم   
)0.05 ≥ α (تحادات الرياضية في فلسطين تبعا لمتغير المؤهل ستراتيجي في اإلفي واقع التخطيط اإل

  .العلمي
فجميـع العـاملين    ةكون البيئة والظـروف والمعطيـات واحـد    ةويعزو الباحث هذه النتيج  
ف سـتراتيجية ورؤيـة ورسـالة وتحقيـق أهـدا     إتحادات الرياضية الفلسطينية يسعون لتطبيق في اإل
لـى عـدم وجـود    إتحادات الفلسطينية تتصف بقراراتها بالمركزيـة ممـا يـؤدي    ن اإلأكما  ةواحد

ر، نتيجة هـذه الدراسـة اتفقـت مـع دراسـة كـل مـن         نجاز الكبيعنصر المرونة في العمل واإل
ــم تتفــق مــع نتيجــة دراســت ) 2009(والحســوني ) 2006(و األشــقر  )2009(صــديق  ول

  .)2010(رضوان واالطرش
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  :النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع والذي نصه: ارابع
ستراتيجي في واقع التخطيط اإل )α ≤ 0.05(حصائية عند مستوى الداللة إهل توجد فروق ذات داللة 

  تحاد ؟تحادات الرياضية في فلسطين تعزى لمتغير نوع اإلفي اإل
 Independent-Samples T(لمجموعتين مستقلتين ) ت(لإلجابة عن هذا التساؤل استخدم اختبار 

Test(، ستراتيجي في اإللداللة الفروق في واقع التخطيط اإلا لمتغير تحادات الرياضية في فلسطين  تبع
  تبين ذلك ) 15(تحاد، ونتائج الجدول نوع اإل

في واقع التخطيط لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار : )15(الجدول رقم 
  .)150= ن(  حادتتحادات الرياضية في فلسطين تبعا لمتغير نوع اإلإلستراتيجي في ااإل

  مستوى
  الداللة

  حاد لعبة فرديةإت قيمة ت
 100= ن

  تحاد لعبة جماعيةإ
 50= ن

  وحدة
  القياس

 
  المتغيرات

  المتوسط  نحرافاإل  المتوسط  نحرافاإل
  الرؤية والرسالة  درجة 3.71 0.81 3.45 0.70  1.996 *0.048
البيئة الداخلية   درجة 3.54 0.71 3.36 0.58 1.687 0.094

  تحادلإل
البيئة الخارجية  درجة 3.69 0.91 3.63 0.69 0.422 0.674

  تحادلإل
  األهداف درجة 3.51 0.78 3.40 0.65 0.947 0.345
الخطط والسياسات  درجة 3.32 0.70 3.24 0.59 0.685 0.495

  ستراتجيةاإل
  الدرجة الكلية درجة 3.55 0.49 3.42 0.53 1.336 0.184

  ).1.97(الجدولية ) ت(، )148(، درجات الحرية )α ≤ 0.05(مستوى الداللة *

 ≤ 0.05(حصائية عند مستوى الداللة إأنه توجد فروق ذات داللة ) 15(يتضح من الجدول رقم   

α (والرسالة تحادات الرياضية في فلسطين على مجال الرؤية ستراتيجي في اإلفي واقع التخطيط اإل
تحاد لعبة جماعية، بينما ال توجد فروق دالة إتحاد لعبة الفردية ولصالح إتحاد لعبة الجماعية وإبين 

) 5(ستراتيجي، والشكل البياني رقم خرى والدرجة الكلية لواقع التخطيط اإلالت األاا في المجحصائيإ
  .ؤية والرسالةحاد لعبة فردية لمجال الرإتحاد لعبة جماعية وإتيبين الفرق بين 

عاب الجماعية حيث ليعزو الباحث هذه النتيجة كون واقع البيئة الفلسطينية يتسم باإلهتمام باأل  
، لعاب الجماعية األكثر إنتشاراً وشعبية في البيئة الفلسطينية ولهذا يكون اإلهتمام منصب عليهاتعتبر األ

ممارسة مثل هذه األلعاب، عوضاً عن أن باإلضافه الى وجود البنية التحتية التي تمكن االعبين من 
اإلعالم الرياضي العالمي منصب على األلعاب الجماعية حيث يؤثر في المتابعين ويلفت انتباههم الى 
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األلعاب الجماعية مما يؤدي الى انتشارها، نتيجة هذه الدراسة لم تتفق مع دراسة كل من رضوان 
  ).2009(وعيسى ومحمد ) 2010(و التومة ادم وأوبية ) 2010(واألطرش 

  :النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع والذي نصه: رابعاً
ستراتيجي في واقع التخطيط اإل )α ≤ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

  تحادات الرياضية في فلسطين  تعزى لمتغير تصنيف اللعبة؟في اإل
 Independent-Samples T(لمجموعتين مستقلتين ) ت(لإلجابة عن هذا التساؤل استخدم اختبار 

Test(، ستراتيجي في اإللداللة الفروق في واقع التخطيط اإلا لمتغير تحادات الرياضية في فلسطين تبع
  .تبين ذلك) 16(تصنيف، ونتائج الجدول 

يط في واقع التخطلمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار : )16(الجدول رقم 
  )150= ن(  تحادات الرياضية في فلسطين تبعا لمتغير تصنيف اللعبةستراتيجي في اإلاإل

  مستوى
  الداللة
  

  قيمة ت
  
 

  ولمبيةألعبة غير 
 60= ن

  ولمبيةألعبة 
 90= ن

  وحدة
  القياس

 
  المتغيرات

  المتوسط  نحرافاإل  المتوسط  نحرافاإل
  والرسالةالرؤية   درجة 3.70 0.65 3.30 0.81 3.338 *0.001
  تحادالبيئة الداخلية لإل  درجة 3.55 0.60 3.22 0.64 3.109 *0.002
  تحادالبيئة الخارجية لإل درجة 3.77 0.71 3.48 0.83 2.294 *0.023
  األهداف درجة 3.56 0.62 3.25 0.77 2.728 *0.007
الخطط والسياسات  درجة 3.36 0.54 3.13 0.72 2.171 *0.032

  ستراتجيةاإل
  الدرجة الكلية درجة 3.59 0.54 3.27 0.63 3.223 *0.002

  ).1.97(الجدولية ) ت(، )148(، درجات الحرية )α ≤ 0.05(مستوى الداللة *
 ≤5 0.0( حصائية عند مستوى الداللةإأنه توجد فروق ذات داللة ) 16(يتضح من الجدول رقم   

α (ولمبية ولعبة غير أسطين بين لعبة تحادات الرياضية في فلستراتيجي في اإلفي واقع التخطيط اإل
ستراتيجي، واألشكال ولمبية في جميع المجاالت والدرجة الكلية لواقع التخطيط اإلأولمبية ولصالح لعبة أ

ستراتيجي والدرجة تبين الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجاالت واقع التخطيط اإل) 11 - 4( البيانية 
  .الكلية

تحادات ات الرياضية الفلسطينية قد انضمت لإلادكون االتح ةهذه النتيج انويعزو الباحث  
تحادات الرياضية على اإل بيج ةتحادات الرياضية الدولية لها قوانين وأنظمالرياضية الدولية وهذه اإل

ولومبية اكثر من اللعبة الغير األ لعبةهتمام في الالفلسطينية تطبيقها بحذافيرها ومن هنا جاء اإل
عن رفع اسم فلسطين في المحافل الدولية وإظهارها للعالم، نتيجة هذه الدراسة لم تتفق ، عوضا أولومبية
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وعيسى ومحمد ) 2010(و التومة ادم وأوبية ) 2010(مع دراسة كل من  رضوان واألطرش 
)2009.(  
  :ستنتاجات اإل
 .جيد ستراتيجيإتحادات الرياضية الفلسطينية بواقع تخطيط تتمتع اإل -1
 .تحادات الرياضيةستراتيجي في اإللمؤهل العلمي على مستوى التخطيط اإلال يؤثر مستوى ا -2
ستراتيجيات والسياسات ووضع األهداف المرجو أن أصحاب الخبرة المتوسطة يتمتعون برسم اإل -3

 .تحقيقها
 .اإلهتمام في البيئة الفلسطينية منصب على األلعاب الجماعية -4

  :التوصيات
تحـادات الرياضـية الفلسـطينية، كأسـلوب     ي فـي اإل سـتراتيج تعزيز استخدام التخطـيط اإل  -1

تحـادات الرياضـية علـى التـأقلم مـع متغيـرات البيئـة الداخليـة         إداري حديث، يساعد اإل
والخارجية، خصوصا في ظل المنافسة الشديدة على كافـة المسـتويات، فـي ظـل محدوديـة      

  .اإلمكانات المادية والبشرية
خـذ بنتـائج األبحـاث العلميـة وتوصـياتها وتبـادل       تحادات الرياضية الفلسـطينية لأل حث اإل -2

 .دراي المعلومات والخبرات في مختلف مجاالت العمل اإل
هتمام بإجراء الدراسات واألبحاث العلميـة، والدراسـات الميدانيـة المتخصصـة فـي      زيادة اإل -3

 .مجال التخطيط اإلستراتيجي
فلسـطينية فـي مجـال التخطـيط     تحادات الرياضـية ال عقد دورات وبرامج تدريبية إلداريي اإل -4

 .ستراتيجياإل
  :العربية مراجعال: أوال

التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث والتعرف ع ــقوا). 2007.(أبو هاشم، محمد خليل •
  .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، فلسطين، غزةالى سبل تطويره

، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، إدارة التخطيط والتنظيم ).2007. (أحمد، محمد حسن •
 .عمان، األردن

الرياضية في  تحادات واألنديةإدارة األزمات لدى إداريي اإل ).2013.(البرغوثي، فاتن راتب الزير •
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين فلسطين،

ستراتيجي للموارد البشرية التخطيط اإل). 2015.(لصاحب؛ الموسوي، سهاد كاظمالبغدادي، عبد ا •
 ).85(العدد -)20(، جامعة المستنصرية،  مجلة كلية التربية األساسية، المجلدفي الوظيفة اإلدارية

، دار صفاء ستراتيجي في المؤسسات العامةالتخطيط اإل).2014.(الجبوري،حسين محمد جواد •
  .األردن، عمانللنشر والتوزيع، 
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، رسالة ماجستير ستراتيجي في جودة األداء المؤسسيدور التخطيط اإل). 2011.(الدجني، إياد •
  .غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا

ستراتيجي لدى القيادات في اإلتحادات الرياضية التفكير اإل). " 2006. ( سعادة، نايف عبد الرحمن •
  .ردنية، عمان، األردنغير منشورة، الجامعة األه دكتورا لة، رسا"تخاذ القرارإالفلسطينية وعالقته ب

دراسة ميدانية في ( داع بستراتيجي في تحقيق اإل، دور التخطيط اإل)2010.(سليمان، حيدر خضر •
-  248ص) 4(، عدد )2(دارية، المجلد قتصادية واإلبار للعلوم اإلن، مجلة جامعة األ)جامعة الموصل

277. 
/ للموارد البشرية في الجامعات الفلسطينية ستراتيجي إلاالتخطيط " .)2013.(الصدر،سامي سمير •

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح، نابلس،  "جامعة النجاح الفلسطينية كحالة دراسة
 .فلسطين

ة تحادات الرياضيدارية التي تواجه اإلالمشكالت اإل). 2013.(عبد اهللا، عوض عبد الدائم •
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة السودان للعلوم ةالسوداني ةولومبياإل

 .والتكنولوجيا، السودان، الخرطوم
تحادات ستراتيجي في اإلالتخطيط اإل). " 2009.(محمد، رضوان علي عيسى، سهى أديب؛ •

الجامعة ". دسوقائع المؤتمر العلمي الرياضي السا". ردن واليمندراسة مقارنة بين األ: الرياضية
 .ردنية، عمان، االردن األ
، رسالة دور القيادة الشرطية في إدارة األزمة األمنية).2012.(كلوب، أحمد عبد الفتاح محمد •

  .دكتراه منشورة، أكاديمية الشرطة، مصر
، الناشر دارة الموارد البشرية في تنمية الكوادر الشرطيةإدور ). 2013.(عرابي محمد كلوب، •

 .فلسطين المؤلف، غزة،
ن مة ضیایرلاة بیرتلت اایلكي في تیجراستإلط ایطتخلق  ابیطتقع وا). 2013. (اليخ، خالد أسود •
 - )13(، جامعة القادسية، مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضية، المجلد نیسییدرتلظر انهة جو

 ).1(العدد
حادات الرياضية التخطيط اإلستراتيجي في اإلت). 2010. (محمد، رضوان؛ االطرش، محمود •
  .مجلة جامعة النجاح الوطنية للعلوم االنسانية، نابلس، فلسطين . )دراسة مقارنة بين اليمن و فلسطين(
 .، المكتب العربي الحديث، اسكندرية، مصرستراتيجيالتخطيط اإل). 2008.(نبيل حامد مرسي، •
ية للنشر والتوزيع، عمان، ، دار اليازوري العلماإلدارة اإلستراتيجية). 2010.(ياسين، سعد غالب •

  .األردن
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  :االجنبية مراجعال: ثانياً 
• Allison . M & Kaye .J (2015).Strategic Planning for Nonprofit Organizations . A 
practical Guide for Dynamic Times . Third Edition .  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 
New Jersey. Published simultaneously in Canada 
• Khorasanee . M., g. et al ( 2014)" Evaluation of the Application of Strategic Management 
in Football Federation Islamic Republic of Iran " Switzerland Research Park Journal. Vol. 
104, No. 1; March 2014 
• Kirkeland ,I . A(,2013) .  Strategic work in the regional football subdivisions in 
Norway.  Master’s degree thesis .Molde University Collage . 
• Shooshinasab, Parvin et, al ( 2013) :" Strategic Planning for Development of Sport 
Events Tourism Industry in Iran". International Journal of Sport Studies. Vol., 3 (12), 1348-
1361, 2013 Available online at http: www.ijssjournal.com ISSN 2251-7502 © 2013. 
• Zokaei, H ET , AL ( 2014 ). " Compiling Strategies and Determining Strategic Situation 
of Acquiring the Hosting and Holding the Great International Sport Events in Iran.  
International Review of Management and Business Research Vol. 3 Issue.2  
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   يةالجزائر كرة القدم تشخيصية لمستوى األداء في نظرة: عنوان البحث
  .معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةأستاذ محاضر أ : قميـنــــي حفيـــــظ
  .الجزائر - سوق أهراس –جامعة محمد الشريف مساعدية 

  coucou_ab@yahoo.frالربيد االلكتروين  00213664693280 هلاتفا
 :ص البحثملخ

الهدف من الدراسة هو إبراز الحقائق الرقمية للمستوى الفني والبدني لمباريات بطولة كرة القدم 
من خالل متابعة وفرز معطيات عدد من ) 2014/2015(الجزائرية المحترفة خالل الموسم الرياضي 

  .المباريات التي بثت عبر القنوات التلفزيونية الوطنية
نهج الوصفي التحليلي بغية الوصول إلى تحديد وتحليل المؤشرات البدنية والتقنية لذا فقد تم اعتماد الم

  .ومقارنتها بالدراسات األجنبية لمباريات البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم بالقسم األول
ضحت نتائج الدراسة قيما متوسطة إلى ضعيفة في المؤشرات البدنية للمنافسة كمؤشر اللعب وأو 

من إجمالي زمن المباراة، وهذا قياسا بمعدله في دراسات أخرى % 48.31الذي سجل معدل الحقيقي 
  ).2002فريديريك لومبارتان، % (69والذي يصل إلى 

من جانب قيمة المؤشرات الفنية للمنافسة الكروية في البطولة الوطنية المحترفة األولى فهي األخرى لم 
االحتراف العالمية، فبالعودة إلى نتائج الدراسة سنجد أن مجمل ترقى إلى قيم المؤشرات الفنية لبطوالت 

عدد األهداف وأساليبها،  فعالية الكرات الثابتة والهجمات المنظمة (المؤشرات الفنية المعنية بالبحث 
 G. Cazorla .قد سجلت قيم ضعيفة من حيث الكم والكيف) والمعاكسة،  التسديد على المرمى

(2006)  
بحث بوضع عدد من االقتراحات التي من الممكن أن تساهم في بعث أفكار إضافية حول أخيرا إهتم ال 

  .كيفيات العمل والتدريب في المجال الكروي الحديث قصد مواكبة مقتضيات كرة القدم المحترفة
    .كرة القدم الجزائرية ،ألداء، امستوى، تشخيص :الكلمات المفتاحية
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TTiittrree  ::  VVuuee  eett  ddiiaaggnnoossttiiqquuee  ddee  nniivveeaauu  ddee  rreennddeemmeenntt  ffoooottbbaalllliissttiiqquuee  AAllggéérriieenn    
GGUUEEMMIINNII    HHaaffiidd  ::  MMaaiittrree  ddee  ccoonnfféérreennccee  ccllaassssee  AA..  IInnssttiittuutt  ddeess  sscciieenncceess  eett  tteecchhnniiqquueess  ddeess  
aaccttiivviittééss  pphhyyssiiqquueess  eett  ssppoorrttiivveess..  
UUnniivveerrssiittéé  MMoohhaammeedd  CChhéérriiff  MMeessssaaààddiiaa  ––  SSoouukk  AAhhrraass--  AALLGGEERRIIEE..    
  
RRééssuumméé  ::    
LL’’oobbjjeeccttiiff  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  eesstt  dd’’ééttuuddiieerr  eett  aannaallyysseerr  qquueellqquuee  iinnddiiccee  tteecchhnniiccoo--pphhyyssiiqquueess  ddee  
cchhaammppiioonnnnaatt  pprrooffeessssiioonnnneell  AAllggéérriieenn..  OOùù  nnoouuss  aavvoonnss  pprriiss  uunn  éécchhaannttiilllloonn  ddee  3300  mmaattcchheess  
ttéélléévviissééss  ssuurr  lleess  cchhaaiinneess  nnaattiioonnaalleess  aavveecc  uunnee  mmooyyeennnnee  ddee  ddeeuuxx  mmaattcchheess  ppaarr  jjoouurrnnééee..  
  
NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  bbaassééss  ssuurr  llaa  mméétthhooddee  ddeessccrriippttiivvee  aannaallyyttiiqquuee  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr    ddéétteerrmmiinneerr  
eett  aannaallyysseerr  lleess  iinnddiicceess  ccoommppééttiittiiffss  pphhyyssiiqquueess  eett  tteecchhnniiqquueess  ddee  nnoottrree  cchhaammppiioonnnnaatt,,  eett  ddee  
ccoommppaarreerr  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuueess  aauuxx  rrééssuullttaattss  ddeess  ééttuuddeess  ssiimmiillaaiirreess  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss..    
    
CCeettttee  ééttuuddee,,  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ddoonnnnééeess  bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  eexxppllooiittééeess  mmeett  eenn  
éévviiddeennccee  ddeess  rrééssuullttaattss  ooùù  lleess  vvaalleeuurrss  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ffaaiibblleess  eett  mmooyyeennss  ppoouurr  lleess  ddeeuuxx  
aassppeeccttss  ééttuuddiiééss  ((LLee  vvoolluummee  ddee  jjeeuu  rrééeell  àà  eennrreeggiissttrréé    48.3148.31%%   eenn  AAllggéérriiee  ppaarr  aappppoorrtt  àà    6699%% àà  
ll’’ééttrraannggeerr))..  OOuu  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttaattééss  uunnee  ddiifffféérreennccee  ssttaattiissttiiqquuee  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  iinnddiicceess  
tteellss  qquuee  llee  jjeeuu  rrééeell,,  bbuuttss  mmaarrqquuééss  eett  llee  ttiirr  vveerrss  llee  bbuutt    mmoorrpphhoollooggiiqquuee..  ((GG..  CCaazzoorrllaa  ((22000066)),,  FF..  
LLaammbbeerrttaaiinn  ((22000022))))  
  
EEnnffiinn,,  àà  ttrraavveerrss  cceettttee  rreecchheerrcchhee  nnoouuss  pprrooppoossoonnss  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  pprraattiiqquueess  qquuii  vviisseenntt  àà  
ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  mmooyyeennss  eett  ddeess  mméétthhooddeess  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ffoooottbbaalllliissttiiqquuee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  
eexxiiggeenncceess  mmooddeerrnnee  ddee  llaa  ddiisscciipplliinnee..  
  
Mots clés : Diagnostique, Rendement, Football Algérien. 
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  : مقدمة 
تعد عملية التحليل بكرة القدم من أهم الكيفيات الرقمية التي تدفع بالعملية التدريبية إلى األمام و   

تعمل على تطويرها، كونها وسيلة فعالة لرفع مستوى األداء من خالل تحديد سلبيات وايجابيات الفريق 
ها تمنح فرصة المراقبة الواعية لكل األسرار بواسطة الرؤية المتبصرة والدراسة المستنيرة، كما أن

والفعاليات المختلفة وهو ما يولد تصورا لطبيعة األداء وإمكانية مقارنة مستوى الفريق بالفرق المشاركة 
  .في مختلف البطوالت

وفرق كرة القدم الجزائرية تسعى هي األخرى  كغيرها من الفرق العالمية إلى مواكبة التطور   
ع الميادين من خالل دخولها عالم االحتراف الرياضي بما يقتضيه من إصالحات الحاصل في جمي

عديدة على مستوى إدارات وهياكل النوادي وكذا البرامج والمناهج المعتمدة التي من شأنها أن تساهم 
  .في الرفع من مستوى األندية والالعبين

كروي لالعبين الجزائريين أثناء وبحكم نقص إن لم نقل انعدام المعطيات الرقمية عن األداء ال  
المنافسات الرسمية سواء تعلق األمر بالمعطيات البدنية أو التقنية، ارتأينا أن نتوجه في بحثنا هذا إلى 
تحليل المنافسة الكروية الجزائرية في البطولة المحترفة، كون أن ذلك هو المسار الوحيد الذي سيساعد 

ئص التكوينية الموجودة لدى العبينا إن وجدت أو تحسين مستوياتهم مدربي نوادينا على التدقيق في النقا
 .إن كانت قريبة لمستويات العبي المستوى العالي

  :الجانب التمهيدي 
  : إشكالية البحث 

لقد فرض التطور السريع الحاصل في اختصاص كرة القدم مسايرة دورية من طرف   
تدريب و تحويل المعارف النظرية إلى ميدانية المدربين، والعمل بالفلسفات الجديدة في علوم ال

وتجسيدها على أرض الميدان، وقد نجح األوربيون واألمريكيون نجاحا باهرا في التظاهرات العالمية 
  .وتقاسموا كل بطوالت العالم

ومن خالل متابعتنا ألراء أخصائيي كرة القدم الجزائرية ومشاهدتنا لمباريات الرابطة المحترفة   
ولدت لدينا انطباعات أولية حول ضعف اإلمكانات البدنية والتقنية لالعبين الجزائريين المحليين األولى ت

منهم خصوصا مقارنة بالالعبين الجزائريين المكونين بالخارج، وما نسبتهم من تركيبة المنتخب 
  .الوطني إال ناقوس تنبيه عن وضعية التكوين بالكرة الجزائرية

جانب من الجوانب التي نرى بأنها قد تجيبنا ولو جزئيا عن ضعف أو لذا ارتأينا إلى دراسة   
تماثل قدرات الالعب المحلي مع الالعب المكون خارج الوطن، وذلك من خالل تحليل المنافسة 

  .الوطنية بغرض الحكم على القيمة الحقيقية للمؤشرات البدنية والفنية لالعبي الفرق المحترفة
حت ضغط لمعرفة القيم الفعلية لمؤشرات المنافسة الكروية للرابطة كل هذه المقاربات تضعنا ت  

  :المحترفة األولى، وعليه تولد لدينا السؤال العام التالي 



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

578  

v ما قيمة مؤشرات المنافسة الكروية لبطولة الرابطة المحترفة األولى لكرة القدم ؟ 
  :و يندرج تحت هذا السؤال تساؤالت جزئية تتمثل في

 البدنية للمنافسة الكروية المحترفة األولى؟ ما قيمة المؤشرات 
  ما قيمة المؤشرات التقنية للمنافسة الكروية المحترفة األولى؟ 

  : نفترض في هذا البحث بأن :الفرضيات 2
v  قيمة مؤشرات المنافسة الكروية لبطولة االحتراف الوطنية األولى لكرة القدم بعيدة عن قيم

  . بطوالت االحتراف العالمية
  :الفرضيات الجزئية فكانت على النحو اآلتي أما عن
قيمة المؤشرات البدنية للمنافسة الكروية للرابطة المحترفة األولى بعيدة عن قيم بطوالت  ♦

  .االحتراف العالمية
قيمة المؤشرات التقنية للمنافسة الكروية للرابطة المحترفة األولى بعيدة عن قيم بطوالت  ♦

 .االحتراف العالمية
  :إن األهداف التي سطرناها في هذه الدراسة تمثلت في : بحثأهداف ال  3

Ø تسليط الضوء على بطولة الرابطة المحترفة األولى. 
Ø  معرفة القيم البدنية والفنية في مباريات الرابطة المحترفة األولى. 
Ø التعرف على أساليب اللعب وأساليب التهديف في البطولة. 
Ø ستفادة من نتائج تحليل المنافسةضبط برامج التدريب المستقبلية بحكم اال. 

  :إن دراسة هذا البحث يسمح لنا بإبراز: أهمية البحث 4
Ø المستوى الحقيقي لألندية الجزائرية و الالعب المحلي. 
Ø سبب االعتماد على الالعب األجنبي بدل المحلي عند اختيار العبي المنتخب الوطني. 
Ø  والضعفالخلل في األداء الكروي والوقوف عند نقاط القوة. 
Ø كيفيات تطوير المستوى الفني والبدني للفرق الكروية الناشطة بدوري االحتراف .  

 :لقد تم االستناد إلى الدراسات التالية: الدراسات السابقة و المشابهة 5
v   2002(دراسة سعد منعم الشيحلي وفاهم كمال:(  

كأس العالم بكرة القدم لعام  دراسة مقارنة للنواحي الفنية لبعض مباريات تصفيات: والمعنوة بــ 
2002 .(  

  :وكان الهدف منها هو
  .التعرف على المستوى الفني والخططي لفرق عينة البحث - 
  .2002مقارنة النواحي الفنية للفرق المشاركة في تصفيات المجموعة األسيوية السادسة لكأس العالم  - 



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

579  

رها ستة فرق والتي تمثل المجموعة إستخدم بها المنهج الوصفي باألسلوب المسحي، على عينة مقدا
  .األسيوية السادسة

  :ولقد إستنتج الباحثان األتي ذكره 
  .تباين في أداء النواحي الفنية والخططية أثناء المباريات بين فرق عينة البحث - 
رمية (وجود فروق ذات داللة معنوية بين المتوسطات الحسابية للنواحي الفنية والخططية اآلتية  - 

  ).الضربة الحرة المباشرة، التهديف من خارج منطقة الجزاء والمناولة القوسية من جهة اليمين التماس،
عدم وجود أي فروق معنوية بين المتوسطات الحسابية للنواحي الفنية والخططية للمتغيرات اآلتية  - 

داخل منطقة  الضربة الركنية، ضربة الجزاء والضربة المباشرة، التهديف بالرأس والتهديف من(الذكر 
  ).الجزاء، المناولة القوسية من جهة اليسار والمناولة الجدارية

v   2006جورج كازورال (دراسة :(  
التقييم البدني والفيزيولوجي لالعب كرة القدم وتوجيه طريقة (أجريت هذه الدراسة تحت عنوان 

سية للدرجة األولى العب من البطولة الفرن 165حيث شملت هذه الدراسة عينة مكونة من  ،)إعداده
السويد، الدانمارك، (العب من الدرجة الثانية والفريق الوطني الفرنسي وبعض الفرق األوروبية  111و

  ).إيطاليا وإسبانيا
  :وهدفت الدراسة إلى

  .مقارنة القدرات البدنية والمورفووظيفية لعينة البحث - 
  .تحليل المتطلبات الحديثة لالعب كرة القدم - 
  .الة البدنية وتخطيط الجرعات البدنية المالئمة في التدريب اليوميمراقبة الح - 

أما عن نتائجها فقد أوضحت هذه الدراسة أهمية الخصائص البدنية والمرفولوجية والفيزيولوجية لالعب 
  كرة القدم الحالي والمستقبلي من خالل اختصاصه بـعدد من المؤشرات المحددة

  
  :المنهج المتبع  6

اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي كونه األمثل لمثل هذه الدراسات،  وذلك من خالل  في بحثنا هذا
طريقة تحليل البيانات المدونة من جملة المالحظات المسجلة أو التحليل بواسطة برمجيات التحليل التي 

  .تستخدم لنفس الغرض
للعب، اللعب الحقيقي، اللعب السلبي إجمالي ا(إثنين وهما المتغير البدني  هذا التحليل يرتبط بمتغيرين

الكرات الثابتة، األهداف المسجلة، الهجمات المنظمة (والمتغير التقني ) إضافة إلى فترات وحدود اللعب
  ).والمعاكسة

تمثل مجتمع البحث في مباريات كرة القدم لفرق الرابطة المحترفة األولى موبيليس،  :عينة البحث 7
مقابلة من  30ائري برعاية متعامل الهاتف النقال موبيليس وقد اخترنا والتي تنشط في الدوري الجز
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من % 66.67أي أنها من نوع العينة العمدية بنسبة  .مباراة بثتها القنوات التلفزية الوطنية 45ضمن 
  ).2014/2015(إجمالي المباريات المتلفزة بمرحلة الذهاب 

طيات الكافية لبحثنا بغرض تحليلها ومناقشتها من أجل جمع المعلومات والمع: طرق وأدوات البحث 8
  :إستعنا بمجموعة من الوسائل واألدوات وهي 

  .بطاقة مالحظة خاصة بالمؤشرات البدنية والفنية انجزت بالتشاور مع خبراء كرة القدم - 
  ). البتوب(جهاز كومبيوتر محمول  - 
  .ت نوع أداتاجيغا باي 08أجهزة فالش ديسك لتحميل المباريات سعة كل واحد  - 
 QQ PLAYER ET QM PLAYER    برنامج الفيديو النصف أوتوماتيكي نوع   - 
  .ميقاتي 02موديم أنترنيت لتحميل المباريات من موقع اليوتيوب و  - 
  :إستخدمنا في بحثنا هذا المعالجات اإلحصائية التالية: أساليب التحليل والمعاينة اإلحصائية 9

ü المتوسط الحسابي؛ 
ü ؛المعياري اإلنحراف  
ü النسبة المئوية. 

في هذا العنوان سنعمل على عرض جميع النتائج المحصلة من مشاهدة : عرض نتائج البحث. 2
  . وتحليل المباريات المعنية بالدراسة معتمدين في ذلك على جداول ومنحنيات العرض

اللعب الحقيقي : هينعيد ونذكر بأن المؤشرات البدنية موضع الدراسة : عرض نتائج المؤشرات البدنية
إلى ترددها خالل  باإلضافة، )فما فوق41(ومن،")40- 21(ومن ،")20-11(ومن،")10-0(من 

  .المباراة
  :عرض نتائج اللعب اإلجمالي في المنافسة الكروية الجزائرية

  
  .يبني جمموع اللعب اإلمجايل للمباريات اليت مثلت العينة حمل الدراسة): 01(منحىن بياين رقم
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يتضح لنا أن أطول مباراة في البطولة المحترفة للدرجة ) 01(ل معطيات المنحنى البياني رقم من خال
 93ثانية  وأقل مباراة من حيث اللعب اإلجمالي قد بلغت  40دقيقة و 100األولى قد بلغت مدتها 

  .ثانية 51ثانية بإنحراف معياري قدره دقيقتين و 30دقيقة و 96دقيقة، مع متوسط حسابي قدره 
  :عرض نتائج اللعب الحقيقي والسلبي في المنافسة الكروية الجزائرية 

  .يوضح  مدة اللعب الحقيقي والسلبي في المنافسة الكروية الجزائرية:  )01( جدول رقم
 المؤشرات اللعب الحقيقي اللعب السلبي

  المدة  النسبة  المدة  النسبة
 15دقيقة و 987 51.69%

 ثانية
دقيقة  951 48.31%

 ثانية 45و
مجموع دقائق المباريات 

 الكلية
 20دقيقة و 49 51.69%

 ثانية
دقيقة  47 48.31%

 ثانية 10و
 المتوسط الحسابي

 االنحراف المعياري 4.72 5.70
  

نالحظ بأن مؤشر اللعب السلبي شهد تقدما طفيفا في مجمل  )01(بالعودة إلى معطيات الجدول رقم 
% 51.69ثانية أي بنسبة  20دقيقة و 49ذ أنه سجل ما قيمته المعطيات على مؤشر اللعب الحقيقي إ

ثواني أي  10دقيقة و 47من إجمالي اللعب الكلي للمنافسة بينما سجل مؤشر اللعب الحقيقي ما مدته 
  .من إجمالي اللعب% 48.31بنسبة 

  :عرض نتائج فترات اللعب الحقيقي في المنافسة الكروية الجزائرية
  .فترات اللعب الحقيقي في المنافسة الكروية الجزائرية يوضح :  )02( جدول رقم

لعب حقيقي أكثر 
 ثانية 40من

لعب حقيقي من 
 ثانية 40إلى  21

 11لعب حقيقي من 
 ثانية 20إلى 

 0لعب حقيقي من 
 ثواني 10إلى 

المؤشر البدني 
حسب فترات 

 اللعب
العدد   النسبة

  )مرة(
م(العدد  النسبة

  )رة
العدد   النسبة

  )مرة(
العدد   ةالنسب

  )مرة(
مجموع فترات  859 34.88% 621 25.21% 542 22% 441 17.91%

 اللعب
17.91% 22.05 22% 27.1 25.21% 31.05 34.88% 42.9

5 
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف  11.67 6.04 5,86 6.07
 المعياري

دة فترة اللعب الجدول السابق يوضح لنا أن عدد فترات اللعب الحقيقي يتناقص تدريجيا مع زيادة م
من إجمالي % 34.88ثواني سجلت ما نسبته   10إلى  0الحقيقي، إذ أن فترة اللعب الحقيقي من 



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

582  

، وكانت نسبة %25.21ثانية ما يوازي  20إلى 11فترات اللعب، في الحين سجلت فترة اللعب من 
 .على الترتيب% 17.91و% 22كل من الفترتين المتبقيتين  
 .على الترتيب% 17.91و% 22تين المتبقيتين  وكانت نسبة كل من الفتر

عدد : نعيد ونذكر بأن المؤشرات التقنية المعنية بالدراسة هي: عرض نتائج المؤشرات التقنية 
األهداف المسجلة، أساليب التسجيل، أزمان تسجيل األهداف، الهجمات المنظمة والمعاكسة، الكرات 

  .في المقابلة الثابتة، التسديد على المرمى وعدد التسلالت
  :عرض نتائج عدد األهداف المسجلة وأساليبها

  
  .يبين إجمالي األهداف المسجلة وأساليبها): 02(منحنى بياني رقم

مباراة هو  20يتضح لنا أن عدد األهداف المسجلة في ) 02(من خالل معطيات المنحنى البياني رقم 
من األهداف قد سجلت عن طريق الكرات والنسبة الكبيرة . هدف في كل مباراة 2.4هدف بمعدل  48

هدفا  14هدفا، في الحين أن باقي األساليب قد سجلت بها ترتيبا  21أي % 43.75الثابتة بما يعادل 
عن طريق التسديد وهدف واحد ) 02(أهداف للهجمات المعاكسة وهدفين إثنين) 10(للهجمات المنظمة و

  . سجل بخطأ من الحارس
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  : سجيل األهدافعرض نتائج زمن ت 

  
  .يبين إجمالي األهداف المسجلة وفقا لزمن تسجيلها): 03(منحنى بياني رقم

يتضح لنا أن عدد األهداف المسجلة في السدس الثاني ) 03(من خالل معطيات المنحنى البياني رقم 
ليها قيمة هدفا وهي أكبر قيمة مسجلة، ثم ت 11من المباراة أي الثلث الثاني من الشوط األول قد بلغ 

أهداف لكل سدس، في الحين سجل السدس الرابع أضعف  9السدس األول والسادس للمقابلة بإجمالي 
  .أهداف 4قيمة بما يوازي 

والمالحظ كذلك هو أن عدد األهداف المسجلة في الشوط األول كان أكبر من عدد األهداف المسجلة في 
  .   هدفا 21و 27الشوط الثاني، إذ بلغت ترتيبا 

أن مجموع  )03(يتضح لنا من خالل قراءتنا للجدول رقم : ض نتائج الهجمات المنظمة والمعاكسةعر
هجوم معاكس مع متوسط حسابي  65هجمة، من بينها  307قد بلغ ) المنظمة والمعاكسة(الهجمات 

، مع العلم أن عدد األهداف 1.59هجمة معاكسة في كل مباراة وانحراف معياري قدره  3.25قدره 
من إجمالي األهداف % 20.83أهداف أي ما نسبته  10سجلة من الهجمات المعاكسة قد بلغ   الم

هجمة، مع  242هدفا، أما فيما يخص الهجمات المنظمة فقد بلغت ماقيمته  48المسجلة والمقدر بـ
بعدد أهداف  3.95هجمة في كل مباراة وانحراف معياري موازي لـ 12.1متوسط حسابي قدره 

  .من إجمالي األهداف المسجلة% 29.17هدفا أي ما نسبته  14وصل إلى 
  .يوضح  عدد الهجمات المنظمة والمعاكسة في البطولة المحترفة:  )03( جدول رقم

  
 
 
  
  
  

  هجوم منظم  هجوم معاكس  نمط الهجمة
  242  65  المجموع

  12.1  3.25  المتوسط الحسابي
  3,95  1.59  اإلنحراف المعياري
  14  10  األهداف المسجلة

  %29.17  %20.83  بة المئويةالنس
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  :عرض نتائج الكرات الثابتة 
  .يوضح الكرات الثابتة وعدد األهداف المسجلة بها): 04(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

يتضح لنا من خالل قراءة الجدول السابق أن مجموع الكرات الثابتة في المباريات المعنية 
كرة ثابتة في كل مباراة وانحراف  47كرة ثابتة، بمتوسط حسابي قدره تقريبا  941بالتحليل قد بلغ 
من إجمالي % 43.75ة لألهداف المسجلة عن طريقها إذ بلغت مع نسبة عالي 7.55معياري قدره 

  .األهداف المسجلة
  : عرض نتائج التسديد على المرمى والتسلالت

  .يوضح نتائج التسديد على المرمى والتسلالت): 05(جدول رقم 
  التسديدات  التسلالت  النمط

  324  116  المجموع
  16.2  5.8  المتوسط الحسابي
  4.35  2.75  اإلنحراف المعياري

  2  /  األهداف
النسبة المئوية لألهداف 
  المسجلة عن طريق التسديد

/  4.16%  

                   
يتبن لنا أن مجموع التسلالت في المباريات المعنية بالتحليل ) 05(من خالل قراءتنا للجدول رقم  

راف معياري عن كل مباراة وانح 5.8تسلل، مع متوسط حسابي قدره  116قد وصل إلى ما قيمته 
تسديد داخل (تسديدة بجميع أنواعها  324، أما فيما يخص التسديدات فقد سجلنا ما مجموعه 2.75قدره 

 16.2مع متوسط حسابي قدره ) متر، بالرأس أو بالقدم، بالمراقبة أو بدونها 18أو خارج منطقة 

  الكرات الثابتة  أساليب التسجيل
  941  المجموع

  47.05  المتوسط الحسابي
  7.55  اإلنحراف المعياري

  21  عدد أهداف الكرات الثابتة
ألهداف المسجلة عن النسبة المئوية ل

  طريق الكرات الثابتة 
43.75%  
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لة عن طريق التسديد أما نسبة األهداف المسج. 4.35تسديدة في كل مباراة وانحراف معياري قدره 
  .فقط% 4.16بجميع أنواعه فقد بلغت 

بعد عرضنا لنتائج البحث، سنعمل في هذا العنوان على مناقشة هذه النتائج : مناقشة وتحليل النتائج/ 3
قصد التوصل إلى اإلجابة على تساؤالت البحث األولية وبالتالي معرفة المستوى الفعلي التنافسي في 

  .  الكرة الجزائرية
  :مناقشة نتائج المؤشرات البدنية في المنافسة الكروية الجزائرية/ 1.3

نجد أن اللعب الحقيقي أقل مدة من اللعب السلبي وهو ما يتناقض مع ) 01(من خالل نتائج الجدول رقم 
المعطيات النظرية لبطوالت اإلحتراف األجنبية، فالبعودة إلى معدل اللعب الفعلي أو الحقيقي في 

من وقت % 48.31ثواني أي بنسبة  10دقيقة و  47لوطنية المحترفة األولى نجده يصل إلى البطولة ا
( أكرموفاللعب اإلجمالي، وبمقارنته مع اللعب الحقيقي المسجل في بعض الدراسات لكل من 

اللذان وجدا أن قيمة اللعب الحقيقي في مباريات الدرجة األولى  )1981(لوكوتشيوفو )1975
من الوقت اإلجمالي للعب، وهو ما % 66إلى % 61دقيقة أي     بنسبة  60إلى  55تتراوح ما بين 

دقيقة لمعطيات كروية تعود لسنوات السبعينات  12إلى  7يوضح فارق زمني مقداره ما بين 
  .  والثمانينات

 )2002(فريديريك لومبارتان وإذا ما قورنت نتائج بحثنا بمعطيات التسعينات التي أوضحها   
ثانية، كون  28دقيقة و 15بفرنسا سنجد أن الفارق أضحى بالضبط  1998لة كأس العالم لسنة في بطو

ثانية، بمعنى ضعف األداء  38دقيقية و 62أن اللعب الحقيقي قد وصل خالل المنافسة المذكورة إلى 
  .  البدني لالعب الجزائري مقارنة بنظرائه في الدول األوروبية

ن اللعب الحقيقي تؤكد لنا بما ال يدع الشك صحة الفرضية الجزئية هذه الفوارق الجوهرية في زم
األولى التي أوضحت بأن قيمة المؤشرات البدنية للمنافسة الكروية في البطولة الوطنية المحترفة األولى 

 .بعيدة عن قيم المؤشرات البدنية لبطوالت االحتراف العالمية
  :المنافسة الكروية الجزائريةفي  مناقشة النتائج المؤشرات الفنية/ 2.3   

، نجد أن عدد األهداف المسجلة في مجمل )02(من خالل قراءتنا للمنحنى البياني رقم   
هدف في كل مقابلة، حيث كانت الكرات الثابتة هي أكبر  2.4هدف أي بمعدل  48المباريات قد بلغ 

% 29.16ساليب ترتيبا ، في الحين سجلت باقي األ%43.75أسلوب سجلت به األهداف بنسبة قدرها 
للتسديد وهدف واحد سجل بالخطأ من % 4.16للهجمات المعاكسة، % 20.83للهجمات المنظمة، 

  .حارس المرمى
وداللة هذا هو اإلستحواذ الضعيف للكرة كون أن أكبر مؤشر من بين مؤشرات فترات اللعب   

متوسط الوقت الكلي للمباريات  من% 34.88بنسبة ") 10إلى  0(الحقيقي كان الحد الزمني الممتد من 
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وبالمقابل كلما زاد مؤشر اللعب ضعف تردد أو معدل المؤشر، مما يعني قلة الوقت المتاح لبناء 
  .الهجمات المنظمة خالل المباراة

ضف إلى ذلك تفوق اللعب السلبي على اللعب الحقيقي والفعالية الهجومية الضعيفة لفرق   
هدف وتبني أسلوب  14هجمة منظمة سجل منها فقط  242جموع البطولة المحترفة األولى فمن م

 10هجمة معاكسة سجلت  65اللعب المباشر الذي يعتمد على التمرير الطويل والكرات الثابتة إذ من 
  %). 15.38مقابل % 5.78(أهداف وهي نسبة فعالية أكبر بكثير من فعالية الهجوم المنظم 

وهو معدل % 2.23اح الكرات الثابتة لم يتعدى حاجز كما وجد من خالل الدراسة أن نسبة نج  
ضعيف يعكس مدى ضعف األندية الجزائرية في هذا الجانب خاصة وأن الكرات الثابتة باتت اليوم في 

أحمد اهللا البساطي الكرة الحديثة السالح الذي يصنع الفارق بين األندية أو المنتخبات حسبما أشار إليه 
  .)1998(وآخرون 
السابقة تؤكد صحة الفرضية الجزئية الثانية التي أدلت على أن قيمة المؤشرات الفنية النتائج   

للمنافسة الكروية في البطولة الوطنية المحترفة األولى بعيدة عن قيم المؤشرات الفنية لبطوالت 
  .االحتراف العالمية

  :مناقشة عامة واستنتاجات/ 4
لبدنية للمنافسة الكروية في البطولة الوطنية المسجل خالل الدراسة هو أن قيمة المؤشرات ا  

المحترفة األولى لم ترقى إلى قيم المؤشرات البدنية لبطوالت االحتراف العالمية، ففي كل الدراسات 
، )1991(، إيريك مومبيارتس )1981(لوكوتشيوف، )1975( أكرموف(النظرية التي اعتمدنا عليها 

وجد أن اللعب الحقيقي أو الفعلي يشكل )  )2006(ال ، جورج كازور)2002(فريديريك لومبارتان 
  .غالبية وقت المباراة

عكس واقع بطولتنا والتي عوض أن يتفوق اللعب الفعلي للمقابلة بها، سجلنا تفوق اللعب   
السلبي بفارق حتى ولو كان طفيفا إال أنه يدل على الضعف البدني لالعبي الكرة الجزائريين  من جهة 

  . التقني الجماعي في الكرة لديهموصعوبة التحكم 
  :وأسباب ذلك تعود إلى عدد من النقاط نذكرها فيما يلي

ü  كثرة التوقفات أثناء المباراة وهو ما يبرزه متوسط عدد الكرات الثابتة في المقابلة إذ وصل إلى
ت ثواني سنجد أن إجمالي الوق 10مرة، وبالتالي لو نفترض أن كل توقف ينجر عنه فقدان  47.05

 .دقائق 08الضائع إلعادة الكرة في اللعب هو ما يقارب 
ü خاصة عندما تكون النتيجة في صالحهم  50أمتار و 5تباطؤ حراس المرمى في لعب ضربة الـ

ونفس الشيء عند خروج الكرة من جهة الركنية، إذ سجل في الدراسة بأن المباراة معرضة للتوقف 
ثانية أحيانا وبالتالي التأثير  90ثانية على األغلب إلى  50في مثل هذه الحاالت لمدة تتراوح مابين 

 .على ريتم المباراة وزيادة الوقت السلبي للعب
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ü  50كثرة االحتجاجات من طرف الالعبين على قرارات الحكام، إذ يضيع من المباراة ما متوسطه 
ره ضربة جزاء مثال ثانية إلى دقيقتين أحيانا في حالة كان قرار الحكم غير مؤثر، أما إن كان قرا

 . دقائق 3دقيقة إلى  2فالوقت الضائع يصل إلى ما بين 
من جانب قيمة المؤشرات الفنية للمنافسة الكروية في البطولة الوطنية المحترفة األولى فهي األخرى لم 

جمل ترقى إلى قيم المؤشرات الفنية لبطوالت االحتراف العالمية، فبالعودة إلى نتائج الدراسة سنجد أن م
عدد األهداف وأساليبها،  فعالية الكرات الثابتة والهجمات المنظمة (المؤشرات الفنية المعنية بالبحث 
  .قد سجلت قيم ضعيفة من حيث الكم والكيف) والمعاكسة،  التسديد على المرمى

كان وعليه يمكن القول بأن هذه الدراسة أثبتت صحة فرضيتا البحث، وبالتالي فسياق الفرضية العامة 
صائبا في نهجه كون أن قيم مؤشرات المنافسة الكروية البدنية والفنية لبطولة االحتراف الوطنية األولى 
لم ترقى إلى مستوى قيم مؤشرات البطوالت العالمية، وبالتالي علينا إعادة النظر في كثير من األمور 

عمل منهجي للجميع  والتفكير العميق في كيفيات تصحيح الوضع الراهن من خالل تبني أسلوب
حتى نتمكن من مواكبة التطور الحاصل في كرة القدم الحديثة واالستفادة ) مدربين، مسيرين والعبين(

 .الفعلية من مزايا االحتراف الرياضي
 :خاتمــة

وما تم التطرق إليه في الفصول النظرية والتطبيقية، استخلصنا عددا من النقاط الهامة من خالل بحثنا 
  : والتي نوجزها في مايلي في الرابطة المحترفة األولى ت عن بعض اللبس والغموضوالتي كشف

للرابطة المحترفة األولى لم ترقى إلى ) البدنية والتقنية(قيمة مؤشرات المنافسة الكروية  ♦
مؤشرات بطوالت اإلحتراف العالمية األخرى وهذا من خالل ما تم التوصل إليه من تحليلنا 

  .مقابلة 30شملت  لعينة البحث والتي
  .غياب الفعالية الهجومية خاصة بأسلوب الهجمات المنظمة والتسديد ♦

وهو ما يستوجب علينا إعادة النظر في كثير من األمور، كتغيير فكر وفلسفة التدريب في البطولة 
الي واالعتماد على التكوين في الفئات الصغرى والتي تعتبر بمثابة خزان بالنسبة للفئات الكبرى وبالت

علينا االستثمار أكثر فأكثر في الفئات الشبانية، كما أنه هناك عالقة طردية بين الجانب البدني والجانب 
 . التقني لالعبين فكلما كانت اللياقة البدنية عالية كلما كانت اللياقة الفنية عالية والعكس صحيح

 المراجع
  :المراجع العربية واألجنبية

عد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاته، دار قوا: أمر اهللا أحمد البساطي •
  .1998 -القاهرة -النشر منشأة المعارف

  .2008 ،اإلسكندرية،-1،منشأة المعارف، ط،أسس إعداد العبي كرة القدم: علي البيك  •



 ضةلكية  لوم الر   - يف  امعة مؤتة  5/5/2016-4املؤمتر العلمي ا ويل األول لعلوم الر ضة والص ة  املنعقد  الل الفرتة 
 

588  

اإلحصاء الوصفي في علوم التربية البدنية والرياضية، الطبعة : محمد نصرالدين رضوان  •
  .2002القاهرة،  -دار الفكر العربي - األولى

• Akramov. R. A (1990) : Sélection et préparation des jeunes footballeurs. OPU, Alger. 
• G. Cazorla (2006) : Evaluation physique et physiologique du footballeur et 

orientations de sa préparation physique ; 4éme journées Internationales des sciences 
du sport ; 26-28 Novembre 2006, Actes Edition INSEP. 

• Lambertin .F (2002) : Football : Préparation Physique Intégrée , ed : Amphora – 
Paris, Nov 2002. 

• Luchinov. N. M (1981) : Etat et tendances de développement du football moderne , 
Revue Annuelle – Football – MCP. 

• Mombaerts. E (1991) : Football : de l’analyse du jeu à la formation du joueur. Ed 
Actio – France. 

• Weineck. J (1997) : Manuel d’entrainement ; traduit de l’allemand par R. Handchuh ; 
éditions vigot, 4éme édition, Paris, 1997. 

   
  

  
  



589  

  مدى استخدام استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي لدى العبي العاب القوى في االردن
  خلود خويله.صادق الحايك         د. أ د

  ملخص
ى دــي لــلمعرفوراء اا ــر مــلتفكیالتعرف الى مدى استخدام استراتیجیة اة ــسرالده اذــدفت ھــھ

ة ــت عینــتكونو )الجنس، العمر، مكان السكن(ات رـــیمتغء وـــضالعبي ألعاب القوى في االردن في 
من الالعبین والالعبات المسجلین ضمن لوائح ) 478(العبًا والعبة من مجموع ) 182(ن ــة مــسرالدا

  .األتحاد األردني أللعاب القوى
راء ، تم تصمیم مقیاس لقیاس مدى استخدام استراتیجیة التفكیر ما وةـسرالدولتحقیق الھدف من ا 

ى متوسط من التفكیر ما توـى مسـة علـلعیناد افرل  أوـة حصـسرالدانتائج ت ظھرالمعرفي للریاضین، أ
بعد معرفة المعرفة، ودرجة متوسطة في بعدي ى ـعلوراء المعرفي على المقیاس ككل ومستوى متوسط 

عن ائج ــلنتافت  ــد كشــفق، ةــسرالدات ارــق بمتغیــا  یتعلـفیماما  . ، ومعالجة المعرفةةـلمعرفتنظیم ا
وفي لمعرفي وراء التفكیر ما مدى استخدام استراتیجیة اي ــائیة فــحصإة ــاللذي در ــثد أوــجعدم و

كذلك كشفت الدراسة عن .  ى للجنسیعزاألبعادالثالثة تنظیم المعرفة ومعرفة المعرفة ومعالجة المعرفة 
  )25 -19(لع العمر وجود ائر ذي داللة احصائیة للسن وكانت لصا

ويوصي الباحثان ضرورة إتاحة الفرصة لالعبين بممارسة مهارات التفكير ما وراء المعرفي في جميع 
  .ابعادها وتضمين البرامج التدريبية استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي
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 المقدمة
هو ما يعطي المعلومات معنى، ويجعل التفكير هو تنفس العقل، وان توقف اختنق العقل، و        

للمعرفة مغزى، ويبرز معنى المعلومات بما يقوم به التفكير من عمليات التحليل والتنظيم والتقويم 
والتعميم وغيرها وهو الذي يعطي الحياة معنى وقيمة، ووفقا لما يراه علماء النفس، يمكن للمرء ان 

ما نجح في تنظيم تفكيره، واخضاعه لقدر من االنضباط  يعيش حياة افضل تلبي رغباته وتحقق ذاته اذا
  .والتوجيه

ان التعليم والتدريب بال تفكير جهد ضائع، وتفكير بال تعليم امرمحفوف بأشد المخاطر،             
هو امضى اسلحة هذه القوة، والتفكير الرديء هو اخطر  - بال منازع –فالمعرفة قوة والتفكير الجيد 

دي الى زوالها، لذا فقد اصبحت تنمية التفكير الجيد من اهم متطلبات التعلم في جميع العوامل التي ئؤ
والمتأمل في التقدم الذي وصلت إليه  .المجاالت، واصبح من الضروري والمهم ان نعرف كيف نفكر

للتطبيق،  دول العالم المتقدمة يجد ان محور هذا التقدم هو العقل البشري المفكر الذي يقدم النظرية القابلة
كل ما من شانه ان يطور الحياة البشرية، وان موضوع التفكير اصبح بالغ االهمية في التربية المعاصرة 
الذي يؤكد على ضرورة تنمية مقدرة االفراد على التفكير، وبخاصة النشىء الذين يجب اعدادهم اعدادا 

ليكونوا قادرين على النجاح والتميز في يؤهلهم لمواجهة تحديات الغد، ويعلمهم مهارات الحياة المختلفة، 
  ).2004،علي(المستقبل والمساهمة في تنمية المجتمع 

قدرات شكل من اشكال السلوك التي يمكن للفرد تعلمها واكتسابها ويمكن ان تظهر في سياق الو 
كذلك  نموه جملة من العوامل المحيطة به، والتي تساهم في تقدم الفرد او تحبط وتعيق تطور خصائصه،

في المجال الرياضي يتعرض الالعبين الى عدد من المؤثرات التي  تؤثر على تفكيرهم كالبيت 
والمدرسة والقيم واالتجاهات والعادات والتقاليد التي تسود المجتمع، فاالنسان يولد وينمو في بيئة 

الشخصية، والحاجات  اجتماعية يستجيب لها بطريقة تكيف تحددها الظروف والمواقف االجتماعية
وتصبح استجاباته موضوعا لقبول المجتمع، ومن المبادئ السلوكية المعروفه ايضا    واتجاهاته ودوافعه

ان جوانب السلوك التي تشجع وتقبل في المجتمع، يتم تدعيمها أي انها تتحول الى عادة ثابته واسلوب 
من االنشطة الرياضية التي يقع  وهناك الكثير. حياة  لدى االنسان، والتي ترفض وتحبط يتم انطفاؤها

فيها العبء االكبر على عمليات التفكير اثناء االستجابات االمختلفة وخاصة في االلعاب الرياضية الفرقية 
 او المنازالت الفردية والتي يتمثل فيها الصراع الدائم بين تفكير الالعب وتفكير منافسه

  ).2002،عالوي(
يوم هو ما يشغل علماء التربية وإنما أصبحت نوعية وجودة التفكير من لم يعد تعليم التفكير ال        

أهم اهتمامات التوجهات التربوية المعاصرة والتي تتطلب من االفراد التعامل مع مشكالت حياتهم 
ومتغيرات العصر، المتالحقة بكل وعي وذكاء، من أجل امتالك القدرة على  تحليل المواقف واتخاذ 

جوهر العمليات التربوية يركز على كيفية ونوعية التفكير من خالل استخدام القرارات، واصبح 
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والتي تدور حول وعي الفرد ) ما وراء المعرفة(استراتيجيات التفكير الحديثة، ومن هذة االستراتيجيات 
 بما يقوم به من مهارات وعمليات اثناء التفكير بهدف تحسين الذاكرة ومراقبة عمليات التعلم والتدريب

  .وضبطها
ل ویجعل وـلعقابرمجة ولتلقین والحفظ اعن ًا دـبعیاع دـإلبت ااـة طاقـي تنمیـھم فـلسلیم  یسالتفكیر إن ا       

ى ــلإا ــتحویلھ، واــمعالجتھوا ــة بنائھــى ثقافــلإة ــلمعلوماي ــة تلقـن ثقافـموج رـلخاى ـعلدر اـقمن الفرد 

لى إلمعرفة اة ــن مرحلــمل اــالنتقان ــھ مــھر تمكناوــظت واــالقعف اــكتشاي ــل فــتتمث، ةــمعرف

تھتم  فة المجتمعات كافي ي ـلمنطقر اتثماـالساو ـھل وـلعقر اتثماـسابح ـفأص، ةـلمعرفوراء امرحلة ما 

 تاــلمؤسسا اصبحتا ذــل اــمتطلباتھة واــلحیات ارــة متغیــجھاى موــعلدر اــلقاطن اوــلماد ادــبإع

تعلم ـــلاى ــعلدراــطن قاوــماد دــر إلعــلتفكیاة ــتنمیاھا ورــة لألفــلعقلیرات ادــلقاویر ــة بتطــلمعنیا

الفرماوي (رع لمتساالنمو اھا مع رع ظھوـــي یتوقـــلتة ادـــلجدیم اوـــلعلان ـــمدة تفاـــالسة وااـــلحیى ادـــم

  .)2004،وحسین

التفكير أحد متطلبات االداء التنافسي حيث تلعب عمليات التفكير أن ) 2003(ويشير الوقاد      
دورا هاما في نشاط الفرد واستجاباته لنواحي االنشطة المختلفة خاصة في محاولة تنفيذ الخطط، وسرعة 

  .تقدير الفرد لموقفه وادراكة للعالقات، وكثير من األنشطة التي يقع فيها العبء األكبر على التفكير
ر التفكير ما وراء المعرفي من مستويات التفكير العليا التي يحتاجها الالعب اثناء ويعتب     

التدريب والمنافسة وفي الحياة اليومية وكذلك يشكل الجزء االكبر من نشاط الالعبين اثناء اتخاذ 
لالعب سرعة القرارات وتنفيذ المهام والواجبات الخططية والبدنية والعقلية اثناء االداء، النه يتطلب من ا

التقويم الصحيح للموقف واالتخاذ اللّحظي للقرار المناسب، للوصول الى الهدف المنشود، ويجب ان 
يتميز بسرعة قصوى في حدوث عمليات التفكير واتخاذ القرار في جزء من الثانية وهذا ما يميز 

  .المستويات الرياضية العليا
الالعبين أن يمتلكوا العديد من المهارات  وتعد ألعاب القوى من االلعاب التي تطلب من     

المتنوعة التي تجعل منهم العببين مميزين واهمها المهارات العقلية وتوظيفها بالطرق الصحيحة وان 
يقف الالعبون الموقف المثالي في الملعب وما يحيط بظروف المنافسة واستخدام المهارات العقلية 

  .ء المعرفي اثناء المنافسة او التدريب او خالل حياته اليوميةوالتفكير في التفكير او التفكير ما ورا
وعملية التفكير ما وراء المعرفي هي القدرة على التخطيط والوعي بالخطوات واالستراتيجيات التي يتم 
اتخاذها لحل المشكالت والقدرة على تقييم كفاءة االداء باعتبارة احد طرق التعليم والتدريب والمفكر 

ان يستخدم استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي وهذا يتطلب منا كمربين ان نساعد الالعبين  الجيد البد
تفكيرههم وفي تفكير االخرين الن ذلك يسهم في حل اي مشكلة قد تواجههم سواء  كيف يفكرون في
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تقاء بمستوى كانت علمية، او اثناء التدريب والمنافسة واالداء وكذلك في الحياة اليومية، من اجل  االر
  .الالعبين

األهمية النظرية والعملية فيما تنتجه من  وفي ضوء مما سبق فإن هذه الدراسة تهدف الى توضيح
اإلضافة المعرفية والتطبيقية حول مفهوم استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي لالعبين في المجال 

  .الرياضي
   :مشكلة الدراسة

ل عمل الباحثان في مجال التربیة الریاضیة منذ ما یزید عن  الــن خــة مــسرالداكلة ــمشرت وــتبل          

حیث تبین لھما اھمیة التفكیر ما وراء المعرفي لمساعدة  الالعبین والطلبة على حل مشاكلھم  ،عشرین عاما

 وكیفیة مواجھتھا في  الملعب وفي حیاتھم الطبیبعیة من جھھ، وعدم تركیز معلمي التربیة الریاضیة

  .والمدربین على تطویر ھذا النوع من التفكیرمن جھھ اخرى

ان التفكیر ما وراء المعرفي یّمكن الفرد الذي یتمتع بھ من القدرة على التعامل مع مختلف المواقف 

والظروف واألشخاص، وھذا ینطبق بشكل كبیر في المجال الریاضي ألنھ من أكثر المجاالت التي تحتوي 

ت ــلوي تناــلتت ااــسرالدكما أن قلة  ا. لب من الالعب الریاضي التعامل معھاعلى مواقف مختلفة تتط

للریاضیین قد شجع الباحثان على اجراء ھذه الدراسة، حیث لمعرفي وراء اا ــر مــلتفكیى اتوــة مســمعرف

ة ـلعملیاع ـقواة على ـھمیأن ـھ مـا لـمالقلیل من الدراسات التي تمت في المجال الریاضي و ىلم یجدوا سو

لقد . قدرة الالعبین  في التصرف في المواقف  غیر المتوقعةى ـعلالتدریبیة والمستویات الریاضیة  و

لدى ي ــلمعرفوراء اا ــر مــلتفكیمدى استخدام استراتیجیة اى ــعلء وــلضاي ــة لتلقــسرالده اذــھءت اـج

رات ذات العالقة لتكون الدراسة االولى في حدود ء عدد من المتغیوـفي ضالعبي العاب القوى في االردن، 

العملیات والبرامج یر  ـى سـعلة دـبالفائعلم الباحثان التي تجري على العاب القوى في االردن وقد تعود 

ص، وكذلك توجیھ المدربین إلى اھمیة شمول اــكل خــبشى الالعبین دــلز إلنجام وااــكل عــبشالتدریبیة  

إلى ھذا النوع من التفكیر، نظرًا لالھمیة البالغة التي یؤثر بھا على مستوى األداء  البرامج التدریبیة

الریاضي واضافة االستراتیجیات الخاصة بالتفكیر ما وراء المعرفي للبرامج التدریبیة لما لھ االثر الواضح 

  .في تنمیة وتطویر قدرات الالعبین العقلیة

 :اهمية الدراسة
للوقوف ليها  إ لصتأن  نـمكیي ـلتاج ئاـلنتل االـخ نـمة هذه  الدراسهمية ز أربت -

على مدى شمول البرامج التدريبية على هذا  النوع من التفكير لدى العبي العاب القوى لمساعدة االعبين 
ا ــم رــلتفكياة ــنميتي ــف مهداعــستام  استراتيجيات تدريب  دتخـسالوتوجيه المدربين  

  .يــفرلمعوراء ا
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مية استخدام استراتيجة التفكير ما وراء معرفي للرياضيين حيث ينعكس معرفة اه -
أداءهم عند مواجهة المواقف المختلفة اثناء المنافسة أو من خالل المواقف ى ــاً علــبجایإ
والوصول ا ــة لهــمئلمالل اوـــلحلد ااـــجیإبتواجههم وذلك ي ـــلتاة ـــيتلحياا
 نــمكموقت وجهد  لــأقب جوةرلمهداف األاى ــلإالي ــالتب

هذه الدراسة ونتائجها قد تكون نواة أبحاث جديدة لمستويات  وانواع مختلفـة من   -
  .االلعاب الفردية والجماعية في مستويات رياضية مختلفة

  اهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة التعرف الى

  .القوى في االردن  في االردناستخدام  استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي لدى العبي العاب  - 
الفروق في مدى استخدام استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي لدى العبي العاب القوى تبعا لمتغير  - 

   .الجنس
   .الفروق في مدى استخدام  استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي لدى العبي العاب تبعا لمتغير السن - 
م  استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي لدى العبي العاب تبعا التعرف الى الفروق مدى استخدا - 

  ).محافظات الشمال، محافظات الوسط(لمتغير مكان السكن 
  :تساؤالت الدراسة

  ما مدى استخدام  استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي لدى العبي العاب القوى في االردن ؟ -1
في مدى استخدام  استراتيجية ) ≥0.05(وى الداللة هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مست - 2

 التفكير ما وراء المعرفي لدى العبي العاب القوى في االردن تبعا لمتغير الجنس؟
في مدى استخدام  استراتيجية ) ≥0.05(هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  - 3

  في االردن تبعا لمتغير السن ؟ التفكير ما وراء المعرفي لدى العبي  العاب القوى
في مدى استخدام  )   ≥0.05(هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  - 4

  استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي لدى العبي العاب القوى في االردن تبعا لمتغير مكان السكن؟
  الدراسات السابقة

 :الدراسات العربية 
دراسة هدفت الى التعرف على مستوى التفكير ما وراء ) 2014(ويله ومخادمةاجرى الحايك و خ     

وعدد  ،المستوى التعليمي،المعرفي لدى العبي كرة القدم في نادي الرمثا الرياضي ضمن متغيرات العمر
العب ولتحقيق هدف ) 26(العب من اصل ) 21(سنوات االنتساب للنادي تكونت عينة الدراسة من 

تم استخدام الصورة المعربة من مقياس التفكير ما وراء المعرفي لشراو ودنسن اظهرت اهداف الدراسة 
نتائج الدراسة حصول افراد العينة على مستوى مرتفع من التفكير ما وراء المعرفي على المقياس ككل 

ود اثر معالجة المعرفة، كذلك كشفت النتائج عن وج ،وفي أبعاده الثالثة تنظيم المعرفة، معرفة المعرفة
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ذي داللة احصائية في مستوى التفكير ما وراء المعرفي وفي ابعادة الثالثة يعزى لمتغير الفئة العمرية 
كما كشفت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى التفكير ما وراء  )26الى  23من (

زى لعدد سنوات التدريب معالجة المعرفة  تع ،معرفة المعرفة،المعرفي في ابعاده الثالثة تنظيم المعرفة
 .واالنتساب للنادي

بدراسة هدفت التعرف الى درجة اكتساب طلبة كلية  )2014(قام الحايك والكردي والحايك             
التربية الرياضية لمهارات التفكير ما وراء المعرفي من خالل دراستهم للمساقات  العملية في الجامعة 

تغيرات المستوى االكاديمي والجنس على درجة اكتسابهم لتلك االردنية والتعرف على اثركل من م
من كلية التربية الرياضية  )طالبة 78طالبا و 74(طالبا وطالبة  152تكونت عينة الدراسة من ،المهارات

واستخدم الباحثون المعالجات االحصائية المختلفة وبينت نتائج الدراسة ان درجة اكتساب طلبة كلية 
لمهارات التفكير ما وراء المعرفي متوسطة وكذلك بينت جود فروق دات داللة  التربية الرياضية

احصائية لمهارات التفكير ما وراء المعرفي تعزى للمستوى االكاديمي ولصالح السنة الرابعة وكذلك عدم 
 .وجود فروق دالة احصائيا تعزى لمتغير الجنس

ما وراء المعرفي لطالبات  جامعة  دراسة هدفت الى معرفة مستوى التفكير  )2014(علياجرت 
 ،اداب(والتخصص الدراسي  ،السنة الدراسية،التحصيل.ضمن متغيرات.االميرة نوره بنت عبد الرحمن

ولتحقيق الهدف من الدراسة  .علوم)221(اداب و) 210(طالبة ) 431(تكونت عينة الدراسة من ) علوم
توصلت نتائج الدراسة ). 2011(راح وعبيدات استخدمت الباحثة مقياس التفكير ما وراء المعرفي للج

الى ان مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طالبات جامعة االميرة نوره كان مرتفع ولم تتوصل نتائج 
الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائيا في مستوى التفكير ما وراء المعرفي تبعا لمتغيرات التحصيل، 

 .السنة الدراسية، والتخصص الدراسي
بإجراء دراسة هدفت الى معرفة مستوى التفكير ما وراء المعرفي لطلبة جامعة  )2013(رشيد قامت 
تكونت عينة الدراسة ) انساني ،علمي(والتخصص الدراسي  ،السنة الدراسية،ضمن متغيرات الجنس.بغداد
احثة مقياس طالب وطالبة من مرحلة البكالوريوس ولتحقيق الهدف من الدراسة استخدمت الب) 250(من 

توصلت نتائج الدراسة الى ان مستوى التفكير ما وراء المعرفي  .التفكير ما وراء المعرفي لشراو ودنس
لدى الطلبة كان متوسط ولم تتوصل نتائج الدراسة الى وجود فروق دالة احصائياً في مستوى التفكير ما 

  .لدراسيوراء المعرفي تبعا لمتغيرات الجنس، السنة الدراسية، والتخصص ا
باجراء دراسة هدفت الى تقصي الفروق في مستوى مهارات  )2006(قام السباتين  وايضا           

التفكير فوق المعرفي بين الطالب الموهوبين وأقرانهم العاديين بالمرحلة المتوسطة في مدارس مكة 
طالبا ) 68(إلى مقسمين ، من طلبة المرحلة المتوسطة ) 140(تكونت عينة الدراسة من . المكرمة
ن مدارس المرحلة طالبا م) 72(أما عينة العاديين فقد اشتملت على ، اناثا ) 32(ذكورا و) 36(موهوبا 

استخدم الباحث من االناث  ) 36(ذكورا  و )36(منهم ، اختيروا بطريقة عشوائية ، المتوسطة العامة
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ليل التباين المتعدد و قد خلصت نتائج وتم استخدام تح، مقاييس لمهارات التفكير فوق المعرفي الثالثة
التخطيط (الدراسة إلى أن الطلبة الموهوبين يستخدمون مهارات التفكير فوق المعرفية في أشكالها الثالثة 

عند قيامهم بحل المسألة الرياضية  بدرجة أكبر من الطلبة العاديين، كذلك  أشارت  )التقويم، المراقبة ، 
مهارات داللة احصائية لصالح  مستوى الصف الدراسي في استخدام  وجود فروق ذاتالنتائج إلى 

مستوى الصف الدراسي، كذلك  أشارت النتائج زيادة التفكير فوق المعرفي تزداد وبصورة إيجابية مع 
إلى وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير الجنس في استخدام مهارة التقويم لصالح الذكور، وأن 

 .في استخدامهن لمهارة التخطيط بدرجة أكبر من الذكور االناث  يتفوقن
 :الدراسات االجنبية -
بتطبيق اسلوب المنهاج المختلط إلختالف االداء )  Jokic  )2014و Whitebread قام كل من   

سنوات من  9-7لمهارات ما وراء المعرفة في معالجة صعوبات االداء الحركي عند االطفال بعمر 
برنامج خاص يهدف لمعالجة صعوبات االداء الحركي تكونت عينة الدراسة من  خالل اشراكهم في

وحدات ) 10(أطفال مصابون بمرض اضطراب التناسق التنموي وقد تم تطبيق البرنامج بواقع) 10(
تدريبية وتم تعليم االطفال استخدام استراتيجية حل المشكالت واظهرت نتائج الدراسة انه وعلى الرغم 

للمعرفة الخاصة بالمهمة المحددة اال انهم فشلوا في تطبيق هذه المعرفة، في التطبيق الفعلي من اظهارهم 
لالداء ويعزو الباحثان هذه النتيجة الى ان ظهور مهارات ما وراء المعرفة القائم عل االداء المعرفي 

  .يسبق التمكن من تطبيق االداء الحركي اعتمادا على المعرفة وما وراء المعرفة
دراسة هدفت الى الى معرفة خصائص وصفات ) Lalit )2013 و  Harpreetاجرى              

 100الذكاء في مجموعة من الرياضات المختلفة في جامعة دلهي في الهند تكونت عينة الدراسة من 
" تقييم الذكاء الرياضي من خالل استبيان مسمى بـِـ فما فوق تم تطبيق مقياس  17العب من عمر 

و الذي تكون من  ). 2007(والمطور من قبل جون اركسون "  التصنيف لخصائص التفكير مقياس
وتم تطبيق الدراسة على مجموعة  )التفكير البدني،التفكير التقني،التفكير ما وراء المعرفي(ثالثة مجاالت 

 )كريكت،بولبيس،هوكي ،كرة قدم،كرة سلة،كرة يد كرة طائرة(من االلعاب الرياضية الجماعية والفردية 
وبعد استخدام التحليل االحصائي بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ولصالح التفكير ما وراء 
المعرفي لدي الرياضيين بشكل عام كذلك اظهرت النتائج عند المقارنة بين الالعبين حسب نوع اللعبة 

ي كرة اليد والعبي كرة وجود فروق دالة احصائيا ولصالح االلعاب الجماعية  وبتفوق واضح لالعب
 .الطائرة
بدراسة هدفت الى اقتراح مقياس للتفكير ما  ) Settanni1)2012و  Settanni2  قام كل من       

وراء معرفي وعالقتة بالدافعية و النشاط البدني  تكون مجتمع الدراسة من طالب المدارس بالشمال 
طالب و طالبة من الصف السادس الى ) 320(ن الغربي من ايطاليا و طبقت الدراسة على عينة مكونة م

طالبة جزء من افراد العينة قامو بحضور حصة التربية الرياضية ) 147(طالبا و ) 173(الصف الثامن 
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طالب و طالبة و الجزء المتبقي مارس انشطة ) 230(كجزء من المنهاج الدراسي المعتاد و عددهم 
قام الباحثان بتطبيق مقياس التفكير ما وراء المعرفي  رياضية جماعية و فردية خارج اسوار المدرسة

على جميع افراد العينة و قد اظهرت النتائج ان الطلبة الذين يقومون بالتدريب على انشطة رياضية 
خارج المدرسة سجلو اعلى عالمات على المقياس  مستوى التفكير ما وراء المعرفي من الطلبة اللذين 

ربية الرياضية كذلك اظهرت النتائج ان الطالب االكبر سنا اظهروا يقتصر تدريبهم على حصة الت
مستويات متدنية على المقياس و لم تتوصل الدراسة الى وجود فروق دالة احصائيا في مستوى التفكير 
ما وراء المعرفي بين الطلبة اللذين يمارسون العاب جماعية و الطلبة الذين يمارسون العاب فردية خارج 

 .المدرسة
بدراسة في جامعة تيساليا في اليونان  ) Chatizipantele )2011 و Digelidisقامت كل من و

هدفت الى معرفة اثر اسنخدام برنامج تدريبي يعتمد على المهارات ما وراء المعرفة في تحسين االداء 
ة فسمت طالب وطالب )  241 (المهاري لخمسة مهارات  في لعبة كرة الطائرة تكونت عينة الدراسة من 

العينة الى مجموعتين مجموعة تتلقى التدريب بالطرق المتبعة في المعهد والمجموعة التجريبية التي تم 
تطبيق البرنامج الذي يعتمد على استرتيجيات التفكير  ما وراء المعرفي على المجموعة التجريبية  

ناك فروق دالة احصائيا في اسبوعا توصلت نتائج الدراسة الى ان ه) 12(استمر تطبيق البرنامج مدة 
 .مستوى اداء الطلبة في الخمس مهارات في  الطائرة ولصالح المجموعة التجريبية

هدفت الى معرفة العالقة بين اهداف االنجاز والتفكير ما ) Coutinho)2007وفي دراسة اجرتها  
ولتحقيق  ،المريكيةوراء المعرفي والتحصيل الدراسي في جامعة شمال الينوي في الواليات المتحدة ا

الهدف من الدراسة استخدمت الباحثة مقياس يقيس طبيعة اهداف الطلبة ومقياس لقياس مستوى التفكير ما 
ذكورا من طالب ) 92(اناث و) 87(طالبا وطالبة ) 179(تكونت عينة الدراسة من  .وراء المعرفي

ا كانت االهداف مرتبطة باالتقان اظهرت نتائج الدراسة انة كلم.الجامعة من مختلف السنوات الدراسة
كذلك بينت الدراسة انة التوجد عالقة مابين  ،كلما ارتفع مستوى التفكيرالما وراء معرفي لدى الطلبة

 .تحصيل الطلبة ومستوى التفكير ما وراء المعرفي
بدراسة هدفت الى التعرف على اثر  )Papai)2005 و Theodosiou كذلك قام كل من       

نشطة الرياضية خارج اسوارالمدرسة على مستوى التفكير ما وراء المعرفي والدافعية في ممارسة اال
من طالبا وطالبة من الذكور واالناث في ثالثة مراحل دراسية  782اليونان  تكونت عينة الدراسة من 

استخدم ) 235(اما المرحلة الثانوية العليا  ،)365(المرحلةاالساسية العليا  ،)182(المرحلة االساسية  
وبعد ان تمت االجابة على المقياس من قبل الطلبة توصل الباحثان الى  )1987(الباحثان مقياس بروان 

ان الطلبة الذين يمارسون االنشطة الرياضية خارج اسوار المدرسة باالضافة الى حصة التربية 
من الطلبة الغير ممارسين الرياضية قاموا يتسجيل درجات اعلى على مقياس التفكير ما وراء المعرفي  

لالنشطة الخارجية كذلك اظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا في مستوى التفكير ما وراء المعرفي 
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والدافعية تبعا للمرحلة الدراسية ولصالح المرحلة الثانوية و لم تظهر النتائج فروق دالة احصائيا في 
 .لمتغير الجنسمستوى التفكير ما وراء المعرفي والدافعية تبعا 

 :مصطلحات الدراسة
هو وعي المتعلم بأنماط التفكير التي يمكن : يــفرلمعوراء اا ــم رــلتفكياستراتيجية ا

استخدامها وأدراكه ألساليب التحكم والسيطرة الذاتية على محاوالت التعلم التي يقوم بها لتحقيق اهدافه 
  .بفاعلية

فوق المعرفة، ما بعد : اللغة العربية بعدة مترادفات منها كذلك يستخدم مصطلح ما وراء المعرفة في  
  ).2007،احمد ومحمد(المعرفة، والميتا معرفة، ما وراء االدراك والتفكير في التفكير 

هم العبي والعبات العاب القوى في جميع أندية محافظات الشمال والوسط  :العبي العاب القوى 
    .2014لعاب القوى للعام والمسجلين ضمن لوائح االتحاد االردني أل

  :محددات الدراسة
  .العاب القوى في محافظات الشمال والوسط في االردن اندية: المحدد المكاني

  . 2016\3\20لغاية  2015  \10\1الفصل الدراسي األول  :المحدد الزماني 
فظتي الشمال اتحاد العاب القوى في محا المسجلين في  العاب القوىالعبو والعبات : المحدد البشري

 .والوسط
  :إجراءات الدراسة

  . استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وذلك لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة :منهج الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من العبي والعبات جميع اندية العاب القوى المسجلين في قيود  :مجتمع الدراسة

ستقالل، عمان، ام قيس، يرموك البقعة، عبين اال(م وهي  2014االتحاد االردني اللعاب القوى  لعام 
  ).487(وعددهم ) وعبلين، الرشيد، مغير السرحان، جرش، سما السرحان،االصالة

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من العبي والعبات العاب القوى في االندية  :عينة الدراسة
  .)39,7(وذلك بنسبة    )182 (االردنية في محافظات الشمال والوسط والبالغ عددهم 
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   توصيف مجتمع وعينة الدراسة. 1جدول
النسبة من   الكلي  الجنس  اللعبة  مكان السكن

  العينة
النسبة من 

  النسبة  أنثى   النسبة  ذكر  المجتمع
  محافظات الشمال

العاب 
 %5 %19 86 %85 45 %21 41  قوى

  محافظات الوسط
العاب 
  قوى

58 50% 38 31% 96 21% 6% 

  :متغيرات الدراسة
 :المتغيرات المستقلة - 
  ).اناث ،ذكور(الجنس وله فئتان هما  
  .)26اكثر من   ،25 -19  ،18 -16(السن وله ثالثة فئات  - 
  .)محافظات الوسط ،محافظات الشمال(مكان السكن وله فئتان  - 
  :تتكون من ثالثة ابعاد هي استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي والذي  :المتغير التابع - 
  )معالجة المعرفة ،معرفة المعرفة ،تنظيم المعرفة(

  :أداة الدراسة
قام الباحثان باالستفادة من مقياس التفكير في المجال الرياضي اذي تم تطويرة في دراسة 

والذي تكون من مجموعة من الفقرات التي تقيس مستوى التفكير ما وراء المعرفي ) 2015خويله،(
حيث يقوم  المقياس على مجموعة ) معالجة المعرفة ،تنظيم المعرفة،معرفة المعرفة(كوناتة الثالثة بم

   .من المهارات العقلية التي تقيس مهارات التفكير المتعددة
وإلجراءات الدراسة تم االستفادة من المقياس وبناء مقياس يتناسب مع المجال الرياضي في البئة      

بحيث اصبح المقياس ) 3(عرضها على المحكمين وتم حذف بعض الفقرات وعددها االردنية  ومن تم 
ويتكون كل مجال من . فقرة تم توزيعها على مجاالت الدراسة) 49(في صورته النهائية مكون من 

مجموعة من الفقرات التي تقيس مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى عينة الدراسة في كل مجال 
الالعبين مقابل كل فقرة من فقرات المقياس درجة موافقته على ما ورد فيها، والتي  ويبين. تنتمي اليه

وذلك باستخدام مقياس . يعتقد انها تمثل درجة انطباق كل فقرة من الفقرات المنتمية لمجالها عليه
 نادراً ،درجات) 3(درجات، احيانا ) 4(درجات، غالباً ) 5(دائماً (ليكرت المتدرج من خمس مستويات 

ولتحديد الدرجة المكتتسبة لمستوى التفكير ما وراء المعرفي سيتم استخدام . )درجة) 1(اطالقاً  ،)2(
= طول الفئة  :للمعايير اآلتية) مرتفع، متوسط، منخفض(مقياس الحكم على النتائج الذي تم تقسيمة الى 
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 – 2.34سط من ،   المستوى المتو2.33أقل من  -1المستوى المنخفض من :  1.33=  3)/1- 5(
  .3.66اقل من 

  5-  3.67المستوى المرتفع من 
  :اإلجراءات التنظيمية

قبل تنفيذ تجربة البحث األساسية، قام الباحثان بإتباع بعض اإلجراءات التنظيمية لتسهيل عملية     
  :السير في البحث وتحقيق األهداف المرجوة منه، وكانت على النحو التالي

استخدام استراتيجية  التفكير ما وراء المعرفي  المتوقع مساهمتة في الدراسة تم اختيارمقياس مدى  - 
  . الحالية بناء على األدبيات العلمية والدراسات السابقة

عند بناء واختيار مقياس مدى استخدام استراتيجية  التفكير ما وراء المعرفي ثم ترتيب العبارات  - 
  .تحت أبعادها وومجاالتها  الخاصة

زيع مقياس مدى استخدام استراتيجية  التفكير ما وراء المعرفي  على عينة استطالعية قوامها تم تو - 
العبا والعبة من خارج عينة الدراسة للتأكد من مدى مناسبة عبارات المقياس لمستوى عينة ) 30(

  .الدراسة، ومدى قدرتهم على االستجابة عليها
وتم استردادها بشكل  26/1/2016األساسية بتاريخ  تم توزيع توزيع المقياس  على عينة الدراسة - 

، ومن ثم قام الباحثان بإهمال المقياس الذي لم يتم اإلجابة عليه بالشكل 2016/ 20/2كامل بتاريخ 
  .الصحيح

تم شرح أسئلة المقاييس لعينة الدراسة وذلك لتوضيح معنى األسئلة إذا كان هناك بعض الغموض  - 
  .ى المقياس  بالشكل الصحيح والصادقحتى يتم االجابة عل ،فيها

  :معامالت صدق وثبات أدوات الدراسة
تم استخدام صدق المحتوى وهو نوع من أنواع الصدق الذي يستخدم للتأكد من : صدق المحتوى -1

حيث استخدمت الباحثان مقياس مدى استخدام استراتيجية  التفكير ما  ،مدى قياس المقياس المستخدم
ذي طبق في العديد من الدراسات العلمية المرتبطة والتي أثبتت صدقه، بدراسات وراء المعرفي  ال

مختلفة تقيس مستوى التفكير ما وراء معرفي، حيث أثبتت هذه الدراسات صدق مقاييسها 
ثم وضع المقياس ). 2006السباتين،(،)2011عبيدات والجراح،(،)2013رشيد،(،)2014علي،(

الحظات المتفق عليها من قبل المحكمين وتعديل بعض العبارات خاصة بصورته النهائيه بعد االخذ بالم
  . من حيث طريقة صياغتها وذلك بناء على أراء هم

تم استخراج صدق البناء من خالل إيجاد معامل ارتباط الدرجة بالدرجة الكلية للبعد : صدق البناء - 2
  :المنتمية له  وهي كالتالي

معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية لبعد  )2(جدول يبين البعد تنظيم المعرفة  :أوال
  تنظيم المعرفة 
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  معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية له لبعد تنظيم المعرفة) 2(الجدول رقم 
معامل   الفقرة  

 االرتباط 
 **770.  .أضع اهدافا محددة قبل البدء بالمهمة المطلوبة مني  1
 **770. .أحدد ما نوع المعلومات التي تساعدني في صنع القرار الرشيد  2
 **827. . أضع عدة بدائل لحل المشكلة قبل ان ابدا بحلها  3
 **773. . أسأل نفسي فيما اذا اخذت باالعتبار جميع البدائل المتاحة لحل اي مشكلة  4
 **810. . أعمل على تحديد نقاط القوة في قدراتي ومهاراتي لتعزيزها  5
 **866. .أعمل على تحديد نقاط الضعف في قدراتي ومهاراتي لتالفيها  6
 **773. يزيد تركيزاالنتباه لدي اذا كانت المهام المقدمة قيمة ومهمة  7
 **775. .لدي الوعي التام لحل المشكالت التي تواجهني خالل التدريب  8
 **779.  .هاريأستخدم قدراتي العقلية لتعويض نقاط الضعف الم  9

 **829. .اركز على التدريبات والمهارات الرياضية الجديدة  10
 **910.  .اعمل على جعل التدريبات التي اتلقاها ذات فائدة  11
 **860. .اعمل على اعادة   تقييم ادائي عندما اخسر المباراه  12
 **748.  .احاول تجزئة التدريبات لتسهيل تطبيقها والتعامل معها  13
 **811.  .ادرك اهمية ما اتعلمة خالل التدريب  14
 **881.  احدد كمية المعلومات التى اتلقاها في التدريب الواحد  15
 **872.  .اتوقف واعيد قراءة المعلومات عندما تكون غير واضحة  16

  α=0.01دال إحصائيا عند **   
الكلية لبعد تنظيم المعرفة تراوحت  أن معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة) 2(يبين الجدول 

  .وهي قيم مرتفعة لمعامالت االرتباط وجيدة للدراسة الحالية) 0.910و  0.748(بين 
  بعد معرفة  المعرفة  :ثانيا

  معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية له لبعد معرفة المعرفة )3( الجدول رقم
معامل   الفقرة  

 االرتباط 
 **750.  .نح نفسي وقتا كافيا لالختيارالصحيح واتخذ القرار المناسبام  17
 **764. .افكر بما احتاج تعلمه قبل ان ابدء بمهمة ما  18
 **887. .اتمهل قليال عند مواجهة معلومات هامة لكي اتمكن من تنظيمها   19
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معامل   الفقرة  
 االرتباط 

لدي قدرة تحكم جيده في صنع القرار، واخذ المكان المناسب في   20
 .المنافسة

.875** 

اعمل مراجعة دورية لتدريباتي الن ذلك يساعدني على فهم   21
 .وتطبيق المهمة

.826** 

 **807. .احدد الطرق االكثر سهولة النهاء المهمة الموكله الي بنجاح   22
افكر بطرق متعددة لحل المشكالت التي تواجهني ثم اختار    23

 .االفضل
.807** 

 **844. .تدريب عندما احتاج ذلكاحاول تحفيز نفسي على ال   24
 **771. . اجد نفسي استخدم طرق جديدة في المنافسة بشكل تلقائي   25
 **771. .اتوقف بانتظام لكي اتفحص مستواى المهاراتي   26
 **862. .اتحقق من مدى انجازي لالهداف عندما انهي المهمة   27
المتاحة بعد حل اسال نفسي فيما اذا اخذت باالعتبار الخيارات     28

 مشكلة ما
.851** 

اعمل على تغيير طرق االداء  عندما ال استطيع فهم التدريب    29
 .بشكل جيد

.804** 

اعمل على استخدام  المعلومات بشكل منظم لتساعدني على حل   30
 .المشكلة

.718** 

 **763. اسال نفسي فيما اذا كان التدريب تربطه عالقة بما اعرفة سابقا    31
  α=0.01دال إحصائيا عند **  

أن معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لبعد معرفة المعرفة تراوحت ) 3(يبين الجدول 
  .وهي قيم مرتفعة لمعامالت االرتباط وجيدة للدراسة الحالية) 0.887و 0.718(بين 
  بعد معالجة  المعرفة  :ثالثا

    رة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية له لبعد معالجة المعرفةمعامالت ارتباط الفق )4( الجدول رقم
معامل   الفقرة  

 االرتباط 
 **648. .امتلك هدف محدد لكل خطة استخدمها في المنافسة   32
 **721. .استخدم خطط لعب متنوعة  تعتمد على الموقف   33
 **864. .لدي قدرة تحكم جيدة في صنع القرارات الرشيدة  34
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معامل   الفقرة  
 االرتباط 

جه اسئلة لنفسي عن الخطط االكثر سهولة النهاء او     35
 .المهمة

.865** 

 **835. .اعمل على تلخيص ما قمت به بعد كل تدريب   36
 **881. .اتساءل حول مدى فائدة ما اقوم به عندما اتعلم شيئا جديدا  37
 **865.  .أحاول اعادة تطبيق التدريبات التي اتعلمها بطريقتي الخاصة  38
 **890. .المهارات التي تعلمتها في وقتها المناسبأوظف ا   39
 **899. .أطلع على  التعليمات بحرص قبل ان ابدأ بالتدريب   40
 **898. .أتعلم اكثر عندما اكون مهتما بموضوع التدريب   41
 **890. .أسأل نفسي فيما اذا تعلمت ما يجب  تعلمه   42
 **832.  .على التفاصيلأركز على االداء المهاري بشكل عام وليس   43
 **885.  .أعمل على تجزئة المهمة المهارية لكي استطيع تطبيقها  44
احاول استخدام خطط لعب  ثبت فعاليتها في الماضي اثناء   45

  .المنافسة
.850** 

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

.844** 

  α=0.01دال إحصائيا عند ** 

أن معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لبعد معالجة المعرفة تراوحت  )4(يبين الجدول 
  .وهي قيم مرتفعة لمعامالت االرتباط وجيدة للدراسة الحالية) 0.899و 0.648(بين 

  :معامل ثبات أدوات الدراسة
معرفي لدى العبي والعبات كرة القدم يبين نتائج ثبات مجاالت مستوى التفكير ما وراء ال. )5(جدول

 الثبات باستخدام اإلعادة على االختبار البعدي والعاب القوى 
معامل (ثبات اإلعادة   البعد

  )ارتباط بيرسون
  ثبات كرونباخ الفا

  0.965  0.830  تنظيم المعرفة
  0.954  0.888  معرفة المعرفة
  0.965  0.784  معالجة المعرفة

  0.973  0.940  الدرجة الكلية للمقياس
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أن محاور مدى استخدام استراتيجية  التفكير ما وراء معرفي  لدى العبي  )5(.يبين الجدول
وتراوحت  0.974والعبات العاب القوى  تتمتع بقيم إتساق داخلي بدرجة عالية حيث بلغت لألداة ككل 

ة  وتعد جميع هذه القيم لبعد معالجة المعرف 0.888لبعد معالجة المعرفة و   0.784قيم الثبات ما بين 
  .مناسبة وكافية الغراض مثل هذه الدراسة وتشير الى قيم ثبات مناسبة

  :استخدم الباحثان الطرق اإلحصائية التالية لمعالجة البيانات :المعالجات اإلحصائية
معامل كرونباخ الفا لثبات  -. معامل االرتباط بيرسون -.  المتوسطات واالنحرافات المعيارية - 
  .تساقاال
  اختبار  -one way anova.  اختبار شفيه للمقارنات البعدية -. لداللة الفروق) ت(اختبار - 

 :عرض النتائج
ماهو مدى استخدام استراتيجية التفكير ما وراء معرفي  لدى العبي  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  العاب القوى في االردن  ؟
متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و المستوى الستجابات لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب ال

  الذكور: اوال .)1(كما في الجدول رقم، أفراد عينة الدراسة على ابعاد مقياس التفكير ما وراء المعرفي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و المستوى الستجابات العينة على  )1  ( الجدول رقم
  دام استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي للذكور أبعاد مدى استخ

المتوسط   البعد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

  متوسط 494. 3.61  تنظيم المعرفة  1
  متوسط 551. 3.55  معرفة المعرفة  2
 متوسط 848. 3.35  معالجة المعرفة   3
 متوسط 630. 3.50  الدرجة الكلية لمقياس ما وراء المعرفة   

و بمستوى ) 3.50(جاء بمتوسط حسابي  للذكورأن مستوى الدرجة الكلية لمقياس ) 1(ين الجدول يب
وجاء البعد تنظيم المعرفة في المرتبة األولى من أبعاد  .متوسط الداء لالعبي العاب القوى الذكور

 تاله بعد معرفة المعرفة بمتوسط حسابي، وبمستوى متوسط )  3.61(المقياس وبمتوسط حسابي 
) 3.35(و جاء بالمرتبة األخيرة البعد معالجة المعرفة وبمتوسط حسابي ، و بمستوى متوسط ) 3.55(

  االناث :ثانيا.  و بمستوى متوسط
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و المستوى الستجابات العينة على  )2  (الجدول رقم
  وراء المعرفي لالناث  أبعاد مقياس مدى استخدام استراتيجية التفكير ما

المتوسط   البعد  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

  مرتفع 884. 3.87  تنظيم المعرفة  1
  متوسط 736. 3.42  معرفة المعرفة  2
 متوسط 848. 3.35  معالجة المعرفة   3
 متوسط 790. 3.55  الدرجة الكلية لمقياس ما وراء المعرفة   

و بمستوى ) 3.555(جاء بمتوسط حسابي  االناثدرجة الكلية لمقياس أن مستوى ال) 2(يبين الجدول 
وجاء البعد تنظيم المعرفة في المرتبة األولى من أبعاد المقياس . مرتفع الداء لالعبات العاب القوى

و ) 3.42(تاله بعد معرفة المعرفة بمتوسط حسابي ، وبمستوى مرتفع )  3.87(وبمتوسط حسابي 
و بمستوى ) 3.35(بالمرتبة األخيرة البعد معالجة المعرفة وبمتوسط حسابي  و جاء، بمستوى متوسط 

  .متوسط
هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

)α≥0.05(  في مدى استخدام استراتيجية التفكير ما وراء معرفي  لدى العبي  العاب القوى لدى
  تبعا لمتغير الجنس ؟ أفراد العينة

) ت(لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  و اختبار 
  يبين هذه القيم )3(للمقارنة بين المتوسطات الحسابية والجدول 

رفي لدى نتائج اختبار ت  لداللة الفروق في مدى استخدام استراتيجية التفكير ما وراء المع. 3جدول   
 العبي العاب القوى تبعا لمتغير الجنس 

  المتوسط العدد نوع الطالب البعد
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

درجات  )ت(قيمة 
  الحرية

مستوى 
 الداللة

 تنظيم المعرفة 
 - 494. 3.61 99 ذكر

734 
81 .466 

 884. 3.87 83 أنثى 

 معرفة المعرفة
 - 551. 3.55 99  ذكر

1.228 81 .223 
 736. 3.42 83 أنثى 

 معالجة المعرفة
 848. 3.35 99  ذكر

1.068 81 .079 
 848. 3.35 83 أنثى 

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 630. 3.50 99  ذكر
987 81 .326 

 790. 3.55 83 أنثى 
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ا وراء وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى استخدام استراتيجية التفكير معدم ) 3(يبين الجدول 
أي انه ال يوجد ، معرفي بين العبي العاب القوى على بعد معرفة المعرفة  و على الدرجة الكلية للمقياس

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير ما وراء معرفي بين العبي العاب القوى  تبعا لمتغير 
م استراتيجيةالتفكير ما وراء ويبين الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى استخدا. الجنس

  المعرفي بين العبي العاب القوى على بعدي تنظيم المعرفة و معالجة المعرفة
هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

)α≥0.05(  مكان السكن ؟في مستوى التفكير ما وراء معرفي  لدى العبي العاب القوى تبعا لمتغير  
) ت(لإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  و اختبار 

 الذكور: اوال.   يبين هذه القيم ) 4 (للمقارنة بين المتوسطات الحسابية والجدول 
العبي العاب نتائج اختبار ت  لداللة الفروق في مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى  .4جدول  

 القوى تبعا لمتغير مكان السكن لدى الذكور

  المتوسط العدد نوع الطالب البعد
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
  الحرية

مستوى 
 الداللة

 تنظيم المعرفة 
محافظات 

  الشمال
41 4.61 .566 1.761 97 .081 

 588. 3.98 58 محافظات الوسط 

 معرفة المعرفة
ات محافظ
  الشمال

41 3.67 .487 .987 97 .326 

 498. 3.57 58 محافظات الوسط 

معالجة 
 المعرفة

محافظات 
  الشمال

41 3.61 .590 .874 97 .384 

 522. 3.51 58 محافظات الوسط 

الدرجة الكلية 
 للمقياس

محافظات 
  الشمال

41 3.83 .495 1.418 97 .159 

 457. 3.69 58 محافظات الوسط 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير ما وراء معرفي بين العبي  )4(يبين الجدول 

 االناث: ثانيا .العاب القوى على جميع ابعاد المقياس لدى الذكور تبعا لمكان السكن
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عرفي لدى نتائج اختبار ت  لداللة الفروق في مدى استخدام استراتيجية  التفكير ما وراء الم .5جدول  
 العبي العاب القوى تبعا لمتغير مكان السكن لدى االناث

  
 العدد نوع الطالب البعد

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
  الحرية

مستوى 
 الداللة

 تنظيم المعرفة 
محافظات 

  الشمال
45 3.80 .960 -.732 81 .466 

 791. 3.95 38 محافظات الوسط 

 عرفةمعرفة الم
محافظات 

  الشمال
45 3.34 .750 -

1.069 
81 .288 

 718. 3.51 38 محافظات الوسط 

معالجة 
 المعرفة

محافظات 
  الشمال

45 3.20 .894 -
1.779 

81 .079 

 765. 3.53 38 محافظات الوسط 

الدرجة الكلية 
 للمقياس

محافظات 
  الشمال

45 3.46 .829 -
1.229 

81 .223 

 735. 3.67 38 محافظات الوسط 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى استخدام استراتيجية التفكير ما وراء  )5(يبين الجدول 

  .معرفي بين العبات العاب القوى على جميع ابعاد المقياس لدى االناث تبعا لمكان السكن
  مناقشة النتائج

يجية  التفكيرما وراء معرفي  لدى العبي ماهو مدى استخدام استرات" :مناقشة التساؤل االول: اوالً
  ؟"ألعاب القوى في االردن

التفكير ما راء المعرفي جاء مدى استخدام استراتيجية  أن م عا لشكبة سرادلاج ئتان تشفك
ى الى ان استجابات الالعبين على زعی دقي ذلر امألا. بمستوى متوسط الداء العبي ألعاب القوى

سط وهذه النتائج تشير الى مستوى متوسط في استجابات الالعبين على المقياس ككل قد تركزت في الو
مقياس التفكير ما وراء المعرفي وهذه النتيجة تمثل نسبة متوسطة لمستويات الالعبين في ألعاب القوى 
في األردن األمر الذي يتضح من خالله ان غالبية المدربين ال يستخدمون مهارات التفكير ما وراء 

ملية اعداد الالعبين في الفرق الرياضية، وبالتالي ينعكس ذلك على طريقة واسلوب المعرفي في ع
تفكيرهم وقد يؤثر على مستواهم المهاري في التدريب وخالل المنافسات الرياضية حيث اثبتت 
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الدراسات ان مهارات التفكير تعتبر من اعمدة علم التدريب الرياضي باالضافة الى الكفايات البدنية 
  والنفسية، ،ريةوالمها

 )2006(كذلك ان مستوى ان االبداع والموهبة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى التفكير السباتين 
والتي  يعود السبب في ذلك ايضاً  عدم التنويع في أساليب التدريب المستخدمة في اعداد الالعبين،

ن معرفة الالعب الشكل خاص تركز على تعليم مهارات التفكيربشكل عام والتفكير ما وراء المعرفي ب
 Risembrg and)بهذا النوع من التفكير مرتبط ارتباطا وثيقا باألبدع كما يرى 

Zimmermah,1992).  
التفكير ما وراء المعرفي، فقد جاء البعد تنظيم مدى استخدام استراتيجية   اما فيما يتعلق بأبعاد

وراء المعرفي وبمستوى متوسط، ثم تاله بعد  المعرفة في المرتبة االولى من ابعاد مقياس التفكير ما
ذلك بعد معرفة المعرفة وبمستوى متوسط،وخيرا بعد معالجة المعرفة وبمستوى متوسط، ويعزو 
الباحثان ذلك الى الترتيب المنطقي في القدرات حين تعتبر قدرة التنظيم والتخطيط اقل من مستوى 

الى التدريب لفهم األساليب، وتطوير المهارات، وتوافر  المعالجة التقويم في القدرات، والالعبين بحاجه
حيث يمكن ان نستدل من هذه ) 2002(القابليات التي يمكن تطويرها من خالل التدريب المصري 

النتيجة على ان الالعبين يتميزون بالقدرة على التخطيط والتنظيم من جراء الخبرات المختلفة التى 
ال يجدون الوسيله التي تساعدهم على تطبيق وتقويم ما تم بناءه من  استفادو منها ولكنم بالوقت نفسه

اهداف والسبب في ذلك يعود الى عدم امتالكهم المهارات الرئيسية بالدرجة الكافية التى يمكن ان 
تساعدهم في ذلك، وينسجم التباين في ابعاد مدى استخدام استراتيجية التفكير ماوراء المعرفي لالعبي 

اي القدرة على (ى مع مستويات التفكير ما وراء المعرفي حيث يعتبر بعد معالجة المعرفة وألعاب القو
من ارقى ابعاد التفكير ما وراء المعرفي ويليه بالدرجة الثانية معرفة المعرفة وفي الدرجة ) التقويم

د مستوى الثالثة تنظيم المعرفة حيث جاءت متوسطات اجابات الالعبين على المقياس منسجمة مع أبعا
التفيكر ما وراء المعرفي وهذا يؤكد على اهمية تضمين المدربين مهارات التفكير المختلفة في برامجهم 
وخاصة مهارات التفكير فوق المعرفي حيث اكدت الدراسات على ان استخدام استراتيجيات التفكير ما 

ء كان في التدريب او وراء المعرفي في برامج التدريب يزيد من قدرات الالعبين المهارية سوا
المنافسة ويرتبط مستوى التفكير ما وراء المعرفي ارتباطاً وثيقا بالمستوى المهاري كما جاء بدراسة 

(Tianjiun, 2005)  ودراسة(Nietfeld,2003)  ودراسة(Coutinho, 2007).  
 )α≥0.05(لة  هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدال" :مناقشة التساؤل الثاني: ثانياً

  ؟"التفكير ما وراء معرفي  لدى العبي ألعاب القوى تبعا لمتغير الجنسمدى استخدام استراتيجية 
في مستوى التفكير ما وراء معرفي بين اظهرت نتائج الدراسةعدم  وجود فروق دالة احصائياً 

قياس، للدرجة الكلية العبي و العبات ألعاب القوى على جميع أبعاد المقياس وعلى الدرجة الكلية للم
للمقياس انه انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى استخدام استراتيجية التفكير ما وراء معرفي 
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بين العبي  والعبات ألعاب القوى على بعد تنظيم المعرفة، ومعرفة المعرفة، ومعالجة المعرفة، والدرجة 
عود الى ان كل من الكور واالناث يتعرضو الى نفس الكلية للمقياس وجاءت كذلك ان السبب في ذلك قد ي

الحايك (الضروف البيئية وكذلك البرامج التدريبية والفرص التعليمية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
  ).2014والكردي والحايك 

هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  ": مناقشة نتائج التساؤل الرابع: رابعاً
)α≥0.05(  في مدى استخدام استراتيجية  التفكير ما وراء معرفي  لدى العبي وألعاب القوى تبعا

  ؟"لمتغير العمر
 يـفرلمعوراء اا ـم رلتفكيى اوستمفي للعمر   رثد أوجولى إج ئلنتارت ااــشأ دــفق

، ومعرفة ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات التفكير ما وراء المعرفي لألبعاد تنظيم المعرفة
المعرفة، والدرجة الكلية للمقياس، أي انه يوجد فروق ذات داللة إحصائية في هذه األبعاد تعزى لمتغير 

في مستوى ) فأكثر 26(والعمر ) 25إلى  19(ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين العمر من العمر 
والعمر  )18إلى  16(مر من التفكير ما وراء المعرفي على، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الع

و في مستوى التفكير ما وراء المعرفي على بعد تنظيم المعرفة وجاءت الفروق لصالح ) 25إلى  19(
مرحلة من االداء والتحكم والتركيز واغنى مرحلة بالخبرات التراكمية وفي . )25إلى  19(العمر 

مرتبط بالقدرات والخبرات المختلفة للفرد ان التفكیر ما وراء المعرفي . البدنيو ــــلنمى اتوــــمسو
  ).2000عطیة، (

ى دـي لـلعقلالنمو افي ق لتفوعلى اةــــلعمریاة ــــلمرحلفمن المتوقع ان ینعكس ھذا التفوق لھذه ا 
ذ اــــتخوایم ــــلتنظ، وایطــــلتخطاى ــــعلرة دــــلقھذه الفئة وزیادة التجارب والخبرات كذلك في ا

ام تخدــــسم  وااـــألحكار ادـــصوإیم ـــلتقیاى ـــعلرة دـــلق، وائلادـــلباین ـــلة بـــلمفاضت واارارــــلقا
جھة اعند موت لمعلوماكذلك إدارة اب ــــلمناسات ــــلوقاي ــــبة فــــلمناست واألسالیب اتیجیااترــــالسا
د ــتحدیوة ــلرئیسارھا ــى عناصــلإا ــتحلیلھل الــن خــكلة مـلمشاعلى فھم درون قات فھم  لمشكالا
لمتعلقة اابقة  ــلسات ارــلخبر اتذكاــساى ــعلدرون اــقــم نھأا ــكمم، دیھــعف لــلضة واوــلقاطن اوــم

  ).Coutinoho,2007 .بالموقف اكثر من غیرھم من الفئات العمریة االخرى
  :مناقشة نتائج التساؤل الخامس: خامساً

في  )α≥0.05(هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   هل" والذي ينص على
مستوى في مدى استخدام استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي  لدى العبي  ألعاب القوى تبعا 

  ؟"لمتغير مكان السكن
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير ما وراء معرفي  عدم بينت نتائج الدراسة

كما اظهرت النتائج عدم وجود فروق في مدى استخدام  ،العاب القوى على أبعاد المقياس بين العبي
استراتيجية التفكير ما وراء على ابعاد معرفة  المعرفة، و معالجة المعرفة من أبعاد مقياس التفكير ما 

على بعد  وراء المعرفي، وعدم وجود فروق في مستوى التفكير ما وراء معرفي بين العبي ألعاب القوى
ويعزو الباحثان عدم  وجود فروق في مدى استخدام . تنظيم المعرفة  على الدرجة الكلية للمقياس
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استراتيجية التفكير ما وراء المعرفي بلعبة العاب القوى الى تشابه برامج التدريب  التي يتعرض لها 
وجود االختالفات الكبيرة في الالعبون كذلك تشابه الفرص في المباريات والمنافسات باألضافة الى عدم 

  .).2011اليعقوبي،(التركيب االجتماعي مابين محافظات الشمال والوسط وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
  التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثان بما يلي
  .ي جميع ابعادهاضرورة إتاحة الفرصة لالعبين بممارسة مهارات التفكير فوق المعرفي ف -1
التدريب والمنافسات ناء ثأاستراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي  ام دتخسعلى اتشجيع المدربين   -2

  .وحث الالعبين على تطبيقها في حياتهم اليومية
التفكير عامه ومهارات هارات مام دتخسامدربين على مقدرة عالية من الوعي في اد دإعبهتمام ألا -3

  .فة خاصهالمعرا وراء م
ضرورة إعداد برامج لتدريب الالعبين في استراتيجيات التفكير ما وراء المعرفي مما يساعدهم في  -4

  .القدرة على حل مشكالتهم في الملعب والحياة اليومية
ات رمتغيبفي رلمعوراء اا ـم رـلتفكياة ـعالق ثـبحتي ـلتت ااـسرادلا نـم دـیزماء رجإ   -5

  .وافق النفسي وفاعلية الذاتالدافعية والت لثمى رخأ
تطوير مقاييس خاصة بمهارات التفكير ما وراء المعرفي تسهم في عملية الكشف المبكرعن  -6

  . الالعبين المميزين اثناء عمليات االنتقاء
اجراء مزيد من الدراسات على رياضات اخرى،  وعلى عينات مختلفة مثل طلبة المدارس،  -7

  .رياضةواالفراد غير الممارسين لل
  المراجع

  :المراجع باللغة العربية
فعالية برنامج مقترح قائم علي إستراتيجيات ما وراء المعرفة في ). 2009. (أبو الغيط،، ايمان - 

تنمية مهارات األداء التدريسي والتفكير الناقد واتخاذ القرار لدي الطالبات المعلمات بكلية 
 .ية، جامعة األزهر، مصررسالة دكتوراه، كلية الترباالقتصاد المنزلي، 

دار وائل للنشر  حل المشكالت،). 2008.(غسان يوسف،أبو رياش، حسين محمد وقطيط - 
  .والتوزيع، عمان، االردن

  .، دار المسيرة للطبع والنشر، عمان، األردنالتعلم المعرفي). 2007. (أبو رياش، حسين محمد - 
 

 النظرية والبحث، نيــب -ية  معرفا ــلميتا،)2004(. ، وليدنــسحوي، حمدي واــمرلفا - 
 .ة، مصررلقاهمكتبة االنجلو المصرية، ا
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عالم الكتب،  ،مناهج التعليم بين الواقع والمستقبل). 2001. (أللقاني، احمد حسين ومحمد، فارعة - 
 .القاهرة، مصر

، مكتبة األنجلو ماوراء معرفة الذكاء الوجداني .)2009. (األنصاري، سامية وحلمي الفيل - 
 .، القاهرةالمصرية

 .، دار المعرفة، األسكندرية، مصرعلم النفس التربوي). 2002.(األنصاري، ساميةلطفي - 
 .، دارالشروق، عمان، االردنمبادىءعلم النفس). 2004. (بني يونس، محمد - 
  .دار الفكر عمان، األردن. أساليب الكشف عن الموهوبين ورعايتهم). 2002. (فتحي، جروان - 
دار الفكر عمان، ). الطبعة الثانية( مفاهيم وتطبيقات: تعليم التفكير). 2005. (فتحي، جروان - 

  .األردن
  .دار الكتاب الجامعي، عمان، االردن تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات،). 1999( جروان، فتحي - 
دار الفكر عمان، ). الطبعة الثالثة( مفاهيم وتطبيقات: تعليم التفكير). 2007. (جروان، فتحي - 

 .األردن
مهارات التفكير المكتسبة من دراسة ).2014.(يك، صادق والكردي، عصمت والحايك، فرحالحا - 

، بحث منشور، ابحاث المؤتمر الدولي مساقات التربية الرياضية العملية في الجامعة االردنية
، كلية التربية الرياضية، الجامعة األردنية، البحر الميت، األردن، "تحديات التغيير"لعلوم الرياضة، 
 ).1(المجلد االول، ج 

مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى ).2014.(الحايك، صادق وخويله، خلود ومخادمه، عبداهللا - 
تحديات "، بحث منشور، ابحاث المؤتمر الدولي لعلوم الرياضة،العبي كرة القدم في االردن

 ).3(، ج )1(لمجلد االردن، ا،الجامعة االردنية، البحر الميت،،كلية التربية الرياضية"التغيير
المدمجة   المهارات الحياتية المعاصرة المواكبة للتطورات التربوية). 2010. (ـ الحايك، صادق

للبحوث والدراسات،  تة، مؤفي مناهج كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية الرسمية
25)4( ،109 - 132. 

ج تعليمي مقترح  لبعض مهارات الجمباز  أثر برنام). 2010. (الحايك، صادق و القوابعة، توفيق - 
باستخدام استراتيجيات تدريسية حديثة على مستوى التفكير االبتكارين  لدى تالميذ المرحلة 

 .األردن - عمان  ) 1(مجلد   .األساسية،مؤتمر اإلبداع الرياضي، الجامعة األردنية
على االقتصاد المعرفي لتطوير  أثر برنامج تعليمي قائم. )2013. (صادق وخصاونة، غادة،ـ الحايك

  .المؤتمر العلمي الخامس لإلبداع الرياضي، المجلد األول، عمان، األردن منهاج الجمباز،
فاعلية مناهج التربية الرياضية في الجامعات األردنية في إعداد األفراد . )2006.(ـ الحايك، صادق

ليم وبناء اإلنسان العربي، جمعية  المناهج المجلد الثالث لمؤتمر مناهج التعلمواجهة  تحديات العصر، 
 .وطرق التدريس المصرية
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 على السلة كرةس تدري في التعاوني التعلم استراتيجية استخدام أثر ).2004(.ادقصـ الحايك، 
 عدد األردنية، الجامعة دراسات مجلة، المادة نحو يةضالريا التربية كلية طلبة واتجاهات الذات مفهوم

  .األردن عمان، األردنية، الجامعة ية،ضالريا التربية لكلية يضلرياا بالمؤتمرص خا
أثر استخدام أسلوب االكتشاف الموجه  على المهارات ). 2012. (الحايك، صادق والسوطري - 

، الجامعة 2، مؤتمر اإلبداع الرياضي الثالث، المجلد الحياتية لدى طالب الصف السابع األساسي
 .اضيةاألردنية كلية التربية الري

تأثير استخدام األلعاب الحركية والتربوية في تنمية  ). 2010.(، صادق، الويسي، نزارـ الحايك
مجلة جامعة األنبار للعلوم البدنية  المهارات الحياتية لدى طالب المرحلة األساسية الدنيا في األردن،

  .161 - 131، )2(والرياضية، 
 المهنية المهارات).2012( .غادة اونة،صوخ ،يةورصودويليو من شف،وزايد كا ق،صاد ـ الحايك،
 يضالريا اإلبداع مؤتمر ،األردنية الجامعة في يةضالريا التربية مناهج دراسة من المكتسبة اإلبداعية
 التربية كلية األردنية الجامعة األول، المجلد ية،ضالريا المؤسسات في اإلبداع مواطن الثالث،
  .األردن ، عمان،الثالث ية، المؤتمرضالريا

مهارات التفكير المكتسبة من دراسة ). 2014. (ـ الحايك، صادق، الكردي، عصمت، الحايك، فرح
بحث منشور، أبحاث المؤتمر الدولي لعلوم  مساقات التربية الرياضية العملية في الجامعة األردنية،

  . ، كلية التربية الرياضية"تحديات التغيير"الرياضة، 
  أثر استخدام برنامج حاسوب مساعد في تدريس مهارات كرة السلة   )2003(صادق  ،الحايك - 

  .عمان، األردن. الجامعة األردنيةعلى أداء طلبة كلية التربية الرياضية، 
، المهارات الحياتية المعاصرة المواكبة للتطورات التربوية المدمجة في مناهج )2010(الحايك، صادق  - 

، االجتماعية مجلة مؤتة للبحوث والدراسات .ت األردنية الرسميةكليات التربية الرياضية في الجامعا
  .، جامعة مؤتة4العدد  25مجلد 

مدى تحقيق مدرس التربية الرياضية ، )2010(الحايك، صادق، ومعين الخلف، وعبد الباسط الشرمان  - 
مجلة ابحاث . الجامعي للمستويات المعيارية العالمية في ضوء الجودة الشاملة من وجهة نظر الطلبة

  .، جامعة اليرموك، اربد، األردن20العدد  27اليرموك المجلد 
، مدى تأهيل الطالب المعلم في كلية التربية الرياضية بالجامعة )2008(الحايك، صادق ووليد الشريفي  - 

للمؤتمر المجلد الثاني  .في توظيف المهارات الحياتية في التدريس أثناء التدريب الميدانياألردنية 
  .الخاصة، الزرقاء، االردن  ، كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء العلمي التربوي

المهارات الحياتية القائمة على االقتصاد ). 2008(الحايك، صادق، وغادة حصاونة وزياد مسعد  - 
األول  المجلد. المعرفي المكتسبة من تعلم مناهج الجمباز في كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية
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لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية،  للمؤتمر العلمي الدولي الرياضي األول
  .االردن

مدى توظيف المهارات الحياتية في مناهج كلية التربية ). 2007(الحايك، صادق واحمد بطاينة  - 
ية التربية الرياضية، المجلد األول، ، كلالمؤتمر العلمي الدولي الثاني. الرياضية في الجامعة األردنية

  .االردن -عمان 
فاعلية مناهج التربية الرياضية في الجامعات األردنية في إعداد األفراد ). 2006(الحايك، صادق  - 

، الجمعية مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربي -المؤتمر العلمي الثامن عشر. لمواجهة تحديات العصر
  .3لتدريس، القاهرة،  المجلدالمصرية للمناهج وطرق ا

، بناء مستويات معيارية لمقياس أدوار معلمي التربية الرياضية الحديثة كما )2005(الحايك، صادق 
المؤتمر العلمي . تطرحها مناهج التربية الرياضية القائمة على االقتصاد المعرفي في عصر العولمة

لجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، ، امناهج التعليم والمستويات المعيارية - السابع عشر
  .3القاهرة، المجلد 
األفراد   فاعلية مناهج التربية الرياضية في الجامعات األردنية في إعداد ). 2006(الحايك، صادق، 

العربي،  اإلنسان المؤتمر العلمي الثامن عشر  مناهج التعليم وبناء لمواجهة تحديات العصر، 
  .وطرق التدريس المصرية، القاهرة، جمعية المناهج 3المجلد
مدى تقبل الطلبة معلمي التربية الرياضية لمهامهم   ،)2008( غازي، ،والكيالني، صادق الحايك

المؤتمر العلمي الدولي الثاني  التدريسية التي تطرحها مناهج التربية الرياضية في عصر المعلوماتية
  .لد الثاني،المجلكلية التربية الرياضية في جامعة الزقازيق، 

أدوارهم المستقبلية  وجهة نظر طلبة التربية الرياضية في  ،)2008( علي، ،والصغير، صادق الحايك
مجلة منشور في . في عصر العولمة الجديدة كما تطرحها المناهج القائمة على االقتصاد المعرفي 

   .األردن –العدد الواحد والخمسون، عمان  اتحاد الجامعات العربية
، أثر برنامج تعليمي مقترح لبعض مهارات الجمباز باستخدام التعلم )2012(، القوابعة الحايك - 

مؤتمر االبداع الرياضي، التعاوني على مستوى التفكير أالبتكاري لدى تالميذ المرحلة األساسية،
 .، عمان،االردنكلية التربية الرياضية، الجامعة االردنية

، مدى مساهمة مناهج كليات التربية الرياضية في )2008(الحايك، صادق وعبد السالم النداف  - 
الطلبة المعلمين مهارات التدريس في ضوء معايير الجودة  الجامعات األردنية في إكساب

، قسم التربية الرياضية بكلية التربية في للمؤتمر العلمي الدولي االولالمجلد الثالث  .الشاملة
  .       جامعة الكويت

، االكتشاف المبكر لقدرات الذكاءات المتعددة بمرحلة الطفولة المبكرة. )2005. (محمد، حسين - 
 .دار الفكر عمان، األردن
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مجلة  ،مستوى التفكير ما وراء المعرفي لطلبة جامعة بغداد.)2013. (رشيد، ازهار هادي - 
 ).39(العدد  ،البحوث التربوية والنفسية

، دار تفكير دراسة نفسية تفسيريةال).2013. (رضا، كاظم كريم والعامري، ماهر ابراهيم - 
 .الشروق للنشر والتوزيع، رام اهللا، فلسطين

، دار النشر االستراتيجيات التدريسية والمداخل العالجية). 2007. (الزيات، فتحي مصطفى - 
  . للجامعات، القاهرة، مصر

 .لكتب، عالم اتعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة). 2003. (زيتون، حسن - 
دراسة مقارنة لمستوى مهارات التفكير فوق المعرفي . )2006.(أحمد إسماعيل أحمد ،السباتين - 

، رسالة بين الطالب الموهوبين وأقرانهم العاديين بالمرحلة المتوسطة في مدارس مكة المكرمه
 .ماجستير، جامعة عمان العربية، األردن

جيات ما وراء المعرفة بين النظرية استراتي). 2006. (الشربيني، فوزي والطناوي، عفت - 
  .، المكتبة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصروالتطبيق

استراتيجيات  فاعلية استخدام .)2008.(عبد الجليل، علي سيد محمد وخليفة، حسن محمد حويل - 
ب ما وراء المعرفة لتدريس الميكانيكا التطبيقية في التحصيل وتنمية الدافعية لإلنجاز لدي طال

العدد ) 24(كلية التربية، جامعة أسيوط، المجلد ،المجلة العلمية،الصف الثاني الثانوي الصناعي 
)1.( 

  مكتبة االنجلو،القاهرة، مصر. مقدمة في االرشاد النفسي). 2005.(عبده، محمد ابراهيم - 
توزيع دار المسيرة للنشر والالنظرية والتطبيق،  :علم النفس المعرفي )2004(العتوم، العتوم  - 

  .عمان، االردن
نماذج نظرية " تنمية مهارات التفكير") 2011(العتوم، عدنان والجراح، عبد الناصر ذياب  - 

 .عمان، األردن،3، دار المسيرة للنشر والتوزيع، طوتطبيقات عملية
  .األردن، ، دار المسيرة عمانعلم النفس المعرفي النظرية والتطبيق). 2004. (العتوم،عدنان - 
 ، عالم الكتب، القاهرةالتفكير من خالل أساليب التعلم الذاتي).2007.(ي ابراهيمعزيز، مجد - 
 .دار الفكر، القاهرة، مصر.،علم نفس التدريب والمنافسة).  2002. (عالوي، محمد حسن - 
مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى بعض طالبات جامعة األميرة نورة ). 2014(.علي، أنيسة - 

، رسالة ماجستير، قسم علم النفس، كلية ته ببعض المتغيرات الدراسيةبنت عبد الرحمن وعالق
 .التربية، جامعة أم القرى، السعودية

اثر استخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل الرياضيات وحل ). 2004. (علي، وائل - 
لعدد ، دراسات في المناهج وطرق التدريس، االمشكالت لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

)96.(  
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اثر استخدام استراتيجة تدريس فوق المعرفة في .)2004. (قسيم ،النمروطي، احمد والشناق - 
  .31مجلد  1العدد ،، دراسات الجامعة االردنيةتحصيل طلبة الصف السابع في العلوم

  المصادر األجنبية 
- Blank, L.(2000) Metacognitive Learning Cycle: A  Better Warranty For 

Student  Understanding,Science Education, Vol, 48, No. 5, PP, 486-506. 
- Bonds, R.Bonds, J. (1992). Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence. 

Cambridge, England: Cambridge University Press.  
- Flavell,. (1985) Cognitive Development. (2nd edition). Englewood Cliffs, N.J: 

Prentice-Hall.  
- Graham, R. (1997). Cognitive knowledge and executive control metacognition. In D. 

R. Girffin (Ed.), New York: Springer –verlage 
- Harpreet ,Kaur , Dr. Lalit, Sharma, (2013) A Study of Athletic Intelligence Attributes 

in Selected Sports, International Journal of Scientific and Research Publications, 
Volume 3, Issue 12, Department of Physical Education, University of Delhi Associate 
Professor, I. G. I. P. E. S. S., University of Delhi. 

- Marzano, R.J.; Hughes, C.S.; Jounes, B.F.; Presseisen, B.Z.; Rankin, S.C. & Suhor, C. 
(1988). Dimensions of thinking: A Framework of curriculum and instruction. 
Virginia: A SCD. Alexandria. 

- Settanni1,Michele, Settanni12 Daniele.(2012) Developmentand preliminary 
validation of anlnstrument tomeasure metacognition applied to physical activity 
during early adolescence, 2Center of Research of Motor Sciences S.U.I.S.M, 
(University School Interfaculty of Motor Sciences), University of Turin, Turin, Italy, 
Volume XVI, No. 1 (March), 67-87 

- Statt, D. A. (1998). The concise dictionary of psychology (3rd. ed.). London and New 
York: Routledge. 

- Sternberg, R. J & Lubart, T. I. (1993). Creative giftedness: A multivariate Investment 
Approach. Gifted Child Quarterly, 37,70-15.  

- Theodosiou ,Argiris a, Papai, Athanasios.(2005). Motivational climate, achievement 
goals and metacognitive activity in physical education and exercise involvementin 
out-of-school settings, Department of Physical Education and Sport Science, University 
of Thessaly, Karies, Trikala 42100, Greece 

- Wilson, J. (1998). Assessing metacognition: legitimizing metacognition as a teaching 
goal. Reflect. 4(I), 14-20. 

  
  المقياس

  :هذه المعلومات مهمة جدا للبحث يرجى منكم االجابة عليها
 )     (انثى                            )     (ذكر     :       الجنس -2
      ) ( 26اكثر من                  )  ( 25الى  19            ) (    18الى  16السن            -3
 )  (محافظات الوسط                            )   (الشمال   محافظات     :مكان السكن  -4
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اكثر من                 )  (   10الى  6         )  (سنوات   5- 1من       :العمر التدريبي   -5
10 )  (  

            ) (بكالوريوس         )   (دبلوم متوسط          ) (ثانوية عامة فاقل   :المستوى  التعليمي
  ()دراسات عليا 

  اطالقا
 

 الرقم  الفقرات دائما غالبا احيانا نادرا

  تنظيم المعرفة
  .أضع اهدافا محددة قبل البدء بالمهمة المطلوبة مني     

  
1  

أحدد ما نوع المعلومات التي تساعدني في صنع      
 .القرار الرشيد

2 

 3 . أضع عدة بدائل لحل المشكلة قبل ان ابدا بحلها     
أسأل نفسي فيما اذا اخذت باالعتبار جميع البدائل      

 . المتاحة لحل اي مشكلة
4 

أعمل على تحديد نقاط القوة في قدراتي ومهاراتي      
 . لتعزيزها

5 

أعمل على تحديد نقاط الضعف في قدراتي      
 .ومهاراتي لتالفيها

6 

مة قيمة يزيد تركيزاالنتباه لدي اذا كانت المهام المقد     
 ومهمة

7 

لدي الوعي التام لحل المشكالت التي تواجهني خالل      
 .التدريب

8 

أستخدم قدراتي العقلية لتعويض نقاط الضعف      
  .المهاري

9 

 10 .اركز على التدريبات والمهارات الرياضية الجديدة     
 11  .اعمل على جعل التدريبات التي اتلقاها ذات فائدة     
 12 .اعمل على اعادة   تقييم ادائي عندما اخسر المباراه     
احاول تجزئة التدريبات لتسهيل تطبيقها والتعامل      

  .معها
13 
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  اطالقا
 

 الرقم  الفقرات دائما غالبا احيانا نادرا

  14  .ادرك اهمية ما اتعلمة خالل التدريب     
احدد كمية المعلومات التى اتلقاها في التدريب      

  .الواحد
15  

ندما تكون غير اتوقف واعيد قراءة المعلومات ع     
  .واضحة

16  

 معرفة المعرفه
امنح نفسي وقتا كافيا لالختيارالصحيح واتخذ القرار      

  .المناسب
17  

 18 .افكر بما احتاج تعلمه قبل ان ابدء بمهمة ما     
اتمهل قليال عند مواجهة معلومات هامة لكي اتمكن       

 .من تنظيمها
19 

ع القرار، واخذ المكان لدي قدرة تحكم جيده في صن     
 .المناسب في المنافسة

20 

اعمل مراجعة دورية لتدريباتي الن ذلك يساعدني على      
 .فهم وتطبيق المهمة

21 

احدد الطرق االكثر سهولة النهاء المهمة الموكله الي       
 .بنجاح

22 

افكر بطرق متعددة لحل المشكالت التي تواجهني ثم       
 .اختار االفضل

23 

      
 

 24 .احاول تحفيز نفسي على التدريب عندما احتاج ذلك 

اجد نفسي استخدم طرق جديدة في المنافسة بشكل       
 . تلقائي

25 

      
 

 26 .اتوقف بانتظام لكي اتفحص مستواى المهاراتي 

 27 .اتحقق من مدى انجازي لالهداف عندما انهي المهمة      
ذا اخذت باالعتبار الخيارات اسال نفسي فيما ا        28 
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  اطالقا
 

 الرقم  الفقرات دائما غالبا احيانا نادرا

 المتاحة بعد حل مشكلة ما

اعمل على تغيير طرق االداء  عندما ال استطيع فهم       
 .التدريب بشكل جيد

29 

اعمل على استخدام  المعلومات بشكل منظم لتساعدني      
 .على حل المشكلة

30 

 
 

اسال نفسي فيما اذا كان التدريب تربطه عالقة بما      
 اعرفة سابقا 

31 

  معالجة المعرفة
 32 .امتلك هدف محدد لكل خطة استخدمها في المنافسة      
 33 .استخدم خطط لعب متنوعة  تعتمد على الموقف      
 34 .لدي قدرة تحكم جيدة في صنع القرارات الرشيدة     
اوجه اسئلة لنفسي عن الخطط االكثر سهولة         

 .النهاء المهمة
35 

 36 .اعمل على تلخيص ما قمت به بعد كل تدريب      
اتساءل حول مدى فائدة ما اقوم به عندما اتعلم شيئا      

 .جديدا
37 

أحاول اعادة تطبيق التدريبات التي اتعلمها بطريقتي      
  .الخاصة

38  

 39 .أوظف االمهارات التي تعلمتها في وقتها المناسب      
تعليمات بحرص قبل ان ابدأ أطلع على  ال      

 .بالتدريب
40 

 41 .أتعلم اكثر عندما اكون مهتما بموضوع التدريب      
 42 .أسأل نفسي فيما اذا تعلمت ما يجب  تعلمه      
أركز على االداء المهاري بشكل عام وليس على      

  .التفاصيل
43  

أعمل على تجزئة المهمة المهارية لكي استطيع       
  .قهاتطبي

44  
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  اطالقا
 

 الرقم  الفقرات دائما غالبا احيانا نادرا

احاول استخدام خطط لعب  ثبت فعاليتها في      
  .الماضي اثناء المنافسة

45  

 
 

أقوم بعملية مراجعة ذاتيه للتدريبات التي اتلقاها      
 .عندما تكون مبهمة

46 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


