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ة في مستوى الوعي البيئي الصحي والسلوك الغذائي لدى طلبة كلية التربية الرياضي

 جامعة اليرموك

 

  * زيد اللوبانيو ،نضال بني سعيدو، محمد بني ملحم

 25/6/2019 تاريخ القبول   19/11/2018 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

 .وكامعة اليرمجية في تربية الرياضك الغذائي لدى طلبة كلية الهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الوعي البيئي الصحي والسلو

ي الغذائي، )الوع يهربعة مجاالت أضمن تهما لقياس الوعي البيئي الصحي، وتاحدإأعد الباحثون استبانتين  ،ولتحقيق أهداف الدراسة

كون من تي المتبع وتك الغذائلقياس السلو ىخر، واأللوعي بالتعامل مع النفايات(اوالوعي بواقع الهواء الجوي، والوعي بالواقع المائي، و

ج المنهتخدم الباحثون وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، واس طالبًا (70فقرات(، أما عينة الدراسة فقد بلغت ) 9)

طة رجة متوسبد ية كانتربية الرياضن مستوى الوعي البيئي الصحي لدى طلبة كلية الأظهرت نتائج الدراسة أالوصفي في هذه الدراسة. و

الوعي بواقع  ذائي، يليهاعي الغالو لوعي بالتعامل مع النفايات، يليهما ترتيب المجاالت فكان على النحو التالي )اأ .على المجاالت االربعة

طة، في بدرجة متوس ايضًا بة جاءن مستوى السلوك الغذائي لدى الطلأكما بينت النتائج  .الوعي بالواقع المائي( الهواء الجوي، واخيرًا

بعقد ون لباحثويوصي ا .لسلوك الغذائي تعزى لمتغير الجنسحين لم تظهر النتائج وجود فروق في مستوى الوعي البيئي الصحي وا

 رضألى عطبيقها على المشاركة فيها وتمزيد من الورش والندوات الخاصة بزيادة الوعي البيئي الصحي لدى الطلبة، وحث الطلبة 

 . الواقع

 .الوعي البيئي الصحي، السلوك الغذائي، طلبة التربية الرياضيةالكلمات المفتاحية: 

 المقدمة

ددة المتع بجوانبها بالحياه الوثيق ارتباطها من اهميتها وتنبع، لمجتمعاو داألفرا حياةي لغة فبامية هأ لصحةا تكتسب 

 صحةلا فإن الذ؛ ينهاب للفصافيها  يصعب بصورة اـمعه وتتداخلاً ـريجوهً اـطتبارا بالحياة ترتبطفهي  ؛لمختلفةا ومجاالتها

 تخبو لحياةا نفإ لصحةاوفي غياب ، بالصحة وتزدهر وتنمو تتجددفالحياة  ؛للحياة األخر الوجه الكثيرين نظر في تمثل

 الصحةعتبر كما ت .(Al-Razhi, 2002)معنى  تاغير ذ وتصبحقيمتها  تفقد صحة بدون لحياةا نإل ب، وتتالشى وتضمحل

 حياة أجل من تحقيقه لىع جاهدة بلوغه، وتعمل إلى وأفراده ومنظماته، العالم، دول تسعى اً استراتيجي ًا، وهدفًاأساسي ًامطلب

 بين وطيدة عالقة دمجتمعه. وتوجلوألسرته، و له، المختلفة التنمية في جهود اإلنساني الفرد خاللها من سليمة، يسهم صحية

 غير بطرق لغذاءا تناول فإن الجيدة، الصحة أساس هو الجيد الغذاء كان واذا غذاء، بدون صحة توجد فال ؛اءوالغذ الصحة

 ما كثيرًاو ،لصحةافي  عام خلل إلى بالضرورة يؤدي من شأنه أنمتكاملة، غير نوعيات من أو مناسبة، غير بكميات أو صحيحة،

 (.Al-Arabi, 2007) اإلصابة بالمرض عنه نتجت

ذلك غرس مع، وكالوعي الصحي تثقيف األفراد وإثارة وعيهم لغرض تغيير سلوكهم وعاداتهم داخل المجت الهدف منن إ 

ام واالهتمة الصحي مثل ممارسة الرياضة والتغذية ،رهيوتطو للفرد والمجتمع العادات التي من شأنها تدعيم الجانب الصحي

 (.Zahir, 2004) بالبيئة المحيطة

لهدف العام لعملية اإلطار الكلي وا يعدالذي في بناء الوعي الصحي لدى االفراد لصحية لبنة أساسية وتشكل المفاهيم ا

الوعي الصحي، وإكساب  أهمية الثقافة والمفاهيم الصحية في تنميـة إلىشارت الدراسات السابقة أولقد  .التعليم الصحي

يقتصر الوعي الصحي على جانب معين من األمور المتصلة ال و .( Abdo, 2003)األفراد صورة واضحة عن التربية الصحية 

                                                           

  2120موك، ، جامعة الير"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 .األردن ، إربد،كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك   *
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بصحة جيدة، وهذه العناصر  ًالكي يكون اإلنسان متمتع كافة بالصحة، ولكن الوعي يتـسع مجاله ليشمل العناصر الضرورية

لشخصية اآلخر وتتمثل في: الصحة ا البعض فصلها، ألنها متشابكة بطبيعتها ويؤثر بعضها فـي معه متداخلة بشكل يصعب

نظافة و نظافة الطعام والشراب،و نظافـة المنزل،و التغذيـة الصحية،و النظافة الشخصية،و وتمثل البيئة المنزلية الصحية،

(، واألمان واإلسعافات األولية التي تهدف إلى توعية Al-Shaer & Qattash, 2004( و)Abdul-Shafi, 2002)الشارع 

الشخصية حتى يستطيعوا تجنب المخاطر والحوادث الفجائية، واتخاذ القـرارات الكفيلـة  األفراد للعنايـة بـأمنهم وسـالمتهم

 الحروق،و أو الجامعة أو الشارع ويشمل إسعافات النزف، سواء في المنزل ،بتقليل نسبة اإلصابات في حال وقوع الحوادث

 (.Al-Zakari, 2005و)( Saleh, 2002) الجروحو الكـسور،والحرائـق و اللدغات،و التسمم،و

وتعتبر  ةالبيئـ مةسالبشأن المحافظة على لدى االفراد بغرس المفاهيم البيئية  يجب االهتمامة يصحة البيئال ولتحقيق

 (،Fidah, 2004) لمعيـشة الفرد والكائنات الحية مناسبتهاالبيئة ومدى صحة في  تبحث الصحة البيئية احد العلوم التي

ر سائل التطهيوتوفير و تصريف الفضالت،حسن ،ونظافة الهواء الخارجيو ايته من التلوث،الماء ووقنظافة : وتشتمل على

انب ـج لىإ(، Raven et al., 1997)الخدمات الصحية في البيئة و صحة األغذية، والمساكن الصحية النظيفة،والمختلفة، 

دية مراض المععلى األ ، والتعرفداخل المجتمع اأو الحد من انتشاره هاباألمراض وكيفية انتقالها، ومنـع االفرادوعي  زيادة

 على العوامل األخرى المسببة أو المساعدة على المرض. وواألمراض غير المعدية، 

 في العصر هذا في الصحية للتربية الرئيسية واألهداف األولويات حدىإ ونشره وإكسابه الصحي البيئي الوعي قضية عدوت

 والصناعي، التقني قدمالت عجلة تسارع بازدياد وتتزايد تتسع متزايدة وبيئية صحية مخاطر ىإل اإلنساني الفرد فيه يتعرض زمن

 الدراسية لمناهجا مقدمتها في عدة، بحلول المشكالت هذه على للتغلب جهودها تركز العالم دول من الكثير جعل الذي األمر

 األفراد، لهؤالء لصحيةاالبيئية  الرسالة على إيصال ًاادرق ليكون وتطويره تحسينه وضرورة ،عليه تشتمل الذي الصحي والمحتوى

 (.Eliwa,1999) على البيئة الت التي من الممكن ان تؤثر سلبابرز المشكأ لمواجهة الالزم الصحي الوعي مبهوإكسا

ية في مغير الرسو بذلها الهيئات والمؤسسات الرسميةالتربية البيئية بأنها تلك الجهود التي ت (Jad, 2004)وتعرف 

 ئي إسهاماعي البييكون هذا الوبحيث توفير قدر من الوعي البيئي للمواطنين كافة، في مختلف األعمال والظروف البيئية، 

من  تي تمكنهمائل البشتى األساليب والوس الطبيعية والمشيدة في توجيه سلوك األفراد، نحو المحافظة على بيئاتهم مباشرا

حيث بالبيئة،  امل معد الفرد بالمعلومات والمعارف، ومحاولة إكسابه مهارات معينة في التعوتتضمن هذه العملية تزوي .ذلك

 ة التربيةف عمليوتهد .امل معها، وفي الوقت نفسه يتمكن من تقييم عناصر البيئة التي يتعمن تقييم سلوكه ذاتيايتمكن 

يجابي لى سلوك إإتلفة، مشكالت، والمواقف البيئية المخوإحساسه بال الفرد إلى مرحلة أن يترجم مشاعرهالبيئية إلى الوصول ب

 .نحو هذه البيئة

شر نيير" في "وهي وكيلة المجتمع في التغ ،دورها الحقيقي ـ المؤسسات التربويةوخاصة ـ  وللمؤسسات المجتمعية

ور الفرد شكل عام ودبلبيئة اتواجه الثقافة البيئية لدى الطلبة بغية بلورة سلوك بيئي إيجابي ودائم يتمثل في فهم المشكالت التي 

تجاهات واكتساب ا ألفرادولن يتأتى ذلك إال بزيادة الوعي البيئي بين ا .المواطن في المساهمة في الحفاظ على التوازن البيئي

، خرىومن جهة أ (Arabiyat & Mazahira,2009( و)Sabarini & Al-Hamad,1994) ايجابية نحو سالمة البيئة وصحتها

اد االفر  على صحةانعكاساٍت من لما له ومهمًا ضروريًا مطلبًا صبحأسعي نحو زيادة الوعي بشؤؤن التغذية ن الفإ

 راسةدبرزها ، وكان أظهرت العديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة الوعي والسلوك الغذائي وقد والمجتمعات.

(Rosenbloom & Skinner,2002و )دراسة(Dominic & Onifade ,2005 )ودراسة (Malinanskas et al.,2007 )

صحية  مشكالتإلى  يتناول الغذاء بشكل غير مناسب يؤدن أ (Nashwan, 2009)ويضيف  .(Kiens et al.,2004)دراسةو

عناصر  ل جميعتناول الغذاء المتوازن والمتكامل الذي يشم على ةحث الطلب وبدنية وأمراض مختلفة، لذلك من الضروري

 متطلباته،ولممارس لوزن الجسم ونوع النشاط اليومي والرياضي ا وفقا االغذيةكذلك تناول  وات الجسم،الغذاء وفق احتياج

ده؛ إذ ثنائه وبعوفي ا واختيار نوع الغذاء وتقدير السعرات المكتسبة، وكذلك اتباع القواعد الغذائية الصحيحة قبل التدريب

 .الجيد االداءي ويساعد في الرياضالطالب يحافظ على صحة  كله من شأنه أن ذلكأن 
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  الدراسة أهمية

جل تغيير أمع من ء اتجاهات الطلبة في المجتاهمية الوعي البيئي الصحي في تنمية وبنا فيتكمن اهمية هذه الدراسة 

الت ومنع المشك سلوكهم نحو البيئة، عن طريق مشاركتهم في حل المشكالت التي تواجه البيئة، وتحميلهم مسؤولية تحديد

ق جل تحقيأ طور منمتابعة القضايا التي تخص البيئة و المرتبطة بالت ثها من خالل تنمية مهاراتهم وزيادة وعيهم فيحدو

 (.Ghosh, 2014تنمية مستدامة )

 الدراسة  مشكلة

 المشكالتت أصبح المحلي والعالمي،فقد يينعلى الرغم من االهتمام المتزايد بالحد من المشاكل البيئية على المستو

الوعي  الى غياب إضافة كان وقلة الموارد الطبيعية بأشكالها كافةردن في تزايد مستمر نتيجة ازدياد عدد السلبيئية في األا

رموك جامعة اليعام و ن االهتمام بضرورة توعية طلبة الجامعات االردنية بشكل. ويرى الباحثون أالبيئي لدى افراد المجتمع

 فضلعامل أتن أجل هم مووضعهم امام مسؤوليات ،من المجتمع  ألنهم يشكلون جزءًامهمًابالمشاكل البيئية؛ نظرًابشكل خاص 

عد ردني. وتجتمع األونشر الوعي البيئي في المحساس باالنتماء لتحقيق تنمية مستدامة وزيادة اإل مع البيئة المحيطة بهم

ن زيادة ذلك فإنهوض به نحو مستقبل أفضل. لتعمل على ال ردنية نقطة مركزية تمد المجتمع بطاقات بشريةالجامعات األ

هذا هو وجتمع، ساسية على الوعي البيئي لدى المة لدى طلبة الجامعات من المفترض أن ينعكس بصورة أالوعي نحو البيئ

 لتحقيقه. المجتمع الذي يسعى المنشودالهدف 

 أهداف الدراسة 

 لى: إالتعرف إلى هدفت هذه الدراسة 

 .ي الصحي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموكالوعي البيئ . مستوى1

 .السلوك الغذائي المتبع لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموكمستوى . 2

 تعزى لمتغير الجنس. التي . الفروق في مستوى الوعي البيئي الصحي3

 تعزى لمتغير الجنس.التي . الفروق في مستوى السلوك الغذائي 4

 الدراسة تساؤالت

 ؟الوعي البيئي الصحي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك . ما مستوى1

 السلوك الغذائي المتبع لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك؟مستوى . ما 2

 . هل توجد فروق في مستوى الوعي البيئي الصحي تعزى لمتغير الجنس؟3

 وق في مستوى السلوك الغذائي تعزى لمتغير الجنس؟ . هل توجد فر4

 مصطلحات الدراسة

 لك القضاياعرفته بمكوناتها، وكذحساسه وملمتطلبات البيئة عن طريق إهو إدراك أفراد المجتمع :  الصحي الوعي البيئي -

ضايا البيئية ينتج عنها القلمعرفة بالى هو حالة عقلية مستندة إاو  ؛(Al-Zoubi, 2015البيئية وكيفية التعامل معها )

 (.Simmons, 2003) يجابيسلوك واِع إ

 .جرائي(إعريف ت)  اليومية والمشروبات العناصر الغذائيةالعادة المتبعة في اختيار وتناول هو : السلوك الغذائي -

 مجاالت الدراسة

 ردن.بية الرياضية في جامعة اليرموك، إربد، األ: كلية الترالمجال المكاني

 وطالبة من كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك. ( طالبًا70: )ل البشريالمجا

 م.2017الثاني من العام الجامعي  الدراسي في الفصل :المجال الزماني
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 الدراسات السابقة

 سلسلهاا حسب تتم عرضه وقد .نبية ذات العالقة بموضوع الدراسةالدراسات السابقة العربية واألجعدد من فيما يلي 

 الزمني من األحدث لألقدم.

 صحي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنيةال التعرف إلى مستوى الوعي إلىهدفت  (Abdul-Hag et al.,2012)دراسة 

المعدل وية، لكللمتغيرات الجامعة، والجنس، وا فروق في مستوى الوعي الصحي تبعاوجامعة القدس، إضافًة إلى تحديد ال

وطالبة من  ( طالٍب500بواقع )وطالبة  ( طالبٍا800اسة على عينة قوامها )أجريت الدر ،قيق ذلكولتح .التراكمي لدى الطلبة

تكونت من لصحي اقياس الوعي  ةعليها استبان تطبققد وطالبة من جامعة القدس، و ( طالٍب300عة النجاح الوطنية و )جام

ن مستوى الوعي أأظهرت نتائج الدراسة  ،( (SPSS عولجت باستخدام البرنامج اإلحصائي ،وبعد جمع البيانات .( فقرة32)

فة إلى ظهور فروق %(، إضا 64.80وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ) أذ ؛ام لدى أفراد العينة كان متوسطًاالصحي الع

 لية لصالحكالتغير ولم لصالح جامعة القدس،الصحي لدى الطلبة تبعًا لمتغير الجامعة  ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي

ون صى الباحثعلى. وأولصالح المعدل األ، وكذلك لمتغير المعدل التراكمي لصالح الطالباتمتغير الجنس لالكليات العلمية، و

ات ذمساقات الوعي الصحي للطلبة واالهتمام بالوعي الصحي لطلبة الجامعة في الل تنمية بضرورة عقد ورشات عمل حو

 تربية الصحية والصحة العامة.مثل الرياضة والصحة وال ،العالقة

قاء لبة المعلمين في جامعة الزربدراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى الوعي البيئي لدى الط (Al-Adili, 2010)قام و

شكلوا  ب وطالباتطال( 205منها دراسة مساق يتعلق بالبيئة. تكون أفراد الدراسة من ) ،والخاصة وعالقته ببعض المتغيرات

لغايات جمع و(. 2008/2009من الطلبة المسجلين في الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي )%( 33ما نسبته )

فراد الدراسة بعد أن تم ( فقرة من نوع االختيار من متعدد على أ30البيانات، تم توزيع اختبار أعد لقياس الوعي البيئي من )

دم النتائج ع ا أظهرتوعي البيئي لدى أفراد الدراسة بشكل عام، كممستوى الكشفت نتائج الدراسة تدني  وإيجاد صدقه وثباته.

 وجود أثر بداللة إحصائية لمتغير "دراسة مساق يتعلق بالبيئة" في الوعي البيئي ألفراد الدراسة.

 لمعلمين فياالكشف عن الوعي البيئي واالتجاهات نحو البيئة لدى الطلبة ألى بدراسة هدفت  (Ozden, 2008)وقام 

هم وعدد ن ومهنيا وعالقة ذلك بالجنس والتخصص والتحصيل والوضع االقتصادي والمنطقة الجغرافية ومؤهالت الوالديترك

ات يعدون فيها وطالبة من الطلبة الذين يدرسون في برامج وتخصص ( طالبا830ونت عينة الدراسة من )أفراد األسرة. تك

( فقرة 30) مكونة من ةاستخدم الباحث استبان (.(University of Adiyamanديمان في تركيا أليصبحوا معلمين في جامعة 

في  اث الالتين اإلنأأظهرت أهم نتائج الدراسة  وكأداة لجمع معلومات الدراسة حول الوعي البيئي واالتجاهات نحو البيئة.

خل مستوى د)صادي عال ن لمستوى اجتماعي واقتيخوة وأخوات وينتمإمن الدراسة ولديهن أقل من ثالثة السنة األخيرة 

دراسة أفراد ال على منمكان اإلقامة( لديهن وعي بيئي واتجاهات ايجابية نحو البيئة أ ومؤهالت الوالدين ومهنهم، واألسرة،

 اآلخرين

ى ول لدؤلمسرها في تنمية السلوك البيئي اودو هدفت إلى تعرف االتجاهات البيئيةبدراسة  (Hassan, 2008)قام و

نة فراد العيأ ارسةبية بجامعة السلطان قابوس، من خالل مقياس االتجاهات البيئية واستبانة تقيس مدى ممطلبة كلية التر

بكالوريوس، ودبلوم وطالبة من طلبة ال ( طالبا632على عينتين قوامهما ) وضع الباحث(؛ تم تطبيقها)من  للسلوكيات البيئية

أما  .مليريق التحليل العاالبيئية عن طم من خاللها بناء مقياس االتجاهات ت وطالبا وطالبة، 282األولى التربية. شملت العينة 

ملي إلى وتشير نتائج التحليل العا .اسةخاللها اإلجابة عن أهداف الدرتم من  ،وطالبا وطالبة 350فقد شملت  ،العينة الثانية

ية، احة البيئة والسياه نحو المحميات الفطريهي: االتج وفي ثالثة عوامل تشكل االتجاهات البيئية للطلبة، بنداً  42تشبع 

في  ولؤي المسالبيئ ل مع استبانة السلوكواالتجاه نحو تلوث البيئة، واالتجاه نحو التعلم البيئي. واستخدمت تلك العوام

فوق  اتهاقع درجتأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التي  واإلجابة عن أهداف الدراسة.

ما أن كولة، ؤلمسالبيئية ء الطلبة للسلوكيات االمقرر البيئي على أدا كما كشفت أثر لحضورالوسيط بالنسبة للعوامل الثالثة، 

 .اتك الممارسفي تل بين الجنسينهناك فروق ذات داللة إحصائية  م تكنلذكور واإلناث كانت مرتفعة، ولالممارسات البيئية ل
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تجاهات الكشف عن الثقافة البيئية واال إلى دراسة مقارنة هدفت (Valaardingerbroek, &Taylor, 2007)جرى أو

الب ( ط100ن )ملدراسة تكونت عينة ا .مع عينة مكافئة من طلبة استراليانحو البيئة لدى الطلبة المعلمين في لبنان مقارنة 

ة ت والجامعي بيروية في الجامعة األمريكية فوطالبة من طلبة السنة األخيرة المعدين لتدريس الصفوف األساسية والثانو

وطالبة  ( طالبا87)فرادها أسترالية عدد عينة مكافئة من طلبة الجامعات األاألمريكية اللبنانية في لبنان، في حين تم استخدام 

لبة سة أن الطراالد تم استخدام استبانة بغرض جمع بيانات الدراسة. أظهرت نتائج واعتبرت عينة مرجعية لغايات المقارنة،

أن أفراد  تائج كذلكهرت النوأظ .دراكهم للقضايا البيئية العالميةستراليا فيما يتعلق بإأفي اللبنانيين يتخلفون وراء أقرانهم 

بيئة، ات نحو الالتجاهاالدراسة من الطلبة اللبنانيين لديهم وعي بيئي ضيق ومحدود بالرغم من نتائجهم المرتفعة على مقياس 

ئي لدى لوعي البينمية اإلى تشكيكهم في قدرة البرامج المعنية بالتربية البيئية في المدارس في غرس االتجاهات وت باإلضافة

 األفراد.

قيق هذا هدفت إلى استقصاء مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة مؤتة. ولتحفقد  (Saggar, 2007)دراسة أما 

وقد بلغ عدد  .(2007/ 2006الثاني للعام الجامعي) الدراسي مؤتة للفصل  الهدف، تم اختيار عينة الدراسة من طلبة جامعة

ات ـسبت المتوسطتم جمع البيانات وتحليلها وح ،وبعد تطبيق أداة الدراسة .( طالبا وطالبة856عينة الدراسة ) أفراد 

غيرات تعدد المتمباين ء تحليل التالحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء الطلبة على مقياس مستوى الوعي البيئي، وتم إجرا

نتائج الدراسة  أظهرت .للتعرف إلى أثر الجنس، والتخصص في الكلية، ومكان السكن على مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة

قيـاس لى مأداء طلبة جامعة مؤتة ع اتبين متوسط ( α≥0.05 )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة 

ات ذجود فروق راسة ووكانت هذه الفروق لصالح اإلناث. كما أظهـرت نتـائج الد ،لمتغير الجنس البيئي تبعا مـستوى الـوعي

 لوعي البيئـي تبعـامقياس مستوى اأداء طلبة جامعة مؤتة على  اتبين متوسط ( α≥0.05 ) داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ما أظهرت ك .ةيالعلم اتلصالح طلبـة التخـصص هذه الفروق س، وكانتلمتغيـر التخصص في الكلية على جميع أبعاد المقيا

معة مؤتة على بين متوسط أداء طلبة جا ( α≥0.05 )نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لح لفروق لصاهذه ا كانتو ،لمتغير مكان السكن على جميع أبعاد المقياس والدرجة الكلية مقياس مستوى الوعي البيئـي تبعا

 .الطلبة سكان المدينة

ن طلبة ميئي لدى مجموعة راسة هدفت إلـى التعرف على مستوى الوعي البد  (Kuru & Palmberg, 2005 )كما أجرى

لطلبة المبتدئين ا بين وطالبة تم اختيارهم بطريقـة قـصدية مـن (طالبا 175أفراد عينة الدراسة ) بلـغ عدد و الجامعات

وبعد  .ةى الطلبس مستوى الوعي البيئي لدتـم تطبيق استبانة لقياو .تقدمين، ومن مجموعة من التخصصات المختلفـةوالم

 شارت النتائجأئية، كما ة البيمـن المعرفـ دلت النتائج على أن أفراد العينة لم يتعرضوا لمقدار كاٍف ،جمـع المعلومـات وتحليلها

وأوصت  .طلبة التخصصات اإلنسانيةمستوى معرفة مـستوى معـرفتهم أفضل من  أن طلبة التخصصات العلمية كان إلى

 .في جميع المستويات التعليميةضرورة االهتمام بالتعليم البيئي الدراسة ب

 الحصول على ومصادر .الصحي المستوى إلى التعرفإلى  دراسة هدفت (Al-Qaddoumi, 2005)فيما أجرى 

 في العربية األندية بطولة في المشاركين من االعب (90) العينة بلغتو .الطائرة للكرة العربية نديةاأل العبي لدى الصحية المعلومات

 الوعي لقياس رة( فق75) من المكونة الصحية، المعلومات على الحصول ومصادر الصحي الوعي استمارة عليهم تقاألردن، وطب

 ،النفسية الضغوط في والتحكم االجتماعي المجالوالرياضي، لتدريبا مجالوالتغذية، مجال( هي مجاالت أربعة على موزعة الصحي،

 الوعي مستوى نأ الدراسة نتائج وأظهرت .الصحية المعلومات مصادر لقياس ( فقرات8) إلى إضافةة(،الصحي العناية ومجال

 داللة ذات فروق ودوج إلى إضافة ،81%) ) لالستجابة المئوية ةالنسب وصلت إذ ؛عاليًا نكا العينة أفراد لدى العام الصحي

 دالة الفروق تكن لم ابينم ،النفسية والتحكم بالضغوط االجتماعي المجال مجال أعلى كان إذ ؛الصحي الوعي مجاالت في إحصائية

أعلى مصدر للحصول على  أن وسائل اإلعالم هي الدراسة أظهرت كما .العلمي والمؤهل اللعب في الخبرة لمتغيري تبعًا إحصائيًا

 علومات الصحية.الم
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 عرفة الغذائية لدى بعضالتعرف إلى مستوى الم ألى ( بدراسة هدفتResenbloom & Skinner, 2002وقام )

لعاب القوى, أياضات ( العبة لر91) والثانية من ( العبا237األولى تكونت من ) ؛وطبقت الدراسة على مجموعتين .الرياضيين

يين ال الرياض %( من30أن أكثر من )ألى وأشارت النتائج  .كرة الطائرةالووالبيسبول، والسباحة، والتنس، والجولف، 

ن البروتين هو أ%( من الالعبات يعرفون 34%( من الالعبين و)35تقدر بـ ) ةوأن هناك نسب ،يمتلكون المعرفة الغذائية

 المصدر الرئيسي للطاقة.

 الرياضيين لىجامعة دياثقافة الغذائية لدى طلبة مستوى ال إلىالتعرف  إلى هدفت دراسة (Hawari, 2001كما اجرى )

رياضيين، ال ( من30)، قسمت الى مجموعتين: جامعةالطبقت الدارسة على عينة عشوائية من طلبة  وقد .وغير الرياضيين

توى ائج انخفاض مسالباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدارسة، وكانت أهم النت واستخدم ( من غير الرياضيين.30و)

 ،غذائيةلثقافة الافي  ضيينالرياضيين وغير الريا بين بيا بسيطانس وأن هناك تفوقا لدى افراد عينة الدراسة، الثقافة الغذائية

لجامعة، ة لطلبة الغذائياوأوصى الباحث باستخدام مقياس الثقافة الغذائية في تقييم درجة المعلومات  .غير دال إحصائيا ولكنه

 .ية الغذائية أو الثقافة الغذائية ضمن المناهج التعليمية في الجامعاتوتدريس موضوع الترب

 ليرموكالبيئية لدى طلبة جامعة ا دراسة هـدفت إلـى قيـاس مـستوى المعلومات (Khatiba & Qaoud, 2001) اجرىو

لطلبـة، اليها إنتمي فـي ضوء بعض المتغيرات كالجنس، ومكان السكن، والكلية التي ي وعالقتها باتجاهاتهم نحو البيئة

تتكون من  ، وبارينيعداد صإين؛ األولى من وقد استخدم الباحثان في هذه الدراسـة أداتـ .فاعالت الثنائية والثالثية بينهاوالت

لقياس  ـن متعـدد،تيار م( فقرة، أما األداة الثانيـة فهـي عبارة عن اختبار تحصيلي تكون من ثالثين فقرة من نوع االخ 38) 

، طالبا ( 83نهم ) وطالبة، م ( طالبا196ينة الدراسة من )معرفة طلبة جامعة اليرموك بالمعلومات البيئية. وتكونت ع مدى

ات داللة د فروق ذمن كليات جامعة اليرموك. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجو طالبة، تم اختيارهم عـشوائيًا ( 113و)

الح لعلوم ولصالية ة كبين الكلية والجنس لصالح طلب وللتفاعل الثنائي للكلية، تعزىإحصائية في مستوى المعلومات البيئية 

زى للجنس يئة تعت الطلبة نحو البكمـا توصـلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاها .الطالب الذكور

 .لصالح الذكور، وللتفاعل بين متغيري مكان السكن والجنس

 الدراسة تإجراءا

 .وأهدافها مته لطبيعة الدراسةنظرا لمالء استخدم الباحثون المنهج الوصفيلدراسة: منهج ا

ي الفصل دراسة فمجتمع الدراسة من جميع طلبة التربية الرياضية في جامعة اليرموك المسجلين لل تكون: مجتمع الدراسة

 وطالبة. ( طالبا1350البالغ عددهم )  ،(2017)للعام الدراسي  األول

ث بلغ عدد اإلنا .رموكفي جامعة الي كلية التربية الرياضيةوطالبة من  اطالب (70من ) الدراسةتكونت عينة  :راسةعينة الد 

( 1) لوالجدو ،%(44.3) قدرها ( بنسبة مئوية31بينما بلغ عدد الذكور )، %(55.7)قدرها ( بنسبة مئوية 39)

 .لمتغير الجنس يوضح توزيع أفراد العينة تبعا

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس :(1جدول )ال

 )%( النسبة المئوية العدد الفئة  المتغير 

 الجنس

 44.3 31 ذكر 

 55.7 39 أنثى

 100.0 70 المجموع 

 أداة الدراسة

هذا  كونوت ،ئيةاالطالع على عدد من المقاييس في االتجاهات البي بعد البيئي الصحيللوعي  مقياسًا ونالباحث اعد

 .( فقرات9السلوك الغذائي تكون من ) فيمقياس آخر إلى جانب ( فقرة، 49من ) لمقياسا
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 صدق األداة

  :تباع الخطوات اآلتيةبا ونقام الباحث ،من صدق األداة للتحقق

  واألداة مع مراعاة البساطة والوضوح واالطالع على أدوات من دراسات مشابهة، مثل مقياس لي صياغة فقرات -أ 

(Liou,1993), ( ومقيـاسShamari,1992) ( واختبارArigi, 2002.)  

م األخذ تقد و .ن العاملين في الجامعات األردنيمـ التربية الرياضية( محكمين من أساتذة 7ستبانة على )عرض اال - ب

 غير غتهاياص تبرتإعادة صياغة بعض الفقرات التي اع تتم ذإ ؛ة فيما يتعلق بـصدق فقرات األداةوبخاص ،باقتراحاتهم

على  محكمينال خـذ موافقةأوقـد تـم  .بفقرات أخرى واستبدلت بعض الفقراتمناسبة لقياس الموضوعات المقصودة، 

 .بـصورتها النهائيـة قبـل التطبيق وجمع البياناتاالداة 

  ثبات األداة

 وضح ذلك.ي( 2) لجدوالوخلي, كرونباخ الستخراج االتساق الدا الفا الدراسة تم تطبيق معادلة ،ثبات أداة الستخراج 

  Cronbach’s Alpha)كرونباخ ) الفا قيم ثبات مجاالت ومقاييس الدراسة بطريقة :(2جدول )ال

 المقياس عدد الفقرات  كرونباخ الفا 

 الغذائيمستوى الوعي  15 0.85

 بالواقع المائيمستوى الوعي  12 0.91

 بواقع الهواء الجويمستوى الوعي  10 0.88

 بالتعامل مع النفاياتمستوى الوعي  12 0.90

 المقياس ككل  49 0.90

  السلوك الغذائي مقياس 9 0.85

 ولمجال ،(0.85بلغت ) الغذائيمستوى الوعي مجال كرونباخ لالفا ( أن قيمة الثبات بطريقة 2يظهر من الجدول )

مستوى مجال وال ،(0.88) بلغت لهواء الجويبواقع امستوى الوعي  ولمجال ،(0.91بلغت ) بالواقع المائيمستوى الوعي 

بات دل على درجة ثتوهي قيم مرتفعة  ،(0.90مقياس ككل بلغت )، ولل(0.90بلغت ) النفايات )المخلفات( بالتعامل معالوعي 

 (.0.85)ونباخ كرالفا بطريقة له قيمة الثبات بلغت  ، فقدالسلوك الغذائي مقياسأما  .مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة

 تصحيح مقاييس الدراسة

، داة كبيرة جاإلجابات: موافق بدرجشملت ؛ فقد لقياس مستوى الوعي الصحي للبدائلمقياس ليكرت الثالثي استخدم 

ت شمل، وئلاس مستوى السلوك الغذائي للبدامقياس ليكرت الثالثي لقيكما استخدم  موافق إلى حد ما، وال أوافق،و

 . دائما، أحيانا، ونادرا :اإلجابات

 :تم اعتماد المستويات التالية ،المتوسط الحسابيدرجة وللحكم على 

 .درجة ضعيفة :1.66قل من أ

 .درجة متوسطة :1.66-2.33

 .درجة مرتفعة :2.33كثر من أ

 المعالجة اإلحصائية

لصحي، ا لبيئياالوعي مقياس مقياسي الدراسة )تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات  

 كرونباخ في حساب ثبات مقاييس الدراسة.الفا كما تم استخدام معادلة  ومقياس السلوك الغذائي(.
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 نتائج الدراسة

 ئيك الغذاوالسلو مستوى الوعي البيئي الصحيالتعرف إلى إلى يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي هدفت 

 .لدراسةا تساؤالتوفيما يلي عرض النتائج باالعتماد على  .وكالتربية الرياضية في جامعة اليرمكلية لدى طلبة 

مستوى الوعي البيئي الصحي لدى طلبة كلية التربية الرياضية ما األول:  التساؤلالنتائج المتعلقة باإلجابة عن 

ككل مجاالت تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لل، التساؤللإلجابة عن هذا ؟ في جامعة اليرموك

 وفي ما يلي عرض النتائج. .ولجميع فقرات مجاالت المقياس

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة :(3جدول )ال

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 متوسطة 2 0.28 2.18 الغذائيمستوى الوعي 

 متوسطة 4 0.34 2.00 بالواقع المائيمستوى الوعي 

 متوسطة 3 0.32 2.17 بواقع الهواء الجويمستوى الوعي 

 متوسطة 1 0.28 2.23 (النفايات )المخلفات بالتعامل معمستوى الوعي 

 متوسطة  0.25 2.15 الكلي 

لبة لدى طلصحي امستوى الوعي البيئي ( أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس 3يظهر من الجدول )

 كانو .وسطةمت وجميعها بدرجات ،(2.23-2.00تراوحت بين ) والمتوسط ككل تربية الرياضية في جامعة اليرموككلية ال

" بمتوسط ائيمستوى الوعي الغذ" ثم جاء المجال ،"النفايات )المخلفات( بالتعامل معمستوى الوعي  "أبرزها للمجال

كان أدناها و، )2.17)بلغ وى الوعي بواقع الهواء الجوي بمتوسط حسابي ثم مست، متوسطة( وبدرجة 2.18) يبلغ حسابي

 . متوسطةبدرجة ( 2.15ككل ) للمقياس ". وبلغ المتوسط الحسابيبالواقع المائيمستوى الوعي للمجال "

 وفيما يلي عرض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات أداة الدراسة حسب كل مجال:

 مستوى الوعي الغذائي: األول المجال

 ط ككلوالمتوس (مستوى الوعي الغذائي) المجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات :(4جدول )ال

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 6 0.65 2.33 مةأمتنع عن شراء األغذية الموجودة مع الباعة في الشوارع العا 1

 متوسطة 9 0.79 2.26 ال أوافق على اشتغال األطفال في بيع بعض المنتجات الغذائية 2

 مرتفعة 3 0.65 2.57 أهتم بقراءة تاريخ صالحية المنتجات الغذائية 3

 متوسطة 7 0.60 2.30 المنزلفي احرص على صناعة الغذاء  4

 متوسطة 13 0.63 1.91 السريعة نادرا ما ألجأ إلى األكالت الجاهزة 5

 متوسطة 14 0.71 1.43 أتابع إرشادات جمعيات حماية المستهلك 6

 مرتفعة 5 0.58 2.41 لدي معرفة بمكونات الغذاء السليم صحيا 7

 متوسطة 12 0.73 1.93 أوجه زمالئي إلى االهتمام بالتغذية السليمة 8

 متوسطة 15 0.66 1.37 صحيأشارك في حمالت التوعية بالغذاء السليم وال 9

 متوسطة 11 0.69 1.99 مستعد لإلبالغ عن أي مخالفات أشاهدها حيال أي منتج غذائي مخالف 10

 متوسطة 1 0.62 2.60 أحرص على طهي الغذاء جيدا 11

 مرتفعة 4 0.53 2.56 أعرف الطرق السليمة لتخزين الغذاء  12

 متوسطة 8 0.66 2.29 خاصة المعلبات ،ادقق في مكونات الغذاء عند الشراء 13

 متوسطة 10 0.53 2.16 عتمد على الغذاء المعلبأنادرا ما  14

 مرتفعة 2 0.65 2.59 دقق في فترة إنتاج وانتهاء المادة الغذائية عند الشراءأ 15

 متوسطة  0.28 2.18 المتوسط العام 
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بين  ى الوعي الغذائي" والمتوسط ككل تراوحتمستو" ( أن المتوسطات الحسابية للمجال4يظهر من الجدول )

( 2.18)كل ك "مستوى الوعي الغذائي"للمجال وبلغ المتوسط الحسابي  .وجميعها بدرجات متوسطة ومرتفعة ،(1.37-2.60)

  .متوسطةبدرجة 

 مستوى الوعي بالواقع المائي: المجال الثاني

 (لمائيابالواقع مستوى الوعي ) المجال لجميع فقراتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(5جدول )ال

 والمتوسط ككل

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 5 0.71 2.31 لدي معرفة بشروط المياه اآلمنة والصالحة للشرب 1

 رتفعةم 2 0.58 2.50 أهتم بالمحافظة على ترشيد استخدام المياه في البيت  2

 منحفضة 11 0.63 1.43 أتابع األخبار البيئية المتعلقة بالمياه  3

 منحفضة 12 0.67 1.31 أشارك في المسابقات البيئية المتعلقة بالحفاظ على سالمة المياه  4

 متوسطة 7 0.73 1.86 أنا على اطالع مستمر بسبل حماية المياه من التلوث  5

 متوسطة 8 0.59 1.79 المحافظة على عدم تلوث المياه أحرص على نصح وإرشاد زمالئي ب 6

 مرتفعة 1 0.62 2.60 أن مشكلة نقص المياه من القضايا العالمية  أعلم تمامًا 7

 مرتفعة 4 0.63 2.43 المياه  التي تسبب تلوثأرفض السلوكيات الضارة  8

 منحفضة 9 0.70 1.50 اهلمياة لدي معرفة بالفعاليات التي تجريها الهيئات الحكومية في مجال حماي 9

 منحفضة 10 0.56 1.46 لمياهحمالت الحفاظ على اسات الدولة والمجتمع المدني في تنظيم أشارك مؤس 10

 متوسطة 6 0.67 2.30 ياه أشجع جهود المواطنين في مجال التوعية البيئية حول صيانة مصادر الم 11

 مرتفعة 3 0.72 2.49 وصيانتها المياهأوافق على المتابعة الدورية لتنظيف مصادر  12

 متوسطة  0.34 2.00 المتوسط العام 

 تراوحت بين " والمتوسط ككلبالواقع المائيمستوى الوعي "( أن المتوسطات الحسابية للمجال 5يظهر من الجدول )

لواقع باالوعي مستوى "للمجال وبلغ المتوسط الحسابي ، مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة بدرجات وكانت ،(1.31-2.60)

 . متوسطةبدرجة ( 2.00) " ككلالمائي

 مستوى الوعي بواقع الهواء الجوي: المجال الثالث

 (يهواء الجوبواقع المستوى الوعي ) المجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات :(6جدول )ال

 والمتوسط ككل

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 5 0.68 2.27 لدي معرفة بمصادر التلوث الهوائي 1

 مرتفعة 1 0.35 2.86 المنزل الخاص بي في غرفأحرص على تجديد الهواء  2

 متوسطة 6 0.69 2.20 أحرص على زراعة األشجار حول منزلي لتنقية الهواء 3

 رتفعةم 2 0.65 2.49 ال أسمح بحرق المخلفات في الشارع 4

 متوسطة 4 0.69 2.31 ال أسمح بالتدخين في األماكن المغلقة 5

 منحفضة 9 0.70 1.51 المنطقة في يئية وقوافل التشجير أشارك في الحمالت الب 6

 مرتفعة 3 0.50 2.46 بلديفي قوانين الحفاظ على الغالف الجوي أحترم  7

 متوسطة 7 0.77 2.16 أهتم بقراءة التغيرات المناخية باستمرار 8

 منحفضة 10 0.57 1.36 جويالحفاظ على الغالف الإلى أشارك في حمالت التوعية للدعوة  9

 متوسطة 8 0.79 2.07 بثقب األوزون وأضراره على الغالف الجوي ةلدي معرف 10

 متوسطة  0.32 2.17 المتوسط العام 



مستوى الوعي البيئي الصحي والسلوك الغذائي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك    254 
 

 

 كلك" والمتوسط بواقع الهواء الجويي مستوى الوع"( أن المتوسطات الحسابية للمجال 6يظهر من الجدول )

ال للمجوبلغ المتوسط الحسابي  .مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة بدرجاتجاءت وجميعها  ،(2.86-1.36تراوحت بين )

 . متوسطةبدرجة ( 2.17) " ككلبواقع الهواء الجويمستوى الوعي "

 مستوى الوعي بالتعامل مع النفايات: المجال الرابع

 (ياتمع النفا بالتعاملمستوى الوعي ) المجال طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقراتالمتوس :(7جدول )ال

 والمتوسط ككل

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

 متوسطة 7 0.53 2.26 لدي معلومات كافية حول المشكالت الناتجة عن التلوث البيئي 1

 مرتفعة 2 0.57 2.64 ي المخلفات في الصناديق المخصصة أحرص على رم 2

 متوسطة 9 0.54 2.10 ليةمنزأعلم زمالئي وأقاربي طرق التخلص من المخلفات المنزلية وغير ال 3

 منحفضة 11 0.66 1.63 تأشارك في حمالت التوعية بنظافة البيئة المحلية وتجميع المخلفا 4

 متوسطة 5 0.76 2.29 اظ على البيئةأشجع عملية تدوير المخلفات للحف 5

 مرتفعة 3 0.70 2.50 الحيفي لمشاركة في تنظيم حمالت النظافة لدي استعداد ل 6

 منحفضة 12 0.58 1.43 أتابع األخبار المحلية والعالمية حول قضايا النفايات 7

 متوسطة 8 0.68 2.23 أمتنع عن دفن النفايات الصلبة في التربة 8

9 
ب تخلص منها حسأالصلبة بعد استخدام محتوياتها ولفات أحتفظ بالمخ

 الطرق السليمة 
2.10 0.73 10 

 متوسطة

 مرتفعة 1 0.30 2.90 ستخدم أكياس جمع القمامة في منزليأ 10

11 
منع أي شخص يلقي بالمخلفات في مصارف الصرف الصحي أو مجرى أ

 المياه
2.27 0.59 6 

 متوسطة

 مرتفعة 4 0.68 2.47 حمالت التوعية بخصوص أضرار النفاياتأشجع المشاركين في تنظيم  12

 متوسطة  0.28 2.23 المتوسط العام 

 سط ككلوالمتو "النفايات  بالتعامل معمستوى الوعي "( أن المتوسطات الحسابية للمجال 7يظهر من الجدول )

مستوى "ال للمجلغ المتوسط الحسابي وب .ومنخفضةمرتفعة ومتوسطة  بدرجاتكانت وجميعها  ،(2.90-1.43تراوحت بين )

 . متوسطةبدرجة ( 2.23) " ككلالنفايات بالتعامل معالوعي 

 ؟ السلوك الغذائي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك ما مستوىالثاني:  التساؤل 

لسلوك اياس ميع اسئلة مقلج واالنحرافات المعيارية تم استخراج المتوسطات الحسابية ،التساؤللإلجابة عن هذا 

 وفي ما يلي عرض النتائج. .، والمقياس ككلالغذائي

 للمتوسط ككوا (السلوك الغذائيمقياس ) المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات: (8جدول )ال

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 9 0.66 1.73 والغذاء الفطورالفاكهة بين وجبتي  وجبة خفيفة من تناولأ 1

 متوسطة 8 0.68 1.79 على نظام تعدد الوجبات الصغيرة في اليوم عتمدأ 2

 متوسطة 6 0.52 1.99 من تناول الدهون المشبعة في الطعام كثرأ 3

 سطةمتو 5 0.61 2.03 على تناول الفاكهة كبديل عن المواد السكرية والحلويات حرصأ 4

 متوسطة 7 0.87 1.97 مر اليومدا من تناول المنبهات المحتوية على الكافيين كالقهوة والشاي على كثرأ 5

 متوسطة 3 0.89 2.07 كثر من تناول المشروبات الغازية خالل اليومأ 6

 متوسطة 4 0.61 2.03 يوميا يينلتر بما ال يقل عن الماء بشكل كاٍف تناولأ 7

 متوسطة 2 0.75 2.23 شاء قبل النوم مباشرةوجبة العتناول أ 8

 مرتفعة 1 0.72 2.36 بشكل منتظم )فطور، غداء، عشاء( تناول الوجبات اليوميةأ 9

 متوسطة  0.31 2.02 المتوسط العام 
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 ،(2.36-1.73تراوحت بين ) والمتوسط ككل السلوك الغذائيمقياس ل( أن المتوسطات الحسابية 8يظهر من الجدول )

 .متوسطةرجة بد ،(2.02) ككل السلوك الغذائيمقياس وبلغ المتوسط الحسابي ل .مرتفعة ومتوسطة بدرجات جاءت اوجميعه

 ؟الجنس لمتغير تبعاهل توجد فروق في مستوى الوعي البيئي الصحي الثالث:  التساؤل

طبيق توتم  .كلكوالمقياس المعيارية للمجاالت واالنحرافات الحسابية تم حساب المتوسطات  هذا التساؤل لإلجابة عن

( 9دول )وج .الجنسلمتغير  تبعا( للكشف عن الفروق في جميع المجاالت Two-Way ANOVAتحليل التباين الثنائي )

 (10جدول )بين الييبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والمقياس ككل تبعا لمتغير الجنس بينما 

 .نائي للكشف عن داللة الفروق في جميع المجاالت تبعا لمتغير الجنسنتائج تحليل التباين الث

 جنسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت والمقياس ككل تبعا لمتغير ال :(9الجدول )

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال  الجنس المتغير 

 الجنس

 ذكر 

 

 0.33 2.17 مستوى الوعي الغذائي

 0.33 2.03 المائي بالواقعمستوى الوعي 

 0.30 2.11 بواقع الهواء الجويمستوى الوعي 

 0.29 2.24 بالتعامل مع النفاياتمستوى الوعي 

 0.26 2.14 الكلي 

 0.23 2.18 مستوى الوعي الغذائي نثىأ

 0.35 1.97 مستوى الوعي بالواقع المائي

 0.33 2.22 الجويمستوى الوعي بواقع الهواء 

 0.28 2.23 مستوى الوعي بالتعامل مع النفايات

 0.24 2.15 الكلي 

 .غير الجنسلمت للمجاالت والمقياس ككل تبعًافروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية  وجود( 9يظهر من الجدول )

وفي ما يلي عرض  (،Two-Way ANOVA)تطبيق تحليل التباين الثنائي تم لهذه الفروق  ،وللكشف عن الداللة اإلحصائية

 النتائج.

مستوى الوعي البيئي  الفروق فية دالل عن للكشف (Two-Way ANOVA) الثنائي نتائج تحليل التباين :(10جدول )ال

 الجنس لمتغير تبعاالصحي 

 المجال
مصدر 

 التباين/المتغير

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 مستوى الوعي الغذائي

 697. 153. 011. 1 0.011 الجنس

   075. 65 4.852 الخطأ

    69 5.223 المجموع المصحح

بالواقع المائيمستوى الوعي   

 755. 099. 010. 1 0.010 الجنس

   102. 65 6.633 الخطأ

    69 7.875 المجموع المصحح

الوعي بواقع الهواء مستوى 

 الجوي

 017. 7.809 603. 1 0.603 الجنس

   077. 65 5.021 الخطأ

    69 6.971 المجموع المصحح

بالتعامل مع مستوى الوعي 

 النفايات

 503. 454. 036. 1 0.036 الجنس

   079. 65 5.139 الخطأ

    69 5.518 المجموع المصحح

 الكلي

 262. 1.278 069. 1 0.069 الجنس

   054. 65 3.496 الخطأ

موع المصححالمج  4.225 69    

 ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α≤0.05.) 
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 في ما تقدم، يتبين مايلي:

بعًا لمتغير ت (مستوى الوعي الغذائيفي )مجال ( α≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -

 (6970.ة )حصائي( عند مستوى الداللة اإل(0.153( Fبلغت قيمة ) فقد ؛الجنس

 تبعا ائي(بالوقع الممستوى الوعي في )مجال ( α≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -

 .(7550.( عند مستوى الداللة االحصائية )(0.99( Fبلغت قيمة )؛ فقد الجنسلمتغير 

( وث الهواءتوى الوعي بقضايا تلمس( في مجال )α≤0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )عدم  -

 (.0.017) ( عند مستوى الداللة اإلحصائيةF( )7.809) ةبلغت قيم؛ فقد الجنسلمتغير  تبعا

 تبعا يات(مع النفا التعاملمستوى )مجال في ( α≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  -

 .(5030.مستوى الداللة االحصائية )( عند (0.454( Fلغت قيمة )؛ فقد بالجنسلمتغير 

 ؟الجنس لمتغير تبعا هل توجد فروق في مستوى السلوك الغذائيالرابع:  التساؤل

لتباين حليل اتوتم  ،النحرافات المعيارية للمقياس ككلواالحسابية تم حساب المتوسطات  ،لؤاستال هذا لإلجابة عن

 .وفي ما يلي عرض النتائج .الجنسير لمتغ تبعاي المقياس ككل الفروق فداللة للكشف عن  (Two-Way ANOVA)الثنائي 

 سالجن حسب متغير السلوك الغذائي لمقياسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(11جدول )ال

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الجنس المتغير 

 0.24 1.97 ذكر  الجنس

0.35       2.06 انثى                

 غير الجنس،لمتتبعا  لمقياس السلوك الغذائيفروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية  وجود( 11يظهر من الجدول )

( وفي ما يلي عرض Two-Way ANOVAتطبيق تحليل التباين الثنائي )تم  ،وللكشف عن الداللة اإلحصائية لهذه الفروق

 النتائج.

 مستوى السلوك الغذائي ق فيالفروداللة للكشف عن  .(TWO-WAY-ANOVAنتائج تحليل التباين ) :(12جدول )ال

 الجنس لمتغير تبعا

مصدر  المجال

 التباين/المتغير

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 0.307 1.061 103. 1 0.103 الجنس السلوك الغذائي

     097. 65 6.334 الخطأ

    69 6.476 المجموع المصحح

  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(α≤0.05.) 

لسلوك ا مقياس( على α≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( 12جدول )اليظهر من  

 (. 3070.( عند مستوى الداللة اإلحصائية )1.061) (F) ةبلغت قيم فقد ؛الجنستبعا لمتغير  الغذائي
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 النتائج مناقشة

جامعة  التساؤل االول: ما مستوى الوعي البيئي الصحي لدى طلبة كلية التربية الرياضية فينتائج مناقشة 

 اليرموك؟

 البيئي الصحي لمجاالت الوعي ةالحسابي اتيتبين ان المتوسط ،)7،6،5،4ات االرقام )وبعد االطالع على الجداول ذ

طة. درجة متوس( كانت بمع النفايات الوعي بالتعاملوالوعي بواقع الهواء الجوي، والوعي بالواقع المائي، و)الوعي الغذائي، 

لغذائي، الوعي ا هات يليالتي: )الوعي بالتعامل مع النفايفكانت موزعة كا ،ما عن ترتيب هذه المجاالت حسب استجابات الطلبةأ

هو  دى الطلبةلي ظهر ن هذا المستوى الذلباحثون أ الوعي بالواقع المائي(. ويرى اخيرًااء الجوي، وأثم الوعي بواقع الهو

ب، أهمها ن االسبامذلك إلى العديد ويعود  .غلبية اجاباتهم على بنود المقياس كانت مرتفعة ومتوسطةإذ أن أ ؛مستوى جيد

كل ضحت مشاأ ، حيثةردني الذي يعيش فيه هؤالء الطلب، ومنها المجتمع األلكل المجتمعات ن االهتمام بالبيئة اصبح همًاأ

عناية  ا ان هناككم نهم.المتعلمين مبين خاصة  ،بين افراد المجتمع متداواًل مرًاالبيئة والدعوة إلى الحفاظ عليها وصونها أ

، كما فظة عليهاالمحا ذاعة اليرموك عادة تقدم برامج خاصة بالبيئة وكيفية؛ إذ أن إمؤسسية من جامعة اليرموك بأمر البيئة

، إلى ت إجباريةمساقا )المساقات الحرة( وهي دخال البعد البيئي في بعض مناهجهاالبيئة فعملت على إها باهتمت الجامعة نفس

 رى مشاركةصبحنا ناالهتمام بالبيئة، فا، كثر من جانب ومنهالجامعة شهادات حول خدمة المجتمع التي تضم أعطاء اجانب إ

زراعة ولجوي لى جانب حمالت التوعية للحفاظ على الغالف ايف الشوارع والتخلص من النفايات إفعالة للطلبة في تنظ

در ة على مصالمحافظومنها ا ،المسابقات البيئيةاالشجار والعناية بها ومنع التدخين في األماكن المغلقة، والمشاركة في 

 قمات بحقوانين مشددة وبعض الغرا ت لمراقبة المخالفين، ووضعت ايضاالمياه. كما وضعت الجامعة بعض الكاميرا

ينة عدى افراد صحي لئي الجراءات كان لها دور كبير في رفع مستوى الوعي البيالمعتدين. ومن هنا يرى الباحثون أن هذه اإل

االتجاهات نحو والكشف عن الوعي البيئي  هدفها التي كان (Ozden, 2008) هذه النتيجة مع نتيجة دراسةوتتفق  الدراسة.

سة درالك مع ة، وكذي لدى الطلبة كان بدرجة متوسط، واظهرت ان مستوى الوعي البيئي تركياالبيئة لدى الطلبة المعلمين ف

(Valaardingerbroek,&Taylor, 2007) دى الطلبة لالكشف عن الثقافة البيئية واالتجاهات نحو البيئة إلى هدفت  التي

ى ديهم مستولستراليا لبة في أن الطأئج الدراسة أظهرت نتاوستراليا، أمقارنة مع عينة مكافئة من طلبة  المعلمين في لبنان

التي  (Saggar, 2007)سة دراكما اتفقت مع  مقارنة بالطلبة اللبنانيين. فيما يتعلق بإدراكهم للقضايا البيئية العالميةفضل أ

يئي عي البلوامستوى متوسط من وجود  هاأظهرت نتائجو ،هدفت إلى استقصاء مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة مؤتة

لطلبة جابات ااوظهر ذلك من خالل  ،وهي الجنس والتخصص العلمي ومكان السكن ،على جميع متغيرات الدراسةطلبة لدى ال

 على مقياس الوعي البيئي. 

كشف عن مستوى الوعي البيئي لدى هدفت إلى ال التي (Al-Adili,2010)واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

عي البيئي ستوى الومكشفت نتائج الدراسة تدني  إذ ؛جامعة الزرقاء الخاصة وعالقته ببعض المتغيرات الطلبة المعلمين في

مستوى  إلى هدفت إلـى التعرف التي  (Kuru & Palmberg , 2005 ) مع دراسةكما اختلفت ، طلبة في جامعة الزرقاءلدى 

 ة.و البيئحًن نلديهم مستوى وعي متد ن الطلبةأ اظهرت نتائجهفقد أ ؛يئي لدى مجموعة من طلبة الجامعاتالوعي الب

معة التساؤل الثاني: ما مستوى السلوك الغذائي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جانتائج مناقشة 

 اليرموك؟

ن مستوى السلوك الغذائي لدى طلبة كلية التربية الرياضية جاء بدرجة متوسطة ، يتبين أ(8بعد االطالع على الجدول )

، وأهمها سبابلدى الطلبة هو مستوى جيد ويعود إلى العديد من األ ويرى الباحثون ان هذا المستوى الذي ظهر ،(2.02)

ليهم من معلومات حول التغذية في مساقات التربية الصحية، ي بالغذاء الصحي من خالل ما قدم إصبح لديهم وعأن الطلبة أ

ت وطبقوها استفاد بعض الطلبة من هذه المعلوما فقد .تغذية الرياضيينووالرياضة والصحة، وفسيولوجيا النشاط البدني، 

والخبرات  المعارف أن السلوك الغذائي الصحيح ما هو إال ترجمة (Qandeel,1990يرى ) و على شكل ممارسات سلوكية.
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ط الحياة المعيشية لى نمة على الصحة. كما قد يعزى السبب إنماط سلوكية لها مؤثرات ايجابيالصحيحة وتحويلها الى أ

وبالتالي انعكس  ،خرالفًا في الطبقة المعيشية من طالب إلى أن هناك اختقتصادي لهؤالء الطلبة؛ إذ أالسائد والمستوى اال

ئلة المقياس والبعض اآلخر إجاباتهم متوسطة. وبعد مراجعة على اس ؛ فنجد بعض الطالب إجاباتهم مرتفعةذلك على اجاباتهم

ن بعض لدراسة، ولكنهم وجدوا من جهة اخرى أالدراسات السابقة فانهم لم يجدوا دراسات تتفق مع نتيجة ان لنتائج الباحثي

إلى أن شارت نتائجها التي أ( Resenbloom &Skinner, 2002) كدراسة ،نتائج الدراسات اختلفت مع نتيجة الدراسة الحالية

دراسة الحوري مع كما اختلفت  .المعرفة الغذائية من ًايمتلكون مستوى متدنيالرياضيين الطلبة  من %(30كثر من )أ

من  وكان الرياضيين وغير الرياضيين، جامعة ديالىمستوى الثقافة الغذائية لدى طلبة  إلىالتعرف إلى ( التي هدفت 2001)

 لدى افراد عينة الدراسة. انخفاض مستوى الثقافة الغذائية هانتائجأهم بين 

 (لغذائيوالسلوك ا)ثالث والرابع: هل توجد فروق في مستوى الوعي البيئي الصحي التساؤلين النتائج مناقشة 

 تعزى لمتغير الجنس؟

لسلوك ا( يتبين عدم وجود فروق في مستوى الوعي البيئي الصحي و12( و)10) ينولمن خالل االطالع على الجد

اللوائح  وكذلكية، والتغذ لدراسية المتعلقة بالبيئةن المساقات ابأويفسر الباحثون هذه النتيجة  الغذائي تعزى لمتغير الجنس.

ن الطالب نين( بيوالقواوال توجد فروق فيها )المناهج  نفسهاهي  ،والقوانين الجامعية التي سنت نحو االهتمام بالبيئة

يئي الصحي بين في مستوى الوعي الب ًات تقاربظهرالتي أ (Al-Adili,2010واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) والطالبات.

االتجاهات البيئية التي بينت ان الممارسات و (Hassan, 2010مع دراسة )ب والطالبات في جامعة الزرقاء. كما اتفقت الطال

 (Saggar, 2007)سة دراكذلك اتفقت  .فيها بين الطلبة وال توجد فروق ذات داللة احصائية، للطالب والطالبات كانت مرتفعة

يجة تيجة مع نتواختلفت هذه النطالبات(.  و)طالب، تعزى لمتغير الجنس مستوى الوعي البيئيفي تبين وجود فروق  التي

لصالح بين الطالبات والطالب  صحيالتي توصلت الى وجود فروق في الوعي ال (Abdul-Hug et al.,2012دراسة )

 صالح الطالبات.ل تجاهات نحو البيئة كشفت وجود فروق في الوعي البيئي واالالتي  (Ozden, 2008) ومع دراسة الطالبات،

 لمتغير الجنس تبعًاالمعلومات البيئية  في ًان هناك فروقأ ألتي بينت (Khatiba & Qaoud, 2001) دراسةكما اختلفت مع 

 لصالح الطلبة الذكور.

 االستنتاجات

 استنتج الباحثون ما يلي: بعد االطالع على نتائج الدراسة،

 .طةبدرجة متوسكان  التربية الرياضية في جامعة اليرموككلية لصحي لدى طلبة مستوى الوعي البيئي ان أ .1

 ثم ي الغذائي،الوع هلوعي بالتعامل مع النفايات، يلي)ا :ترتيب مجاالت الوعي البيئي الصحي كان على النحو التالين أ .2

 الوعي بالواقع المائي(، الوعي بواقع الهواء الجوي، واخيرًا

 ذائي لدى طلبة كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك كان بدرجة متوسطة.ن مستوى السلوك الغأ .3

 ال توجد فروق في مستوى الوعي البيئي الصحي والسلوك الغذائي تعزى لمتغير الجنس.أنه  .4

 التوصيات

 يوصي الباحثون بما يلي:

وحث  والغذائي، ت الوعي البيئيكبر بموضوعالالهتمام بشكل آ خروندوات داخل الجامعة من حين إلى آورش عمل  عقد .1

 .الطلبة على المشاركة فيها

 شراك الطلبة فيها.عويه نحو المحافظة على البيئة، وإحمالت تو إطالق  .2

 ا لرفعتي اتخذتهواالجراءات الخطى جامعة اليرموك نحو االهتمام بالبيئة على خرى ردنية األالجامعات األ تسيرن أ .3

 .لبيئيةالقضايا امستوى وعي طلبتها تجاه 
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Abstract 

This study aimed to identify the level of environmental health awareness and nutrition behavior of 

the Physical Education students at Yarmouk University. To achieve the objectives of the study, the 

researchers prepared two questionnaires the first of  which measured the environmental health 

awareness, and  included four domains ( nutrition awareness, awareness of water reality and, 

awareness of air reality, awareness of waste handing), while the other to measure the nutrition 

behavior. The sample of the study consisted of (70) students of the Physical Education in Yarmouk 

university. The results of the study showed that the level of the students’ environmental health 

awareness was moderate in four the domains. The order of the domains was as follows (awareness of 

waste handing , nutrition awareness , awareness of air reality and awareness of water reality ). The 

results also showed that the level of nutrition behavior was moderate, while the results did not show 

any differences in environmental health awareness and  nutrition behavior due to gender variable. The 

researchers recommend preparation of workshops and seminars to be held to raise environmental 

awareness among students ,and encourage students to participate in them.  

Keywords: environmental health awareness, a Nutrition behavior, Physical education students.  
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 ملخصال

ستهالك لالحد األقصى  ،)الالكتيك أسيد ةالكارنيتين على بعض الدالئل الفسيولوجيمكمل ثر ألى إهدفت هذه الدراسة للتعرف 

م( 5000الكارنيتين على زمن )مكمل ثر أوبيان  ،(كرياتين كاينيز، الالكتات ديهايدروجينيزالجلوكوز  ،مستوى الكرياتينين ،األوكسجين

 ،لعاب القوىأالعربي وصما في  نادييختيارهم من أ( العبين تم 8اسة من )لدى العبي جري المسافات الطويلة. تكونت عينة الدر

( وهي مجموعة 4) وعدد أفرادهاوالثانية الضابطة  ،( وهي مجموعة المكمل4) وعدد أفرادهالى مجموعتين، األولى تجريبية قسمواإ

وقام الفريق الطبي بأخذ عينات الدم القبلية، وبعد ذلك تناولت المجموعة  ،م(5000بجري ) المجموعتانقامت  ،الشراب الوهمي

الضابطة محلواًل  المجموعة ملغم مساًء(، وتناولت1000ملغم صباحًا، و1000) ملغم يوميًا2000التجريبية مكماًل من الكارنيتين بمقدار

لكلتا المجموعتين، ثم قام الالعبون بجري نفس  اً ( يوم12اللون والطعم وعلى مدار ) في للمحلول االول اً ناناس( مشابهأوهميًا)

ثر لتناول مكمل ألىوجود إشارت نتائج الدراسة أ .م(، وقام الفريق الطبي بأخذ عينات الدم البعدية5000المسافة السابقة وهي )

داء أ بعدديهايدروجنيزين كاينيز والالكتات نزيمات الكرياتإسيد والتقليل من الزيادة في نشاط أالكارنيتين في التقليل من تراكم الالكتيك 

م(، ومن جهة اخرى لم يظهر 5000ن تناول مكمل الكارنيتينحسن من زمن أداء العبي الجري في فعالية )أظهرت النتائج أكما  .التمرين

واوصى الباحثان بضرورة ، (تناول مكمل الكارنيتين تحسنا على متغيرات )الكرياتنين، الجلوكوز، الحد االقصى الستهالك االوكسجين

 م(.5000) جري زمن أدائهم لفعالية تين لدى العبي جري المسافات الطويلة لتحسينياالهتمام بتناول مكمل الكارن

 .م(5000مكمل الكارنيتين، الدالئل الفسيولوجية، جري )الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة

للحفاظ  هذه المكمالت وتستخدم .العالم مختلفة من حاليا في أنحاء منتشرةالمكمالت الغذائية هي مواد غذائية مصنعة 

 اوهو مادة تشبه الفيتامينات يتم تصنيعه،هذه المكمالتحد أ( هو L-Carnitine، ويعتبر )األمراضبعض على الصحة وعالج 

األداء البدني،  وقد تم استخدامه لدى الرياضيينلتطوير .(C,B)الميثيونين والميسين وفيتامينات  األحماضاألمينيةمن 

االضطرابات من  يستخدم للتقليل كما Gramignao et al., 2006; malaguarnera et al., 2008) ) ثار التعبأوالتقليل من 

 Mescka et)ية (، وأمراض القلب واألوعية الدموBloomer et al., 2013األيضية العصبية الموروثة، واالمراض البولية )

al., 2015). 

زيادة أكسدة الدهون أثناء التمرين وزيادة تحفيز تمثيل  من خاللاألداء البدني من ( L-Carnitine) مكمل ويطور

( في العضالت الهيكلية خالل التمرين عن ATPيعمل على اعادة تجديد وبناء ثالثي ادينوزين الفوسفات )والجليكوجين، 

دورًا كبيرًا في تنظيم وتحفيز الميتوكوندريا في عملية انتاج  ان لهكما  (،ATPالجلوكوز لتوليد )طريق تعزيز معدل اكسدة 

( التي تنقل الحمض الدهني طويل السلسلة عبر الغشاء الداخلي CAT) (carnitineالطاقة، ويفعل من ناقالت )

الكارنيتين ل أن تناول مكم(Wyss & Gian, 1990) ة وقد أظهرت دراس .(Karlic & Lohninger, 2004للميتوكوندريا )

الكارنيتين الكلي في  وزاد من محتوىمن أكسدة األحماض الدهنية في العضالت الهيكلية  زاد( أسابيع 3لمدة )

( Kashef et al., 2013)و (Kashef & Saie., 2017)و ((Jirakrit et al., 2017 في حين اظهرت دراسات ،الميتوكوندريا
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الحاصل التنفسي من خفض عمل على و ،(max 2VOزيادة الحد االقصى الستهالك األكسجين ) ادى الىان تناول الكارنيتين 

(RQ). 

 ضالت الهيكلية،اآلثار األيضية للكارنيتين على نظام القلب والع بحثت فيفقد  al., 2005)  (Stanley etاما دراسة

حسين ت كس علىوالذي بدوره انعأكسدة الجلوكوز  تمعدل أكسدة األحماض الدهنية ومعدال واظهرت انالكارنيتين زاد من

 .ة القلبتحسين كفاءة وظيف اثر في( ATP) عزيز معدل أكسدة الجلوكوز لتوليدان ت الى جانبتروية عضلة القلب، 

ن هذه محيث ينتج  الرياضي،ان أكسدة األحماض الدهنية يشكل عملية األيض األساسية ويعزز من قدرات الفرد 

 زيادة وتقلليلة. التمارين لمسافات وازمنة طواداء لحدوث تقلصات العضالت خالل  المهمة( ATPالعملية نسبة عالية من )

إنتاج راكم ومن ت كما تقللأكسدة األحماض الدهنية أثناء تمارين التحمل من استهالك الكربوهيدرات كمصدر للطاقة، 

 .(Kim et al., 2015) على التحمل من قدرة الفرد الرياضيي فانه يحسن الالكتات، وبالتال

تفيد منه الرياضيون وبالتالي يس .(Eder et al., 2005) بانه يمتص داخل الجسم بشكل سريع( L-Carnitineويمتاز )

                     كملمتناول جدت العديد من الدراسات أن لتقليل تلف العضالت أثناء االستشفاءبعد تمارين المقاومة، وقد أو

(L-carnitine) منمن تلف العضالت الناتج  يقلل ( تمرين عالي المقاومةKreamer et al., 2003).  الكارنيتين داخل اننقص

اسي في ين األسنقص الكارنيت ويؤديالخاليا يضعف دخول األحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى مصفوفة الميتوكوندريا. 

ي الهيكلي، وارتفاع االعتالل العضلو ،(LDH) وارتفاع الكتات ديهايدروجينز ،تضخم الكبدونقص السكر في الدم، الى الجسم 

 .(El-Hattab et al., 2010) واعتالل عضلة القلب في مرحلة الطفولة؛ أو التعب في مرحلة البلوغ ،(CKالكرياتين كيناز )

مدة أسبوعين جرام من الكارنيتين يومًيا ل (2) رياضيا (21)تم إعطاء  (Parandak et al., 2014)دراسة قام بها  وفي

، تلف العضالتحدوث تشير إلى  التي اتالعالمفي لديهم مستويات أقل  L-carnitine)تناولوا )االشخاص الذين أن  واوجد

 كما بينوا في هذه الدراسة بان هذا المكمل فعال ضد االلم واالضرار التي قد تحدث للعضالت.

وعند حدوث تلف العضالت وتلف أغشية الخاليا فان بعض البروتينات واالنزيمات الخلوية سترتفع مستوياتها في الدم 

 Aspartate Aminotransferase (AST)  (Lazarim et،(LDH)والالكتات ديهيدروجينيز  ،(CK)وهي الكرياتين كيناز 

al. 2009،)  ويؤكد على ذلك(Craemer et al., 2009 ) فقد كشفت  ،( العبًا في كرة قدم28دراستهوالتي اجراها على )في

ان ارتفاع مستوى  ((Marcora & Bosio, 2007ويؤكد  ،بعد المباراة CK، LDHنتائجها عن وجود زيادة في مستويات 

 .%(2هذه العالمات في الدم من شانه تخفيض سرعة العداء ما يقارب )

 أهمية الدراسة

هم في نجازاتالرياضيون عما قد يمكنهم من زيادة قدراتهم البدنية والوظيفية ويرفع من مستوى ادائما ما يبحث 

يم ادة التنظهو زي ومن البديهي ان تكون من بين افضل الطرق واكثرها فاعلية في تطوير قدراتهم بشكل قانوني ،المنافسات

سات دة المنافخيرة وشة االعباء التدريبية في العقود االنظام غذائي مناسب، ونتيجة لزياد واستخداممابين التدريب الجيد 

ضيين ئية للرياوكيميااالمر الذي جعل من االعتماد على الغذاء االعتيادي امر غير موازي لحجم االحتياجات الوظيفية والبي

 وى االداءفع مسترة وبصفة عامة فان الهدف من المكمالت الغذائي ،الى انتاج وتطوير المكمالت الغذائية تم اللجوءلذلك 

 لى التحملعلقدرة اوهي تختلف في طبيعة مفعولها فمنها ما يعمل على زيادة النسيج العضلي ومستوى القوة ومنها ما يرفع 

 (.Khazal, 2015) ومنها ما يعزز عملية انتاج الطاقة

ا عندما يادتهزالدهون يمكن وتكمن أهمية الكارنيتين كمكمل غذائي في التمثيل الغذائي للدهون، وحقيقة أن أكسدة 

ة اض الدهنياألحم يزداد توافر األحماض الدهنية. وأن زيادة محتوى الكارنيتين في العضالت الهيكلية قد تحسن من أكسدة

قة وبالتالي زيادة كمصدر للطا أثناء ممارسة الرياضة. وهنا تكون الفائدة لدى رياضيي التحمل باستخدام االحماض الدهنية

في مجال  باحثونولكون الكارنيتين "حارق للدهون" فقد الحظ ال ،دنية على ممارسة الرياضة. عالوة على ذلكالقدرة الب

 .( al.,Ivan et 8200التغذية في السنوات االخيرة زيادة الطلب لهذا المكمل خاصة من قبل العبي التحمل )
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 : مايلي مقدمتها في نبامن عدة جوأهميته الحالي  لبحثاويكتسب 

مسافات جري ال تحسين مستوى اداء العببع اهمية هذه الدراسة من اهمية القياسات الوظيفية المختارة ودورها في نت .1

 . الطويلة

ك إلستهال الحد األقصى ،اثر الكارنيتين على )الالكتيك أسيدحول  للمدربين والباحثينتفيد في توفير معلومات  .2

 ، الكرياتنين والكرياتين كاينز(الكتيت الديهايدروجينز ،الجلوكوز ،األوكسيجين

الجهد  في الدم خالل (LDH, CK, Lactic Acid)اهم الطرق التي تؤدي الى التقليل من ارتفاع مستويات معرفة  .3

 البدني.

 الجامعات بين فيستسهم في تحسين القدرة الهوائية لدى العبي الجري في جامعة اليرموك وهذا يفتح الباب امام المدر .4

 االخرى لالستفادة من نتائج هذا البحث. 

اثر  اولتتن التي لبحوثافي هناك ندرة بية واالجنبية فقد تبين إن ربعد الرجوع الى العديد من المراجع والمصادر الع .5

، ، الكرياتنين(روجينزالكتيت الديهايد ،الجلوكوز ،الحد األقصى إلستهالك األوكسيجين ،)الالكتيك أسيد رنيتين علىالكا

 مما يعزز من اهمية عمل هذه الدراسة.

 مشكلة الدراسة

 ،المعادنو ،الفيتاميناتابرزها مكمالت الطاقة، و يستخدمها الرياضيون المكمالت الغذائية هناك انواعا مختلفة من

 (Mel, 2004) الطبيعيةالمنتجات الغذائية  ، الى جانبو مزيج من هذه المكوناتا ،األعشاب أو النباتات، واألحماض األمينيةو

كما تساعدهم في الحفاظ على  ،وهذه االطعمة لها دور في التأثير على حياة الرياضيين وعلى صحتهم ولياقتهم البدنية

قدراتهم البدنية والعقلية والنفسية والتخلص من التعب واالصابات والمرض، واحيانا يعد اتباع االفراد الرياضيون لنظام 

 Ronald et) غذائي طبيعي غير كاف مما يجعلهم يلجئون الى استخدام بعض المكمالت الغذائية لتعزيز قدراتهم التنافسية

al., 2007).  وجري المسافات الطويلة بشكل خاص ومتابعته  بشكل عام رياضة العاب القوىب انالباحث اهتمامومن خالل

وبما  ،البدنيةمن اكثر المعيقات التي تواجه الرياضيين وتقلل من قدراتهم فقد الحظ ان التعب  للعديد من البطوالت الجامعية

للدهون، وأن زيادة محتوى الكارنيتين في العضالت الهيكلية لدى رياضيي ان الكارنيتين ضروري في عملية التمثيل الغذائي 

 وبالتالي زيادة القدرة البدنية على ممارسة الرياضة التحمل قد تحسن من أكسدة األحماض الدهنية أثناء ممارسة الرياضة

(Ivan et al., 2008).  مساعد كـ لمكمل الالعبين )عينة الدراسة(ءإعطاان  انيرى الباحثومن هنا (L-Carnitine قد )

م( جري، والتأخير من ظهور بعض عالمات التعب لديهم كتراكم حامض 5000يساعدهم في تحسين زمن أدائهم لفعالية )

 ( في الدم. LDH, CKالالكتيك اسيد او ارتفاع انزيمات )

 اهداف الدراسة

 هدفت الدراسة التعرف الى:

ين الكرياتين مستوى الحد األقصى إلستهالك األوكسجين ،)الالكتيك أسيداثر الكارنيتين على بعض الدالئل الفسيولوجيه  .1

 يلة.( لدى العبي جري المسافات الطوكرياتين كاينيز، الكتيت الديهايدروجينز ،الجلوكوز ،في البالزما

 .الطويلةلدى العبي المسافات م( جري 5000اثر الكارنيتين على زمن ) .2

 فرضيات الدراسة

هالك صى إلستالحد األق ،)الالكتيك أسيدلكارنيتين على بعض الدالئل الفسيولوجيه ذو داللة احصائية لاثر يوجد  .1

عبي جري ال( لدى زكرياتين كايني، الكتيت الديهايدروجينز، الجلوكوز ،مستوى الكرياتينين في البالزما ،األوكسيجين

 المسافات الطويلة.

 .لدى العبي المسافات الطويلةم( جري 5000لكارنيتين على زمن )ذو داللة احصائية لاثر يوجد  .2
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 مصطلحات الدراسة 

تاج الطاقة وتحفيز الميتوكندريا على ان ،((ATPعنصر غذائي اساسي في استقالب الدهون وتجديد بناء : الكارنيتين

(Kris et al., 2013) . 

 م الحمراءيا الد:مادة كيميائية مهمة في العديد من العمليات الحيوية، وينتج من العضالت والجلد وخالالالكتيك اسيد

 .(Coehho et al., 2011)ملي مول( لكل لتر دم  2-1خاصة في حالة عدم وجود االوكسجين، وكميته في الدم من )

ي ا الفرد فستهلكهلفرد وهو كمية االوكسجين التي ي: مؤشر لكفاءة المقدرة الهوائية لالحد االقصى الستهالك االوكسجين

 من ثموالدقيقة الواحدة ولكل كيلوغرام من وزن الجسم او اقصى قدرة للجسم على على اخذ ونقل االوكسجين 

 )تعريف اجرائي(.  استخالصه في العضالت العاملة

لبالزما ايقاس في وويستخلص من الدم عن طريق الكلى منتج مشتق اما من فوسفات الكرياتين او من الكرياتين الكرياتنين: 

 )تعريف اجرائي(. وفي الكلى وهو يعكس معدل الترشيح الكبيبي وهي عملية مهمة في وظائف الكلى

 رائي()تعريف اج نوع من انواع السكريات البسيطة او االحادية ويستخدمها الجسم في انتاج الطاقة :الجلوكوز

ياتين ز تحويل الكريتم انتاجه في خاليا وانسجة الجسم المختلفة ويقوم بتحفييعبارة عن انزيم (: CKكرياتين الكاينيز )

 (.Bong et al., 2008) (PC)من الفسفوكرياتين  (ATP)وانتاج 

الحمراء هي  موجود في انسجة الجسم المختلفة، ويعد الكبد وخاليا الدمهو انزيم  :(LDHكتيت نازع الهيدروجين )ال

 .(Graham & Robin, 2008)الرئيسية لهذا االنزيم، ويشترك في عملية االيض وانتاج الطاقة داخل الخاليااالماكن 

 مجاالت الدراسة 

 .(2019 /2018) الفصل األول من العام الدراسي :المجال الزماني

 د.في مدينة ارب (Biolab)، ومختبر ملعب كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك :المجال المكاني

 .امن اندية العربي وصم( من العبي جري المسافات الطويلة 8) تم إجراء الدراسة على :المجال البشري

 الدراسات السابقة

ت من لسنوافي هذا الجزء من البحث تم تناول الدراسات المشابهة والمرتبطة لموضوع هذه الدراسة مرتبه حسب ا

 هي:ه الدراسات األحدث لألقدم، وهِذ

  ,LDH)( على عالمات التعب العضلي وهي (CoQ10( هدفت للتعرف الى اثر مكمل AL-Bashir, 2018دراسة )

AST, ALT, CK, Glucose, creatinine, Lactic Acid) لدى العبي جري المسافات الطويلة في اندية شمال األردن ،

م(، وتم 5000( على زمن جري )CoQ10المساعد )تحديد أثر األنزيم و نادي ام قيس، نادي حكما، نادي العربي(،)

( العبًا تم اختيارهم من اندية شمال االردن، وقد قسمت 12استخدام المنهج التجريبي، وأجريت الدراسة على عينة قوامها )

ر ( يوم بمقدا12( لمدة )CoQ10( العبين تناولوا مكماًل مكون من )8العينة الى مجموعتين، األولى تجريبية وعددها )

( العبين تناولوا محلواًل وهميًا لنفس المدة، تم اخذ 4ملغم في اليوم الواحد، والثانية المجموعة الضابطة وعددها ) (100)

( CoQ10م(. وأشارت النتائج الى وجود اثر لألنزيم المساعد )5000عينات الدم على الالعبين قبل وبعد جري مسافة )

لدى المجموعة التجريبية وظهرت بين القياسيين القبلي والبعدي وكانت لصالح ( CK, LDH, Lactic acidعلى مؤشرات )

القياس البعدي، وبين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، كما أظهرت وجود أثر لألنزيم المساعد 

(CoQ10( على زمن جري )لدى المجموعة التجريبية وظهرت بين القياسيين القب5000 )لي والبعدي وكانت لصالح القياس م

 البعدي. 
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األكسجين  ،الجلوكوز ،لى الالكتاتع ((L-carnitineمكمالت  هدفت للتعرف الى اثر ((Kashef & Saei, 2017ة دراس

التمارين  بأداءا ( من الالعبين الشباب قامو10تكونت العينة من )و( لدى الالعبين الشباب. VO2 maxات )المشبع ومستوي

 ،ثانيةالو ،وهميراب ال)اختبار بروس(. وقسمت العينة الى قسمين االولى، تناول فيها المشاركون الش الرياضية مرتفعة الشدة

اظهرت . ة المختارةالمتغيرات الفسيولوجي( غرام من الكارنيتين قبل االختبار لمدة أسبوع واحد. ثم تم قياس 3تناولوا )

المكمالت عند  )الوهمية( ومجموعة والالكتات بين المجموعة الضابطة ،(max 2VO(ي اختالف معنوي ف نتائج الدراسةوجود

ين وز واألكسجالجلوك في حين لم تظهر النتائج وجود اختالف في، لصالح المجموعة التجريبية (P<0.05) مستوى الداللة

كتات الال ل منين يقلالمشبع ومعدل ضربات القلب بين المجموعتين. واوصى الباحثان أن تناول مكمالت الكارنيتين قبل التمر

 ( عند الرياضيين الشباب.max 2VOن )ويزيد م

ئي، الغذائي الهوا كارنيتين على التمثيلالهدفت هذه الدراسة للتحقق من اثر مكمالت  (Jirakrit et al., 2017)دراسة 

 وقد تناول ،سنة( 1.5±  20.4) معدل اعمارهم كانت لدراجات الهوائيةفي ا( العبًا 30) قوامهااجريت الدراسة على عينة و

والبروتين كولسترول . تم قياس متغيرات الدهون الثالثية وال( اسابيع4لمدة ) غرام من مكمالت الكارنيتين (2)الرياضيون 

لتهوية العازلة او ،الحد األقصى إلستهالك األوكسيجينو، (LDL( والبروتين منخفض الكثافة )HDLالدهني عالي الكثافة )

(VT)،  العبينالقدرة الهوائية ل وجود اثر للكارنتين في تحسينواختبار زمن االستجابة، اشارت النتائج الى (max 2VO) 

 هميةبأ، واوصى الباحثون (RTو VT) اظهرت تحسنًا في متغيراتالقصوى، كما  %( من معدل ضربات القلب80) عند

 تناول مكمل الكارنيتين قبل اداء التمرين الرياضي.

 لكيموحيويةأثر الكافيين المصاحب لحمل المنافسة في بعض المتغيرات اهدفت للتعرف الى (.Khazal, 2015)دراسة 

 ب والبالغدم الشبامن العبي كرة الق، وتكونت عينة البحث العبي كرة القدم الشبابوالمسافة المقطوعة وسرعة الجري لدى 

% منمجتمع البحث  58.82العبا بالطريقة العمدية وبذلك شكلت عينة البحث ما نسبته  (20)العبًا تم اختيار  (34)عددهم 

الخرى اجموعة نكمجموعة تجريبية والمبعدها تم تقسيم لعينة الى مجموعتين متكافئتين اذ تم اختيار احدى المجموعتي

لوظيفية كذلك ااستخدام الكافيين كمكمل غذائي يساعد في زيادة القدرة  وتلخصت نتائج البحث الى ان ،كمجموعة ضابطة

 الجري لدى افراد العينة. وسرعة، زيادة المسافة المقطوعة

المات اإلجهاد علمدة أسبوعين على  الكارنتين مكمالتتناول  اثرهدفت للتعرف الى  (Parandak et al., 2014)دراسة 

اختيارهم بصورة  تم ( العبًا21عينة الدراسة من ) وتكونت. مرتفعةممارسة تمارين ذات شدة التأكسدي وتلف العضالت بعد 

مكمل تناولوا  التجريبية (.11وعددها )( والثانية ضابطة 10االولى تجريبية وعددها ) :إلى مجموعتين وقسمواعشوائية 

 (ملغ 2000)تحتوي كل منهما على  كبسوالت ا( ملغ والضابطة تناولو2000الكارنتين على شكل كبسوالت وتحتوي على )

ين ب من المشاركُطل ،ساحة ألعاب القوى. بعد ذلكفي حضر المشاركون  ،يوًما. في يوم االختبار (14)من الالكتوز لمدة 

ن التمرين. مساعة  24و راتهم. تم أخذ عينات دم على الفور بعد ساعتينكم على المسار بأعلى قد (14)الركض لمسافة 

 (LDH)لالكتات والهيدروجيناز ا (CK)الكرياتين كيناز ، (TAC) تم قياس السعة الكلية لمضادات األكسدة في البالزما

( ساعة 24)و ت( يوًما من المكمال14بشكل ملحوظ بعد ) (TACالنتائج اظهرت زيادة في متغير )كعالمات لتلف العضالت.

كانت اقل  (LDH)، و(CK) مقارنة مع المجموعة الضابطة، كما اظهرت ان مستويات التجريبيةبعد التمرين في المجموعة 

  .لدى المجموعة التجريبية

على عالمات تلف العضالت ووجع اثر مكمالت الكارنيتين والغلوتامين  هدفت لتعرف الى (Javad et al., 2014)دراسة 

  (( العب كرة قدم ذكورًا تتراوح أعمارهم بين28العضالت بعد مجهود بدني لدى العبي كرة القدم. وتكونت العينة من )

مجموعتين: االولى الى ( تم تقسيم المشاركين max 2VO(من  (٪ 75دقيقة عند ) (30)ادوا تمرينا لمدة  ،(±0.7  21.1

( يوًما قلل 21الجلوتامين لمدة )و والثانية مجموعة الغلوتامين، اظهرت النتائج انتناول مكمالت كارنيتين مجموعة الكارنتين

 (LDH) كما تأثر نشاط الالكتات ديهيدروجينيز ،كعالمة على تلف العضالت (CK) بشكل ملحوظ من نشاط الكرياتين كيناز

بمكمالت الكارنيتين بعد التمرين. الخالصة: يمكن أن يؤدي تناول المكمالت عن طريق الفم من الكارنيتين والجلوتامين قبل 
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قد تقلل هذه المكمالت من  ،التمرين إلى تقليل العالمات الكيميائية لتلف األنسجة العضلية بعد التمرين. باإلضافة إلى ذلك

 ين عمليات إصالح أنسجة العضالت.آالم العضالت بعد التمرين وتحس

لبروتين امن تين على مستوى األنسولين في الدم ومحتوى العضالت ي( اثر الكارنBenjamin et al., 2011دراسة )

 2.1±  25.9مر )ع ت( من سائقي الدراجات الهوائية معدل اعمارهم بلغ14وتكونت عينة الدراسة من ) ،والتمثيل الغذائي

تم  ،(max 2VO(٪( من  80و ٪50) تمارين عند ممارسة وخاللسنة(، تم الحصول على خزعات من العضالت عند الراحة 

مرتين يوميا  معدلب ((L-carnitineمن  (غرام 2)تقسيم العينة الى مجموعتين االولى تتناول شرابا وهميا والثانية تتناول 

وانخفاض  جريبيةلدى المجموعة الت العضلة بروتين٪( في 21)، اظهرت النتائج الى وجود زيادة بنسبة (أسبوعا 24)لمدة 

في  لميتوكندريا( العضلة لدى المجموعة التجريبية، كما زاد نشاط اATPوقد تم الحفاظ على ) ،نسبة الكتات العضلة في

 مجموعة الكارنيتين.

الكتات في م( ومستوى ال1500اثر الكارنتين على أداء الجري )هدفت لتعرف الى  (Karahan et al., 2010)دراسة 

وائي تيارهم بشكل عش( من الرياضيين الذكور المتطوعين والمدربين تدريبًا جيدًا تم اخ20الدم. تكونت عينة الدراسة من )

ض أداء الرياضيين لرك (. تم تسجيل أوقات10( والمجموعة الوهمية )ن=10في مجموعتين مجموعة المكمل )ن=

( 10ناولهما لمدة ))عصير الفاكهة( الذي استمر ت جم من الكارنتين( والشراب الوهمي 2) م( قبل وبعد تناول المكمل1500)

ئية لة االحصاالدال ايام. اظهرت نتائج الدراسة تحسنافي مستويات األداء ومستويات الالكتات في البالزما بشكل كبير عند

(P<0.001 لدى )ية لدىواوصى الباحثون الى اهمية تناول الكارنتين لتحسين المستويات الرقم ،مجموعة المكمل 

 العدائين.

ي ية الحيوية فتأثير مكمالت الكارنتين على بعض المعلومات الكيميائهدفت لتعرف الى  (Ivan et al., 2008)دراسة 

( جم من 2ا )قسموا الى مجموعتين االولى تجريبية تناولو ،( العبا16مصل الدم، أجريت دراسة على عينة مكونة من )

ن على للكارنتي ود اثرالكارنتين يوميا والثانية ضابطة تناولوا شرابا وهميا وكان ذلك لمدة اسبوعان. لم تظهر النتائج وج

رنتين ناول الكاؤثر تم يالكوليسترول الحميد، كما ل ،الكوليسترول الكلي ،ثالثي الجلسرين ،تركيزات مصل الدم من الجلوكوز

خفاض في ولكن كان التأثير الوحيد الملحوظ هو ان (.,AST ALT, LDH, CKعلى نشاط اإلنزيمات التي تم تحليلها )

 . ميلي غرام مليمول / 0.279إلى  ميلي غرام مليمول / 0.439تركيز األحماض الدهنية الحرة في المصل من 

 السابقة فيما يلي:وقد استفاد الباحثان من الدراسات 

 .اختيار اهم الدالئل الفسيولوجية التي تتأثر نتيجة تناول المكمل الغدائي الكارنيتين -

 ين.وعدد االسابيع الموصى بها من تناول المكمل الغذائي الكارنيت تحديد الكمية اليومية الصحيحة -

 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة من خالل نتائج هذه الدراسات. -

 الدراسةإجراءات 

 منهج الدراسة 

بعدي ي والاستخدم الباحثان المنهج التجريبي نظرًا لمالءمته لطبيعة الدراسة باستخدام تصميم القياس القبل

 للمجموعتين التجريبية والضابطة

 مجتمع الدراسة 

غ عددهم البالوتكون مجتمع الدراسة من العبي الجري في بعض اندية شمال األردن وهي )النادي العربي، نادي صما( 

 ( العبين.8)
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 عينة الدراسة

د مجتمع %( من عدد افرا100( العبين للجري اي بنسبة )8تم اختيار العينة بالطريقة العمدية، وتكونت من )

ي واالنحراف ( يبين المتوسط الحساب1( عاما، والجدول رقم )26-18الدراسة، وتراوحت اعمار افراد العينة ما بين )

 لمتغيرات الطول والوزن، والعمر ألفراد عينة الدراسة.المعياري 

 دراسةعينة ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الطول والوزن، والعمر ألفراد :(1جدول )ال

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي اعلى قيمة اقل قيمة القياس المتغير

 10.69 172.00 185 148 سم الطول 

 3.14 69.13 75 65 كغم الوزن

 2.36 21.88 26 18 سنة العمر

 يث أظهرتح( وصف افراد عينة الدراسة من خالل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 1يوضح الجدول )

( وبانحراف 172ة )(، ومتوسط اطوال افراد العين3.14( وبانحراف معياري )69.13النتائج ان متوسط اوزان افراد العينة )

 (. 2.36( وبانحراف معياري )21.88عينة الدراسة بلغ ) (، كما أظهرت النتائج ان متوسط اعمار10.69معياري )

 تكافؤ المجموعات

 ألفراد بيةة والتجريالمجموعتين الضابطبين  مان ويتني المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار :(2)ل الجدو

 العينة على مؤشرات الدراسة المختارة في االختبار القبلي 

 الداللة اإلحصائية (zقيمة ) االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رتبة الوسط العدد المجموعة المؤشرات 

 م(5000زمن )
 489. 18.04 4.88 4 ضابطة

-.436 .663 
 1.845 17.12 4.13 4 تجريبية

Glucose 
 2.279 7.26 4.75 4 ضابطة

-.289 .773 
 6.385 8.58 4.25 4 تجريبية

Creatinine 
 3.109 93.50 4.63 4 ضابطة

-.146 .884 
 10.100 93.00 4.38 4 تجريبية

VO2max 
 6.954 50.04 5.00 4 ضابطة

-.577 .564 
 4.552 46.72 4.00 4 تجريبية

CK 
 9.354 10.40 5.25 4 ضابطة

-.866 .386 
 1.885 3.93 3.75 4 تجريبية

LDH 
 396. 3.49 5.00 4 ضابطة

-.577 .564 
 982. 3.12 4.00 4 تجريبية

Lactic Acid 
 2.062 10.25 5.00 4 ضابطة

-.581 .561 
 4.435 9.50 4.00 4 تجريبية

 1.96( الجدولية: zقيمة )

الضابطة  المجموعتين( المحسوبة بين z( قيم المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وقيمة )2) يبين الجدول

اللة دوقات ذات وجود فرعدم حيث أظهرت النتائج  الدراسة في االختبار القبلي،مؤشرات على  العينةألفراد  والتجريبية

 احصائية لجميع مؤشرات الدراسة، مما يؤكد تكافؤ المجموعات. 
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 متغيرات الدراسة

 المتغير المستقل: مكمل الكارنيتين 

  :الجلوكوز ،مستوى الكرياتينين في البالزما ،األوكسيجين الستهالكالحد األقصى  ،الالكتيك أسيدالمتغيرات التابعة، 

 م. 5000زمن جري  ،كرياتين كاينيز، الكتيت الديهايدروجينز

 االدوات المستخدمة في الدراسة

  .ساعة توقيت لحساب زمن الجري 

 .أبر طبية لسحب عينات الدم 

 .تيوبات طبية لحفظ عينات الدم 

  ( لنقل عينات الدم على المختبر.1)صندوق تبريد 

  (4)الكارنيتين( عدد )علب المكمل الغذائي 

 .جهاز الرستاميتر لقياس اطوال الالعبين 

 .الميزان الطبي لقياس اوزان الالعبين 

 قياسات الدراسة 

 أوال القياسات الفسيولوجية، وتشمل:

عدي بتاريخ ( وكان القياس الب24/12/2018تم أخذ عينات الدم من عينة الدراسة، القبلي بتاريخ )الدم ومكوناته: 

الكتيك ال) ( الواقع في مدينة اربد وذلك لفحص مستوياتbiolab) ( عن طريق طاقم طبي من مختبرات5/1/2019)

 كرياتين كاينيز(، الكتيت الديهايدروجينز ،الجلوكوز ،مستوى الكرياتينين في البالزما، أسيد

 ثانيا القياسات الجسمية )األنثروبومترية( وتشمل:

 :استخدم الباحثان الميزان الطبي لقياس أوزان عينة الدراسة. الوزن 

 :تم استخدام جهاز الرستاميتر في قياس الطول. الطول 

 م(.5000ثالثًا زمن جري )

 (:max2VOرابعًا قياس الحد االقصى الستهالك االوكسجين)

بل قامه من ويستخدم بشكل كبير حيث تم استخد وهو من أكثر االختبارات شيوعاً  اختبار كوبر:استخدم الباحثان 

خدامه ها تم استهم بعدف الجنود لغرض التعرف على مستوى اللياقة البدنية لديالعالم كوبر عندما طبق هذا االختبار على اال

 لالتحمطور راقبة تم إلىويهدف  ،كبيرة مرة واحدة أعدادكانيته في اختبار وهو من االختبارات المهمة إلم ،على المواطنين

التنفس والدوري  . ويعتبر مؤشر لقياس الحالة الوظيفية وكفاءة جهازي)max 2VOاللياقة البدنية الهوائية ) أوللرياضي 

  لرياضي.اوخاصة النشاط  في ممارسة أي نشاط األساسوالقابلية على العمل الهوائي واللياقة البدنية التي تعد 

 max 2OVاستخراج دقيقة ركض وتقاس المسافة بالكيلومتر ويمكن  (12)يعتمد هذا االختبار على قطع مسافة خالل 

 :اآلتيةحسب المعادلة 

22.31=max 2VO×11.288-d 

 =كمdو =ملليلتر/د/كغمmax 2VOأن حيث 
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 اختبار كوبرنتائج : (3)جدول ال

 د/م ملل/كغVo2 max المسافة بالمتر الحكم

 فأكثر51.5 متر فما فوق 2700 ممتاز

 51.4-42.6 متر 2800-2400 جيد

 42.5-33.8 متر 2400-2000 متوسط

 33.7-25 متر0200-1600 دون المتوسط

 25قل من أ متر 1600تحت  ضعيف

 بروتوكول الدراسة 

( 4ة وعددها )مجموعة المكمل والثانية الضابط( وهي 4تم تقسيم العينة الى مجموعتين، األولى تجريبية وعددها )

لفريق الطبي ام( قبل اخذ المكمل والمحلول والوهمي وقام 5000قامت المجموعتين بجري ) ،وهي مجموعة الشراب الوهمي

لغم م1000لغم يوميا )م 2000بأخذ عينات الدم القبلية، وبعد ذلك تناولت المجموعة التجريبية مكماًل من الكارنيتين بمقدار

والطعم وعلى مدار  )اناناس( مشابه للمحلول االول باللون ملغم مساًء(، وتناولت الضابطة محلواًل وهميًا1000صباحًا، و

الطبي بأخذ عينات  م(، وقام الفريق5000( يوم لكلتا المجموعتين، ثم قام الالعبون بجري نفس المسافة السابقة وهي )12)

ات ة بالقياسالخاص ول الباحثان على النتائج من المختبر الطبي قام بتبويب البياناتالدم البعدية كقياس بعدي، وبعد حص

 الفسيولوجية.

بنفس الطريقة  بر()اختبار كو األوكسجين الستهالكلحد األقصى بأجراءالتجربة القبلية ل ومن جهة ثانية قام الباحثان

عدي قياس البالقبلي للقياسات الفسيولوجية ثم ال ولكن بعد يوم واحد من اخذ القياس (مكملو محلول وهمي) السابقة

(max 2VOبعد يوم واحد من اخذ القياس البعدي للقياسات الفسيولوجية، ثم قام الباحث بتبويب البيان )خاصة ات ال

 ( تمهيدا للمعالجة االحصائية.max 2VOبـ)

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة:

 المتوسط الحسابي. .1

  .االنحراف المعياري .2

 معامل ارتباط بيرسون. .3

 (.Wilcoxonاختبار ) .4

 (.Mann-Whitney)اختبار  .5

 عرض النتائج

د، ك أسيلفرضية االولى: يوجد اثر ذو داللة احصائية للكارنيتين على بعض الدالئل الفسيولوجيه )الالكتيا

رياتين كينز، الكتيت الديهايدروج ،الجلوكوز ،الحد األقصى إلستهالك األوكسيجين، مستوى الكرياتينين في البالزما

 ( لدى العبي جري المسافات الطويلة.كاينيز

اختبار رية ولإلجابة على الفرضية االولى للدراسة قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

ار مان اختب م باستخدامولدى المجموعة التجريبية، كما قا ،ويلككسون لمؤشرات الدراسة وذلك لدى المجموعة الضابطة

ية، وعلى لتجريباوتني للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للقياسين البعدي على هذه المؤشرات بين الضابطة والمجموعة 

 النحو التالي:
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نة فراد العيالبعدي ألوبين االختبارين القبلي  ويلككسون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار: (4جدول )ال

 على مؤشرات الدراسة للمجموعة الضابطة

 الداللة اإلحصائية (zقيمة ) االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رتبة الوسط العدد االختبار المؤشرات 

Glucose 
 2.279 7.26 2.33 4 قبلي

-.730 .465 
 1.248 6.82 3.00 4 بعدي

Creatinine 
 3.109 93.50 1.50 4 قبلي

-1.289 .197 
 15.937 104.00 2.83 4 بعدي

vo2 max 
 6.954 50.04 00. 4 قبلي

-1.826 .068 
 4.946 53.97 2.50 4 بعدي

CK 
 9.354 10.40 2.67 4 قبلي

-1.095 .273 
 3.098 4.66 2.00 4 بعدي

LDH 
 396. 3.49 3.50 4 قبلي

-.730 .465 
 301. 3.36 1.50 4 بعدي

Lactic 

ACID 

 2.062 10.25 4.00 4 قبلي
-.365 .715 

 5.657 11.00 2.00 4 بعدي

 1.96( الجدولية: zقيمة )

لقبلي والبعدي ا( المحسوبة بين القياسين z( قيم المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وقيمة )4يبين الجدول )

ة لجميع لة احصائيالدراسة للمجموعة الضابطة، حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات دالمؤشرات على  العينةألفراد 

 مؤشرات الدراسة.

 

نه فراد العيالبعدي ألوبين االختبارين القبلي  ويلككسون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار: (5جدول )ال

 على مؤشرات الدراسة للمجموعة التجريبية

 الداللة اإلحصائية (zقيمة ) االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رتبة الوسط العدد االختبار المؤشرات 

Glucose 
 6.385 8.58 4.00 4 قبلي

-.365 .715 
 1.681 7.26 2.00 4 بعدي

Creatinine 
 10.100 93.00 00. 4 قبلي

-1.826 .068 
 11.701 102.75 2.50 4 بعدي

vo2 max 
 4.552 46.72 00. 4 قبلي

-1.826 .068 
 3.033 51.04 2.50 4 بعدي

CK 
 1.885 3.93 2.50 4 قبلي

-2.826 .048* 
 860. 2.31 301. 4 بعدي
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 الداللة اإلحصائية (zقيمة ) االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رتبة الوسط العدد االختبار المؤشرات 

LDH 
 982. 3.12 3.50 4 قبلي

.1302 .031* 
 217. 2.80 2.54 4 بعدي

Lactic ACID 
 4.435 11.50 2.83 4 قبلي

-2.289 .047* 
 3.697 9.50 1.50 4 بعدي

 1.96( الجدولية: zقيمة )     

لقبلي والبعدي ا( المحسوبة بين القياسين z( قيم المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وقيمة )5) يبين الجدول

ع ائية لجمياللة احصمؤشرات الدراسة للمجموعة التجريبية، حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات دعلى  العينةألفراد 

احصائية  حيث أظهرت النتائج وجود فروقات ذات داللة CKو LDH ،Lactic ACIDمؤشرات الدراسة، باستثناء متغيرات 

 دي. بين االختبار القبلي والبعدي وتعزى الفرقات لصالح االختبار البع

 

يبية على ة والتجرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار مان ويتني بين المجموعتين الضابط: (6جدول )ال

 مؤشرات الدراسة

 الداللة اإلحصائية (zقيمة ) االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رتبة الوسط العدد المجموعة المؤشرات 

Glucose 
 1.248 6.82 3.75 4 ضابطة

-.866 .386 
 1.681 7.26 5.25 4 تجريبية

Creatinine 
 15.937 104.00 4.75 4 ضابطة

-.289 .773 
 11.701 102.75 4.25 4 تجريبية

vo2 max 
 4.946 53.97 5.13 4 ضابطة

-.726 .468 
 3.033 51.04 3.88 4 تجريبية

CK 
 3.098 4.66 5.75 4 ضابطة

-2.443 .041* 
 860. 2.31 3.25 4 تجريبية

LDH 
 301. 3.36 5.88 4 ضابطة

-2.597 .010* 
 217. 2.95 3.13 4 تجريبية

Lactic ACID 
 5.657 12.00 4.75 4 ضابطة

-2.292 .037* 
 3.697 11.50 4.25 4 تجريبية

 1.96( الجدولية: zقيمة )

ن )الضابطة، ( المحسوبة بين المجموعتيzوقيمة )( قيم المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، 6) يبين الجدول

مستوى  ائية عندمؤشرات الدراسة، حيث أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات داللة احصعلى  العينةالتجريبية( ألفراد 

 LDH ،Lactic ACIDباستثناء متغيرات )ضابطة، تجريبية(،  لجميع مؤشرات الدراسة تبعا لمتغير المجموعة 0.05داللة 

 بية. لتجريحيث أظهرت النتائج وجود فروقات ذات داللة احصائية بين االختبار الضابطة والتجريبية ولصالح ا CKو
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 الطويلة. م( جري لدى العبي المسافات5000الفرضية الثانية: يوجد اثر ذو داللة احصائية للكارنيتين على زمن )

اختبار ارية وبحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيلإلجابة على الفرضية الثانية للدراسة قام الباحث 

تني وختبار مان ولدى المجموعة التجريبية، كما قام باستخدام ا ،م( وذلك لدى المجموعة الضابطة5000ويلككسون لزمن )

ة، وعلى النحو بيم( بين الضابطة والمجموعة التجري5000للمقارنة بين المتوسطات الحسابية للقياسين البعدي على زمن )

 التالي:

ه فراد العينالبعدي ألوبين االختبارين القبلي  ويلككسون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار :(7جدول )ال

 للمجموعة الضابطة مؤشر الزمنعلى 

 اإلحصائيةالداللة  (zقيمة ) االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رتبة الوسط العدد االختبار المؤشرات 

 الزمن
 489. 18.04 2.50 4 قبلي

-1.841 .066 
 183. 17.40 00. 4 بعدي

لقبلي والبعدي ا( المحسوبة بين القياسين z( قيم المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وقيمة )7يبين الجدول )

الختبار ائية بين االنتائج وجود فروقات ذات داللة احص لم تظهر، حيث الضابطةمؤشر الزمن للمجموعة على  العينةألفراد 

 .على مؤشر الزمن القبلي والبعدي

 

نه فراد العيالبعدي ألوبين االختبارين القبلي  ويلككسون المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار: (8جدول )ال

 على مؤشر الزمن للمجموعة التجريبية

 الداللة اإلحصائية (zقيمة ) االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رتبة الوسط العدد االختبار المؤشرات 

 الزمن
 099. 17.34 4.00 4 قبلي

-2.365 .015* 
 1.845 16.12 2.00 4 بعدي
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لقبلي والبعدي ا( المحسوبة بين القياسين z( قيم المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وقيمة )8يبين الجدول )

 االختبار ائية بينمؤشر الزمن للمجموعة التجريبية، حيث أظهرت النتائج وجود فروقات ذات داللة احصعلى  العينةألفراد 

 القبلي والبعدي وتعزى الفرقات لصالح االختبار البعدي. 

 

يبية على ة والتجرواختبار مان ويتني بين المجموعتين الضابط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: (9جدول )ال

 مؤشر الزمن

 الداللة اإلحصائية (zقيمة ) االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رتبة الوسط العدد المجموعة المؤشرات 

 الزمن
 183. 17.40 4.75 4 ضابطة

-2.290 .002* 
 099. 16.34 4.25 4 تجريبية

ن )الضابطة، ( المحسوبة بين المجموعتيzقيم المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، وقيمة )( 9يبين الجدول )

ابطة ختبار الضبين اال مؤشرات الدراسة، حيث أظهرت النتائج وجود فروقات ذات داللة احصائيةعلى  العينةالتجريبية( ألفراد 

 والتجريبية ولصالح التجريبية. 

 

 األولى:مناقشة نتائج الفرضية 

قصى يوجد اثر ذو داللة احصائية للكارنيتين على بعض الدالئل الفسيولوجيه )الالكتيك أسيد، الحد األ

لدى  (اينيزككرياتين الكتيت الديهايدروجينز،  ،الجلوكوز ،إلستهالك األوكسيجين، مستوى الكرياتينين في البالزما

 العبي جري المسافات الطويلة.

( يتبين ان هناك أثر للمكمل الغذائي الكارنيتين في التقليل من تراكم الالكتيك اسيد 6( و)5بعد عرض الجداول )

(Lactic Acidونشاط انزيمات كرياتين كاينيز والالكتات ديهايدروجينز ) ((CK, LDH السبب إلى أن  انويعزي الباحث

سبب حتمًا تشكيل الالكتات. لهذا السبب، عملية األيض الهوائية خالل تمرين التحمل تزيد من سرعة تحلل السكر، والذي ي
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فإن استهالك الطاقة والنشاط األيضي يزيدان إلى حد كبير أثناء ممارسة النشاط الرياضي، وبناًء على ذلك، تزداد حاجة 

تالي، الفرد إلى الطاقة تبعًا للتمرين، ويزداد األمر صعوبًة في مواصلة التدريب مع انخفاض تخزين الجليكوجين العضلي، وبال

فإن التعب يظهر بسرعة على الالعبين، ومن المعروف أن مكمل الكارنيتين يعد محفًزا مهمًا حيث يزيد من إنتاج الطاقة على 

كما يعمل على المستوى الخلوي أثناء التمرين، وبالتالي فهو فعااًل بطريقة تجعله يزيد من إنتاج الطاقة في الميتوكوندريا، 

( في العضالت الهيكلية خالل التمرين عن طريق تعزيز معدل اكسدة ATPادينوزين الفوسفات ) اعادة تجديد وبناء ثالثي

مستوى الالكتات البالزمي يقل، ويقل معها شعور الفرد الرياضي بالتعب  وبهذه العمليات فان (،ATPالجلوكوز لتوليد )

من زيادة الالكتيك اسيد وكرياتين  يقلل ((L-carnitineوقد وجدت العديد من الدراسات أن تناول مكمل واإلرهاق. 

كما وجدت بعض .(Kreamer et al., 2003الكاينيز والالكتات ديهايدروجينز الناتج من التمارين ذات المقاومة العالية )

الدراسات ان نقص الكارنيتين داخل الخاليا يضعف دخول األحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى مصفوفة الميتوكوندريا، 

-CK()El، وارتفاع الكرياتين كيناز )(LDHوارتفاع الكتات ديهايدروجينز) ،الى نقص السكر في الدم، وتضخم الكبد ويؤدي

Hattab et al., 2010 وفي دراسة قام بها .)(Parandak et al., 2014) ( جرام من الكارنيتين 2( رياضيا )21تم إعطاء )

الالكتيك اسيد لديهم مستويات أقل في  L-carnitine)ذين تناولوا )يومًيا لمدة أسبوعين وجدوا أن الذين االشخاص ال

 .والكرياتين كاينيز

( 2000قدار )مكماًل من الكارنتين على شكل كبسوالت بم ( تم اعطاء الالعبينParandak et al., 2014)وفي دراسة 

 .دى الالعبينل( LDHوالهيدروجيناز الالكتات )( CKيوًما وجدوا انخفاض على مستويات الكرياتين كيناز ) 14ملغ لمدة 

يوًما قلل بشكل  (21الجلوتامين لمدة )و اظهرت النتائج ان تناول مكمالت الكارنيتين( Javad et al., 2014وفي دراسة )

مكمل  واوصوا بان تناول (LDH) وقلل من نشاط الالكتات ديهيدروجينيز (CK) ملحوظ من نشاط الكرياتين كيناز

 نتيجة معا تتفق الكم ين.الكارنيتين عن طريق الفم يؤدي إلى تقليل من العالمات الكيميائية لتلف األنسجة العضلية بعد التمر

 24)بمعدل مرتين يوميا لمدة  ((L-carnitineمن  (غرام 2)( التي بينت ان تتناول Benjamin et al., 2011دراسة )

لحفاظ على وقد تم ا ،٪( في بروتين العضلة وانخفاض في نسبة الكتات العضلة21)، اظهر وجود زيادة بنسبة (أسبوعا

 لدى الالعبين. كما زاد نشاط الميتوكندريا ،( في العضلةATPمستويات )

مستويات ي ف( ايام اظهر تحسنا 10م( من الكارنتين لمدة )ج 2تناول ) ( بينت انKarahan et al., 2010ودراسة )

ة ات الرقميلمستويااألداء وقلل من مستويات الالكتات في البالزما واوصى الباحثون الى اهمية تناول الكارنتين لتحسين 

( 2تناول ) ينت انب( فقد Ivan et al., 2008في حين اختلفت النتيجة مع دراسة ) والتقليل من عالمات التعب لدى العدائين.

 (. CK، وAST، ALT، LDHاسبوعان، لم يؤثر على نشاط اإلنزيمات ) جم من الكارنتين يوميا لمدة

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:

 م( جري لدى العبي المسافات الطويلة.5000يوجد اثر ذو داللة احصائية للكارنيتين على زمن )

م(، ويعزي 5000جري ) ( يتبين ان هناك أثر للمكمل الغذائي الكارنيتين في تحسين زمن9( و)8بعد عرض الجداول )

مل على زيادة أكسدة الدهون أثناء ع( في تحسين األداء البدني حيث انه L-Carnitine)السبب الى دور مكمل  انالباحث

لتي لناقالت اان عمل التمرين وزيادة تحفيز تمثيل الجليكوجين، وتحفيز الميتوكوندريا في عملية انتاج الطاقة، كما فعل م

ان العبي  (، وبماKarlic& Lohninger, 2004طويل السلسلة عبر الغشاء الداخلي للميتوكوندريا )تنقل الحمض الدهني 

كل كبير اهم بشالتحمل يعتمدون على الدهون كمصدر للطاقة اذن فان سرعة نقل الحمض االميني داخل الخاليا العضلية س

( 7)في جدول  ، اماةمية لدى افراد العينة التجريبيفي التقليل من ظهور عالمات التعب وبالتالي حسنت من المستويات الرق

لمتوسطات ايث ان حفلم تظهر النتائج وجود فروقات بين القياسين القبلي والبعدي في المجموعة الضابطة على مؤشر الزمن 

 في زيادة ساعدهايبين القياسين كانت متقاربة ويعزو الباحثان سبب ذلك ان المجموعة الضابطة لم تتناول مكمال غذائيا 

بيعي ومن المتوقع طم( وهذا امر 5000) الطاقة بل اكتفت بتناول محلواًل وهميًا وبالتالي لم يظهر تحسن على فعالية جري

 حدوثه.
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حتوى الكارنيتين في ساهم في زيادة م( يوم 12( ان تناول الكارنتين لمدة )Ivan et al., 2008)نقال  انكما يرى الباحث

ائدة لدى كمن الفتوهذا بدورة ادى الى زيادة في عملية أكسدة األحماض الدهنية أثناء التمرين وهنا العضالت الهيكلية 

 لى ممارسةدنية عرياضيي التحمل )افراد العينة( باستخدام االحماض الدهنية كمصدر للطاقة وبالتالي زيادة القدرة الب

كمل معد تناول بشارت الى وجود تحسن في اداء العدائين م(. اما بالنسبة لبعض الدراسات السابقة فقد ا5000) التمرين

ى متسابقي ٪( في القدرة الهوائية لد 6حيث وجدت زيادة بنسبة ) (Marconi et al., 1988الكارنتين ومنها دراسة )

ساهم  أسابيع 4جم من الكارنتين عن طريق الفم لمدة  2اشاروا أن تناول  ((DiSilvestro et al., 2107التحمل، ودراسة 

اد غير مدربين فقد بينوا ان تناول بعض االفر (Shanon et al., 2018في تحسين أداء التمارين لدى السيدات، ودراسة )

( Kim et al., 2015)( اسابيع، حسن من قدراتهم الهوائية. اما دراسة 3( غرام من الكارنتين عن طريق الفم ولمدة )3لـ)

عبين على تحمل ( في الخاليا العضلية، وحسن من قدرات الالATPزيادة كمية ) فيتناول الكارنتين ساهم  فقد وجدوا ان

( ايام. 10دة )م( من من الكارنتين لمج 2تناول ) ( التي بينت انKarahan et al., 2010)السباق، كما تتفق مع دراسة 

 اظهر تحسنا على المستويات الرقمية لدى العدائين.

مدة أسبوع ل( غرام من الكارنيتين 3التي بينت ان تناولوا )( (Kashef & Saei, 2017كما تتفق مع نتائج دراسة 

ائج الى وجود اثر اشارت النت (Jirakrit et al., 2017)واحد، ساهم في تحسين القدرات الهوائية لدى الالعبين، ومع دراسة 

 للكارنتين في تحسين القدرة الهوائية لدى العبي الدراجات الهوائية.

 االستنتاجات

 ما يلي: اناستنتج الباحث

ن كاينيز لكرياتياكاًل من انزيمات التي حدثت في  زيادةالان تناول مكمل الكارنتين قلل من تراكم الالكتيك اسيد و .1

 .بعد التمرين والالكتات ديهايدروجينز

 م(.5000حسن من زمن أداء العبي الجري في فعالية ) ان تناول مكمل الكارنتين .2

ن دى الالعبيلرهاق تناول مكمل الكارنتين حفز من انتاج الطاقة على المستوى الخلوي وبالتالي قلل من الشعور باإلان  .3

 خالل اداء التمرين

 التوصيات

 بما يلي: انيوصي الباحث

الالكتيك تراكم من  م( للتقليل5000تين( لدى العبي جري المسافات الطويلة )ياالهتمام بتناول المكمل الغذائي )الكارن (1

 .يناسيد والزيادة التي تحدث في نشاط انزيمات الكرياتين كاينز والالكتيات ديهايدروجينز بعد التمر

 م(.5000ة )تين لدى العبي جري المسافات الطويلة لتحسين من زمن أدائهم لفعاليياالهتمام بتناول مكمل الكارن (2

 تين(.يستخدام المكمل الغذائي )الكارنزيادة اهتمام المدربين المختصين في فعاليات الجري نحو ا (3
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Effect of L-Carnitine on Some Important Physiological Evidence and 

Time of (5000) m Running 

 

Mohammed Bedawi Bany Melhim and Ihsan Fisal Alnosirat 

Faculty of Physical Education, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

The study aims to identify the effect of the L-Carnitine complement on some physiological signs 

(Lactic Acid, the maximal consumption of oxygen, the level ofcreatinine, glucose, lactate 

dehydrogenase, and creatine kinase) It also aims to clarify the impact of L-Carnitine complement on 

the time needed by long distance runners. The study sample consists of 8 players chosen from Alarabi 

and Samma clubs. The sample is divided into two groups: experimental and control, and each group 

contains 4 players. The experimental group was given L-Carnitine complement while the control 

group was given a placebo drink. The medical team took blood samples from each group after they ran 

5000 meters. For 12 days after that, the experimental group took 2000 mg of L-Carnitine complement 

daily (1000 mg in the morning and 1000 mg in the afternoon. However, the control group took a 

placebo solution (pineapple) that is similar to the original solution in both color and taste. Then, the 

players of each group ran 5000 meters again, and the medical team took blood samples after that. The 

study results point out that there was an impact of having L-Carnitine complement on reducing the 

accumulation of lactic acid and reducing the increase in the activity of lactate dehydrogenase and 

creatine kinase enzymes. Also, the study shows that taking L-Carnitine complement enhanced the 

players performance and, therefore, decreased the time they need in running 5000 meters. On the other 

hand, taking L-Carnitine complement did not show any enhancements on the variables of the maximal 

consumption of oxygen, the level of creatinine and glucose. The researchers recommends the necessity 

of taking the L-Carnitine complement by long distance runners to enhance their performance (5000m).  

Keywords: L-Carnitine complement, physiological signs, and running (5000 m) 
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 ملخصال

في رضية ركات األاالحتفاظ  ببعض الحالحاسوب كوسيلة تعليمية في مستوى التعلم وإلى تأثير استخدام  هدفت الدراسة للتعرف

تكونت ، وامًاع 11عمر بس من طلبة الصف الساد على عينة وأجريت الدراسة. دنيا مقارنة بالطريقة االعتياديةالجمباز للفئة العمرية ال

إلى  اعشوائيسموا ق ،جمبازبتدئين في لعبة البالطريقة العمدية من الممن طالب المرحلة األساسية الدنيا تم اختيارهم  ( طالباً 28من )

 لكل مجموعة.  ( طالباً 14تجريبية و ضابطة بواقع ) :مجموعتين

لحركات امهارات بلة تعليمية في التعلم واالحتفاظ استخدام الحاسوب كوسيفعالية الطريقة االعتيادية وتوصلت الدراسة إلى 

 العتيادية. ا يقةالطربتأثير إيجابي أفضل مقارنة  نه تبين أن استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية كان لهأ الجمباز. إالفي األرضية 

 ،بشكل عام لمختلفةاضرورة  استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية أساسية لتعليم المهارات الرياضية في األلعاب ب أوصت الدراسةو

فئات ركيز على الرة التوكذلك ضرو ،واالحتفاظ بالمهاراتجابي وفوائد كثيرة في التعلم لما له من أثر إي ،ومهارات الجمباز بشكل خاص

 العمرية الدنيا عند البدء بتعليم المهارات األرضية في الجمباز. 

 .تعلم احتفاظ، : جمباز، حاسوب،مفتاحيةالكلمات ال

 

  المقدمة

وتعد نظرية "سكنر" السلوكية  .مج والتعليم الفرديالتعليم المبرباستخدام الحاسوب إحدى طرق  الذاتي يعد التعلم

أي أن "التعلم  ؛ما يعزز منبه استجابات المتعلمينالرائدة في التعليم المبرمج والقائمة على افتراض أن التعلم يحدث عند

وما  .الستجابات"ابة لها ثم تعزز هذه ايحدث عندما تقدم المادة التعليمية للمتعلم على شكل مثيرات تهيئ له الفرص لالستج

 زالت االتجاهات التربوية الحديثة تؤكد على أهميته وفاعليته ألنه يقوم على عرض المادة بطريقة سلسة ومتسلسلة مراعياً 

فهو يزيد من فاعلية التعليم، ويرفع من مستوى  ؛لم وقدراته، ويتبع كل خطوة تعزيز لالستجابة الصحيحةمستوى المتع

الوسائل والطرق االعتيادية عاجزة أمام التزايد والتدفق المعرفي سواء للمعلم  فيه قت الذي تقفالتحصيل للمتعلمين في الو

 (.Abd Al-Hadi, 2002أو المتعلم )

ن ل على تحسييعم ؛ اذالذاتي فان الكثير من الدراسات واألدبيات تشير إلى عوامل نجاح هذا النوع من التعلم ،وعليه

ة ارات الرياضيلمهلطبيعة الطالب والفئات العمرية المختلفة ومناسبته ل( ومناسبته Learning Outcomeمخرجات التعلم )

فير دريس، وتويب التوالعمل على رفع كفاية المعلم المهنية، وتجويد أسال ،المتنوعة، وتحقيق األهداف التعليمية المحددة

ي ساليب فأللطرق واات التعلم المتعددة بأفضل ااستراتيجيات مساعدة مرتكزة على خبر بناءالمعلمين، والوقت والجهد لدى 

 (.Buket, 2006؛ Al-Ghareeb, 2009عمليات التدريس )
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لمعلومات جيا اوخاصة بعد ثورة تكنولو ،ال يمكن االستغناء عنه في حياتنا اليومية أصبح الحاسوب جزءًا أساسيًا

التعليم ولتعلم ادام الحاسوب الذي عمل على تسهيل إذ ال يمكن مواكبة التطور العلمي والمعرفي دون استخ ؛واالتصاالت

وب في العملية التعليمية بشكل عام والمجال أما استخدام الحاس .(Al-Hayek, 2003)وتسريع نقل المعلومات بين الشعوب 

ته احتياجاو الفرد سب مع قدراتكتساب المعرفة بأنفسهم بما يتناالنه أتاح الفرصة أمام المتعلمين إف ،الرياضي بشكل خاص

 (.Al-Shannaq, 2003) بعين االعتبارأخذ الفروق الفردية و

 ن خالل دمج( أنه يمكن استخدام الحاسوب كوسيط تعليمي تكنولوجي في العملية التعليمية م2007ترى أبو سالم )

ل مع ذلك التفاععدة وسائط اتصال تعليمية متعددة في وسيط واحد في برنامج تعليمي يسمح للمتعلم بالتواصل و من مزيج

إذ  ؛يقهاينوي تحق ة التيللمهارات التي يشملها البرنامج والمرتبطة باألهداف التعليمي امج الذي يقوم بتقديم شرح واٍفالبرن

ستجابته اتسجيل يتم التفاعل بين البرنامج والطالب من خالل استقباله للمعلومات المعروضة على شاشة العرض ثم فهم و

بيئة  يع توفيرفان الحاسوب يستط ،ومن هذا المنطلق .في المجال الرياضيرض الواقع إذا كانت أى عل وتطبيقها عمليًا

 تعليمية تفاعلية ذات اتجاهين بين المتعلم والحاسوب.

ة المحوسبة موجه أن الشرح عن طريق البرمجيبحيث يشعر  ،المتعلم بواسطة الحاسوب على أساس فردي ذاتي يتعلمو

اجه لقراءة لذلك يأخذ الوقت الذي يحت وهو الوحيد المتحكم في سرعة عرض المعلومات على الشاشة، نهأله بصفة خاصة، و

 ,.Al-Kandari et al)ذلك إمكانية الحاسوب في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين  فيظهر تالمعلومات المعروضة و

 .((Shaltout et al., 2008؛ 2002)

ه يزودنا ألن ،رياضيمجال الالتي لها فائدة كبيرة في الاألمور الهامة  نه يعد منإف ،بالتعلم وفيما يتعلق بعملية االحتفاظ

تعلم التي عملية ال آثار ما تبقى منإذ تعبر عملية االحتفاظ ع ؛بكمية االحتفاظ والنسيان للمهارات الرياضية المتعلمة مسبقًا

أما  .بق تعلمهاسالتي  د الفرد المهارةوفيها يعي ،إعادة التقييم خزنت في الدماغ والتي تقاس عن طريق التذكر أو اختبارات

بعدي واختبار ختبار الين االب على مقارنة ويتم ذلك بناًء ،فقدانها ونتائج مقدار االحتفاظ بالذاكرة أاختبار االحتفاظ فيزودنا ب

ة العلمية دة من الزمن بالمهارة أو المادم (. وأكدت األبحاث والدراسات أن الطالب ال يحتفظ بعدAl-Tek, 1998االحتفاظ )

فهم أهمية ال على ضًاوتؤكد الدراسات أي .هذا القدر المخزون يتضاءل مع مرور الزمنأن و ،إال بقدر ما تم حفظة من المادة

 (.Melhem, 2001تم تذكرها بصورة أسهل )نه يإف ،فإذا كانت المادة مفهومة ؛للمادة

 تذكر الحتفاظ هوأشار إلى أن ا الذي( 2000)منهم الضمدو ،ين وضحوا معنى االحتفاظوهناك العديد من التربويين الذ

 كامنة، وإبقائها الحركية راتبهذه المها االحتفاظ من الرياضي يتمكن لم فإذا .السابق في اكتسبها التي والخبرات المهارات المتعلم

 الحاضر الوقت في د منهايستفي ال وكذلك الماضية، خبراته من يديستف أو المهارة يتعلم أن من األحوال من حال أيفي  يتمكن فلن

يحدد ذكره وفاالحتفاظ يشير إلى ما يمكن أن نت ؛والمستقبل. ويستخدم مصطلح االحتفاظ والنسيان لوصف حالة واحدة

حتفاظ كمية اال منها مطروحًاالنسيان كمية التعلم األصلي  ،بينما يساويبقياس الفرق بين كمية التعلم األصلي وبين النسيان

(Al- Banna, 2001.) 

 لمتبعةا وسائلال يعد ضمنو ،( فيشير إلى أن االحتفاظ هو القدرة على التذكر واسترجاع المعلومات2002أما خيون )

 ،خراس اآلمن القي قريبًا فكلما كان أداء القياس .لقياس التعلم الحركي بعد إعطاء المتعلم مدة أيام يعود بعدها لقياس أدائه

 .  وكان التعلم فعااًل كان االحتفاظ كبيرًا

 أهمية الدراسة

والمجال التعليمي لك في كل مجاالت الحياة بشكل عام، وذ ،إن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التكنولوجيا بامتياز

ى مع متطلبات ن هذه الدراسة تتماش. وبالتالي فإالمختلفة ووسائله التدريسو التعلم وطرق أساليب تطويرو ،بشكل خاص

عمليتي التعلم  عصر تكنولوجيا التعليم وإثراء العملية التعليمية وتعزيز دور المتعلم من خالل استحداث أساليب جديدة في

الجهاز التكنولوجي األكثر أهمية واألكثر  برمج باستخدام جهاز الحاسوب, ألنهطريقة التعليم الذاتي الموالتعليم متمثلة في 
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 التكنولوجية الثقافة من معين قدرب المتعلمين تزويد في هذه الطريقة تساهمسو .ات التعليمية والبيوتفي المؤسس توفرًا

 التعلم نأل وذلك ،التعليمية الوحدة فترة طوال المتعلم وتركيز وإدراك انتباه زيادةو ،في تعلمهم المؤثرة إيجابيًا الحديثة

 إلى بالمتعلم للوصول يؤدي مما ،والبصر السمعوخاصة  ،المتعلم سحوا غلبأ يخاطبباستخدام الحاسوب  المبرمج الذاتي

 مهارات الجمباز المطلوبة.في  الحركي التعلم نواتج

 مشكلة الدراسة 

ن الطرق إذا فل. جهزة الجمبازات التي تمتاز بصعوبة مهاراتها وأدائها على مختلف أتعد رياضة الجمباز من الرياض

رة حتى وذج للمهامن نم كثرلم أن يشاهد أيحتاج المتع إذ ؛هداف التعلم ما تفشل في تحقيق أًاالتقليدية لتعلم مهاراتها غالب

مجال  في لمتقدمالعالم امع ما قطعه  تزامنًا تكنولوجيا التعليم البحث في مجالمن خالل  الدراسة مشكلة تنطلقو  .يتم التعلم

 ،لجميعاهد على تعلم فعال يوفر الوقت والج إلىف الوصول استخدام طرق متعددة ومتنوعة في مجال التعلم والتعليم بهد

قديمة  طريقة وه, والتعلم المبرمج باستخدام الحاسوب وأهمها ،استخدام الوسائل التكنولوجية في التعليم أبرزهاولعل 

ر تلك معلى  يتهافعال وأثبتت ،منذ زمن بعيد -وخاصة نظرية "سكنر" - حديثة نادت بها النظريات التربوية والتعليمية

حيث بالبيوت والمدارس  إلىساعد على تطورها االنتشار المتزايد للوسائل التكنولوجية ووصولها و ،اآلن إلىالسنوات 

 .األفرادأصبحت في متناول أيدي الغالبية العظمى من 

لمملكة ة في االمؤسسات التعليمية والتربوي إلىوعلى الرغم من وصول هذه التكنولوجيا ودخولها  ،ولكن بالمقابل

ة لة تعليميتخدم كوسيوال تس ،واألرشفةوالتوثيق  اإلدارية األعمالعلى  استخدامها مازال مقتصرًا فإنالهاشمية,  األردنية

ذا هرائدة في سات الفعالة ومؤثرة كطريقة تعليمية سهلة توفر الوقت والجهد على الجميع أسوة بمن سبقنا من الدول والمؤس

بية اجزة عن تلعشبه دت التي غ عتياديةاال واألساليببالطرق  كينمتمس وزارة التربية والتعليمفي  علمونالمجال. وما زال الم

 التربوية والتعليمية ومواكبة الحياة المتغيرة ومتطلباتها.  األهدافمتطلبات الحياة وتحقيق 

 أهداف الدراسة

 . الجمباز في يةاألرض لحركاتببعض ا واالحتفاظ علمالت مستوى الطريقة االعتيادية في استخدام تأثير إلى التعرف -1

في  حتفاظ  ببعض الحركات األرضيةلتعرف إلى تأثير استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في مستوى التعلم واالا -2

 جمباز.ال

ببعض   ظالحتفاوا التعلم في األخرى على( استخدام الحاسوبو ،عتياديةاال) الطريقتين إحدى تفوق إمكانية معرفة -3

 .الجمباز في األرضية لحركاتا

 الدراسة فرضيات

القبلي  ( للبرنامج التعليمي االعتيادي بين القياسينα≤0.05وجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ي -1   

 ببعض الحركات األرضية في الجمباز.واالحتفاظ  والبعدي لمستوى التعلم 

لقبلي ( للبرنامج التعليمي المحوسب بين القياسين اα≤0.05ند مستوى الداللة )ع يوجد أثر ذو داللة إحصائية -2   

 والبعدي لمستوى التعلم واالحتفاظ ببعض الحركات األرضية في الجمباز.

تفوق استخدام شير الى ت( α≤ 0.05فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية عند مستوى الداللة ) هناك -3  

راد باز بين أفالجم لة تعليمية على الطريقة االعتيادية في التعلم واالحتفاظ ببعض الحركات األرضية فيالحاسوب كوسي

 المجموعتين الضابطة والتجريبية.
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 الدراسات السابقة

يئة الب ، وفيدراستهم عالقة مباشرة بموضوع ا لهواختاروا منها م السابقة الدراسات من العديد على باالطالع ونالباحث قام

 العربية.

لمهارات اثر استخدام الحاسوب في تعليم بعض اسة هدفت إلى التعرف إلى أاء در( بإجر2000قامت الداغستاني )

وتم تقسيم  ،البةط( 18واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي على عينة مكونة من ) ساسية في الجمناستك الفني للنساء.األ

 ،المهارات ي تعلمفوقد دلت النتائج على تحسن المجموعتين التجريبية والضابطة  : تجريبية وضابطة.العينة إلى مجموعتين

دام رة استخوقد أوصت الباحثة بضرو بشكل أفضل من المجموعة الضابطة.مع ظهور فروق إيجابية للمجموعة التجريبية 

ية يات التربعلى كل وتعميم الفكرة ،الحاسوب كوسيلة مساعدة في تعلم بعض المهارات األساسية في الجمناستك الفني للنساء

 الرياضية.

 وب في تطويرثر التعلم المبرمج باستخدام الحاسأ إلىبإجراء دراسة هدفت إلى التعرف  (2002قام الصعوب ) كما 

دام رمج باستخالتعلم المب الفروق بين طريقةإلى  رياضة الجمباز، وكذلك التعرف  وتحسين مهارة العجلة البشرية في

موعة من سة من مجتكونت عينة الدراو ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي لطريقة التقليدية المتعارف عليها.واالحاسوب 

 لباً ( طا20م )عدده لغيسبق لهم دراسة مساق الجمباز وب طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة من طلبة السنة األولى لم

تزيد من  لحاسوبم المبرمج باستخدام ابينت النتائج أن طريقة التعل طة،تجريبية وضاب :إلى مجموعتين قسموا عشوائيًا

رصة تعطي الف ا أنهاسرعة التعلم وتوفر الوقت والجهد وتراعي الفروق الفردية وتوفر عامل التشويق واإلثارة للمتعلم، كم

لمبرمج التعلم دام طريقة اوقد أوصى الباحث باستخ ة ومشاهدة األداء األمثل للمهارة.متابعللكل من الطالب والمدرس 

 ،بشكل عام لجمبازاباستخدام الحاسوب في تعليم مهارة العجلة البشرية بشكل خاص والمهارات األرضية واألجهزة في رياضة 

 وإجراء دراسات مماثلة في رياضات أخرى.

مهارات  يم بعضبإجراء دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي محوسب في تعل (2004قام القواقزة )وكذلك 

تكونت و ،لدراسةفي ا التجريبي ني لطالب كليات التربية الرياضية. واستخدم الباحث المنهجالحركات األرضية في الجمباز الف

كونت تما تجريبية قسموا إلى مجموعتين إحداهلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة من طلبة ك ًا( طالب25عينة الدراسة من )

حصائية في إذات داللة  ًاوتوصل الباحث إلى أن هناك فروق .( طالبًا13) تكونت منضابطة  رى واالخ( طالبًا12) من

وسب ي المحمتوسطات درجات األداء في االختبار البعدي بين المجموعة التجريبية التي استخدمت البرنامج التدريب

 لتجريبية.موعة الصالح المج، تم تعليمها والمجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية في جميع المهارات التي

سن مستوى ثر استخدام بعض الوسائل التعليمية على تعلم وتحبدراسة هدفت إلى تحليل أ (2006وقام الصبيحات )

 ًالب( طا24ن )راسة موتكونت عينة الد ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي هارات األساسية في رياضة الجمباز.أداء بعض الم

ات الث مجموعة إلى ثوتم تقسيم العين تم اختيارهم بالطريقة القصدية.كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك  من طلبة

، م الحاسوباستخدابالمجموعة التجريبية األولى طبقت البرنامج التعليمي  جموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة.م :متكافئة

الضابطة  لمجموعةالتعليمي باستخدام جهاز عرض الشفافيات، بينما طبقت اوالمجموعة التجريبية الثانية طبقت البرنامج 

ج ظهرت نتائوأ رة.يلة تعليمية من الوسائل المذكوالبرنامج التعليمي باستخدام الطريقة االعتيادية دون استخدام أي وس

رات المها توى أداء بعضتعلم وتحسن مس في استخدام الوسائل التعليمية فيالدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

لمجموعة ، ثم لاألساسية في رياضة الجمباز، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت الحاسوب

 قليدية.يقة التوأخيرا للمجموعة الضابطة التي استخدمت الطر ،التي استخدمت جهاز عرض الشفافياتالتجريبية الثانية 
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 إجراءات الدراسة

 هج الدراسـةمن

من  وذلك ،هدافهالمناسبته طبيعة الدراسة وتحقيق أ شبة تجريبي نظراً تصميم بالاستخدم الباحثون المنهج التجريبي 

 مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة. تقسيم العينة إلىخالل 

 مجتمع الدراسة

ربد للعام إ –ورة ة تربية لواء الكفي مديري ممثلة في الصف السادس تكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة األساسية

 .2015/2016الدراسي 

 عينة الدراسة

هم عمدية وتقسيممن طالب المرحلة األساسية الدنيا تم اختيارهم بالطريقة ال ( طالبًا28تكونت عينة الدراسة من )

 :على النحو اآلتيمجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة  :لعشوائية إلى مجموعتين متكافئتينبالطريقة ا

ة ضية في الجمباز باستخدام الحاسوب كوسيليتعلمون مهارات الحركات األر ًا( طالب14تكونت من )المجموعة التجريبية:  -

 تعليمية.

 ية.ي الجمباز بطريقة التعليم االعتيادفيتعلمون مهارات الحركات األرضية  ًا( طالب14تكونت من )المجموعة الضابطة:  -

 ضبط المتغيرات

 كافؤالت 

 الكتلةوالطول و ص عينة الدراسة في متغيرات العمرخصائ -أ

ابية ت الحستم استخراج المتوسطا ،الكتلةو الطولو العمر ات التجريبية والضابطة فيالمجموع كافؤللتحقق من ت

 يوضح ذلك. (1) ولو معامل االلتواء والتفرطح والجدواالنحرافات المعيارية والمدى 

لضابطة وعتين االمجم ألفراد االلتواء والتفرطح تية واالنحرافات المعيارية و معامالالمتوسطات الحساب (:1الجدول )

 كتلةالو الطولوالعمر  في متغيرات والتجريبية

 التفرطح االلتواء االنحراف المعياري المتوسط أعلى أدنى المدى العدد المتغير / ووحدة القياس

 1.456- 0.809 0.476 11.32 12 11 1 28 سنة/  العمر

 1.106 0.876 5.846 149.11 165 140 25 28 / سم الطول

 1.850 0.487 6.460 41.57 60 27 33 28 كغم /الكتلة

 0.876ين )ب تراوحتسة الضابطة والتجريبية الدرا أن معامـالت االلتواء ألفراد مجموعتي( 1)يتبين من الجدول 

دل على عدم يمما  ،(3(±ن بي ميعها تنحصروهذه القيم ج ،(1.456-و1.85 بين ) وأن قيم التفرطح تراوحت( 0.487و

 في تلك المتغيرات. بين المجموعتين وتجانس المجموعتين إحصائية داللة وجود فروق ذات

 (قبليكافؤ المجموعات في الدحرجة األمامية، والوقوف على اليدين، والعجلة البشرية )األداء الت -ب

البشرية  لعجلةة والضابطة في الدحرجة األمامية، والوقوف على اليدين، واالتجريبي للتحقق من تكافؤ المجموعتين

 .يوضح ذلك (2)ول اوالجد Mann  -Whitney.واختبار  (Z)تم استخراج متوسط ومجموع الرتب وقيمة  ،(قبلي)القياس ال
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في  جريبيةالضابطة والتالمجموعتين  ألفرادMann – Whitney واختبار (Z)متوسط ومجموع الرتب وقيمة  :(2)الجدول 

 اء المهاري للمهارات قيد الدراسةالقياس القبلي لألد

 اإلحصائيةالداللة  Z  قيمة   وتني - قيمة مان مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المهارة

 دحرجةال

 األمامية

 186.00 13.29 14 ةتجريبي

 220.00 15.71 14    ضابطة 0.42 0.81- 81.000

   28 المجموع 

الوقوف على 

  اليدين

 192.50 13.75 14 ةتجريبي

 213.50 15.25 14  ضابطة 0.61 0.51- 87.500

   28 المجموع 

  البشرية عجلةال

 218.00 15.57 14 ةتجريبي

 188.00 13.43 14  ضابطة 0.44 0.77- 83.000

   28 المجموع 

 فيتجريبية لمجموعتين الضابطة والا أفرادبين أداء  إحصائيةوجود فروق ذات داللة عدم ( 2) يتبين من الجدول

 .المجموعتين تكافؤمما يعني  ،القياس القبلي

 المحوسب التعليمي البرنامج

 .الدراسة موضوع حوله يدور الذي الرئيسي المحور ويعتبر     

 وتقييمه المحوسب البرنامج بناء كيفية

 قام لموضوعا هذا حول النظري واألدب ،واألجنبية منها العربية ،السابقة الدراسات من ديدالع على االطالع بعد

 عرض يعتبر ذإ ؛المحوسب التعليمي البرنامج لبناء كوسيلة الحاسوب باستخدام البوربوينت برنامج باختيار ونالباحث

 ولتدريس ينلباحثل مساعدة أساسية كوسيلة سةالدرا هذه في استخدامه تم قدو ،التعليمية البرمجيات برزأ من البوربوينت

 اسوب،الح طريق عن للتعلم مساعدة كوسيلة كذلك يستخدمهو و األرضية، الحركات بساط على الجمباز مهارات بعض

 .وزيادة دافعيتهم الطلبة انتباه إثارة على يعمل ألنه االعتيادية الطريقة عن وكبديل

 ءألجزا ًاصور ضمنتت التي واليوتيوب لكترونيةاإل والمواقع والمراجع الكتب نم البرنامج محتويات بجمع ونالباحث قام

 مكتوب نص، باإلضافة الى المهارات أجزاء من جزء لكل توضيحية وفيديوهات .صوره لكل توضيحي شرح مع المهارات

 نوالباحث وقام .راسةالد قيد تالمهارا من مهارة لكل الشائعة واألخطاء التعليمية والخطوات الفنية النواحي حول وإرشادات

 يتم بحيث ظمومن منسق بشكل ومتدرجة البعض بعضها مع مرتبطة األجزاء وهذه ،صغيرة أجزاء إلى المهارات هذه بتجزئة

 وحدتين آخر فيو ،المهارة من جزء تعلمتم ي تعليمية وحدة كل في تعليمية، وحدات ست خالل المهارات من مهارة كل تعلم

 اسم ةتعلمي دةوح كل في يكون أن ونالباحث وراعى .نهائي بشكل المهارة وتعلم البعض بعضها مع ألجزاءا جميع ربط يتم

 ومن للصعب لسهلا من الوحدات هذه بناء وتم .التعليمية الوحدة من تحقيقها المراد واألهداف تعليمها المراد المهارة

 في المتعلمة اتالمهار مع تتناسب لكي المحتويات هذه قاءانت ونالباحث راعى وقد .الخطية سكنر طريقة على للكل الجزء

 .المحوسب البرنامج

 ههذ عرض وطريقة وإعداد تنظيم مع مراعاةPOWER POINT  صفحات إلى المحتويات هذه بنقل ونالباحث وقام

 ينهمب ةالفردي والفروق الدراسة فراد عينةأل السنية المرحلة ىتراع بحيث POWER POINT صفحات على المحتويات

 من تحقيقها دراي التي األهداف يناسب نأو التعلم نحو الطلبة واستثارة والتشويق بالبساطة العرض تميزي نأ ويراعى

 .التعليمي البرنامج
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 مجال في والمختصين الخبراء من مجموعة على بعرضه ونالباحث قام ،المحوسب البرنامج بناء من االنتهاء وبعد

ما وم POWER POINT عرض لصفحات التصميم حيث من البرنامج جوانب من للتأكد ؛الحاسوب علوم وتكنولوجيا الجمباز

 حرصو .التعليمي امجللبرن المحتوى شمولإلى الحكم  على  ، باألضافةالدراسة لعينة ًاومالئم الدراسة أهداف يحقق إذا كان

 .الدراسة أهداف يحقق بشكل جالبرنام يخرج حتى التي اقترحها المحكمون التعديالت إجراء على ونالباحث

 ومن لدراسةا مجتمع من استطالعية عينة على البرنامج من تعليمية وحدات ثالث بتطبيق ونالباحث قام ،ذلك وبعد

 تواجه التي عوقاتوالم المشاكل وتالفي للطلبة متهءمال مدى من للتأكد ؛طالب( 10) وقوامها األصلية الدراسة عينة خارج

 .البرنامج تطبيق

 وات إجراء التجربة األساسية للبرنامج المحوسبخط

يوم  طبيقه حتى، واستمر ت 3/4/2016بدا تطبيق البرنامج التعليمي على عينة البحث التجريبية يوم األحد الموافق 

ي اسوب فأجهزة الح بتوزيع البرنامج التعليمي على جميع ونإذ قام الباحث بواقع ستة أسابيع؛ 12/5/2016وافق الخميس الم

ل حو علوماتيديو ومفمقاطع المهارة من خالل ما يحتويه البرنامج التعليمي من صور و بمفرده بحيث يتعلم الطالبالمختبر، 

ء الرئيسي للنشاط التعليمي دقيقة من الجز (17-13)لكل وحدة تعليمية  ونوخصص الباحث. لنواحي التعليمية والتطبيقيةا

ية لة الرياضالصا يخرجون إلى كان الطلبة وبعد إتمام عملية التعلم بين الطلبة. نظرا للفروق الفردية عن طريق الحاسوب

شاط ت مدة النذ كانإ ون باإلحماء واإلطالة لجميع أجزاء الجسم ثم يطبقون ما تعلموه في الوحدة التعليمية؛مباشرة ويقوم

جابة عن تفي باإلكان يكو ،ند للطلبةاومس موجه ومرشد هو أنه دقيقة وكان دور المعلم في هذا البرنامج .(30التطبيقي )

 دون تطبيق أي مهارة أمامهم. أسئلتهم

 اسات البعديةالقي

لة راسة في صاد الدتم إجراء القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة لمعرفة مقدار االكتساب للمهارات قي

 .16/5/2016االثنين وذلك يوم  ،الجمباز بكلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

 قياسات االحتفاظ

يد قلمهارات المعرفة مقدار ما تم االحتفاظ به من  والضابطة التجريبية للمجموعتينتم إجراء قياسات االحتفاظ 

وهو  ،26/5/2016س وذلك يوم الخمي ،جامعة اليرموك في الدراسة بعد اكتسابها في صالة الجمباز بكلية التربية الرياضية

 شر من تاريخ االختبار البعدي.اليوم العا

 متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقلة

  تخدام الحاسوب.  طريقة التعلم المبرمج باس -

 م االعتيادية.طريقة التعل  -       

 المتغيرات التابعة

 مستوى التعلم لمهارات الدحرجة األمامية، والوقوف على اليدين، والعجلة البشرية في الجمباز. -

 .تفاظ لمهارات الدحرجة األمامية، والوقوف على اليدين، والعجلة البشرية في الجمبازمستوى االح -

 أداة الدراسة

 ا.تم تصميم برنامج تعليمي للمجموعتين التجريبية والضابطة بما يتناسب مع أهداف الدراسة وفرضياته
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 صدق االختبارات

 ةدكتورارجة الوالمحكمين من حملة دعة من الخبراء بعرض االختبارات المهارية المستخدمة على مجمو ونقام الباحث

 عد إجراءسة، وبا ألهداف الدرامتهءلمحتوى لهذه االختبارات ومدى مالفي التربية الرياضية لمعرفة آرائهم حول صدق ا

 أنها تقيس ما وضعت من أجله.بقروا أ ،التي تم االتفاق عليهاالتعديالت المقترحة من الخبراء 

 ثبات االختبارات

( 10االختبار على عينة قوامها ) أجري حيث ،(Test-retestطريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه ) وناستخدام الباحث

ول بيقين األين التطبفاصل زمني مدته ثمانية أيام ب ، ثم أعيد اجراؤهطالب من مجتمع الدراسة ومن خارج العينة األساسية

مما يدل على ثبات  ًاوهو معامل ارتباط دال إحصائي ،(0.91وقد بلغ ) التطبيقين،ن وتم إيجاد معامل االرتباط بي .والثاني

 االختبارات.

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجة

 استخدم الباحث االختبارات اإلحصائية التالية للحصول على النتائج المطلوبة: -

 .  (Test-retest)اختبار،(Wilcoxon Signed Ranks Test)  اختبار، (Mann-Whitney)اختبار  (،Shapiro) اختبار

 .المتوسطات الحسابية -

     .االنحرافات المعيارية -

      .معامالت االلتواء -

 .التفرطح -

 ومناقشتها عرض النتائج

 ةالمناسب الختباراتا باستخدام اإلحصائي التحليل عملية إجراء بعد الباحثون إليها توصل التي النتائج عرض يأتي فيما

 : اآلتي النحو وعلى ،الدراسة فرضيات من فرضية لكل

ين لقياسا بين للبرنامج التعليمي االعتيادي (α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) وذ أثريوجد "-

 للمجموعة ضابطة". الحركات األرضية في الجمبازبعض لالبعدي لمستوى التعلم و القبلي

إجراء ية والبعدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القبلية و تم استخراج ،وللتحقق من صحة هذه الفرضية

 لك.ذ انوضحي (4( و )3الضابطة في مهارات بساط الحركات األرضية. والجدوالن )لمجوعة ( لWilcoxonاختبار )

فراد المجموعة أالقياسيين القبلي والبعدي ألداء  في  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(3) جدولال    

 الضابطة في مهارات الدراسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القياس المهارة

 األمامية دحرجةال
 1.139 2.29 قبلي

 1.383 6.71 بعدي

 اليدينالوقوف على 
 929. 1.64 قبلي

 1.555 6.57 بعدي

 البشرية عجلةال
 852. 1.57 قبلي

 1.785 6.43 بعدي

 .(α≤0.05)دال عند مستوى *           
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طة في مهارات عينة المجموعة الضاب على أداء أفراد  (Wilcoxon Signed Ranks Test)تطبيق اختبار نتائج :(4جدول )ال

  الدراسة بين القياسين القبلي والبعدي

 الداللة اإلحصائية Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد اتجاه الرتب المهارة

 الدحرجة األمامية

 

 0.00 0.00 0 الرتب السالبة
-3.31 0.001* 

 105.00 7.50 14 الرتب الموجبة

 الوقوف على اليدين

 

 0.00 0.00 0 الرتب السالبة
-3.31 0.001* 

 105.00 7.50 14 الرتب الموجبة

 العجلة البشرية

 

 0.00 0.00 0 الرتب السالبة
-3.31 0.001* 

 105.00 7.50 14 الرتب الموجبة

 .(α≤0.05)* دال عند مستوى     

 القبلي لقياسينل( Wilcoxon) اختبار ونتائج ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية3،4رقم ) يوضح الجدوالن

بين  (α≤0.05) اللةعند مستوى الد وجود فروق ذات داللة إحصائيةوتشير النتائج إلى  .ألفراد المجموعة الضابطة والبعدي

( في (0.001يةإحصائ حيث بلغت الداللة ،وجاءت الفروق لصالح القياس البعدي .قبلي والبعدي في جميع المهاراتالقياسين ال

 .مما يشير إلى وجود فروق لصالح القياس البعدي (،0.05) قل من مستوى الداللة، وهي أالمهارات الثالث

 ن القبلييالقياس بين مج التعليمي المحوسبللبرنا (α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )و ذ أثر يوجد" -

 للمجموعة التجريبية". الحركات األرضية في الجمبازبعض لالبعدي لمستوى التعلم و

إجراء ية والبعدتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية القبلية و ،وللتحقق من صحة هذه الفرضية

 ذلك. انيوضح (6( و )5في مهارات بساط الحركات األرضية. والجدوالن ) للمجموعة التجريبية( Wilcoxonاختبار )

جريبية في لمجموعة التان القبلي والبعدي ألداء أفراد في القياسي المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(5) جدولال

 مهارات الدراسة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي القياس المهارة

 ميةاألما دحرجةال
 1.141 1.93 قبلي

 0.267 8.93 بعدي

 اليدينالوقوف على 
 0.852 1.43 قبلي

 0.611 8.71 بعدي

 البشرية عجلةال
 0.633 1.86 قبلي

 0.514 8.57 بعدي

 (α≤0.05)* دال عند مستوى        

يبية في مجموعة التجرعلى أداء أفراد عينة ال  (Wilcoxon Signed Ranks Test)تطبيق اختبار نتائج: (6) الجدول

     مهارات الدراسة بين القياسين القبلي والبعدي

 الداللة اإلحصائية Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد اتجاه الرتب المهارة

 الدحرجة األمامية
 0.00 0.00 0 الرتب السالبة

-3.32 0.001* 
 105.00 7.50 14 الرتب الموجبة

 اليدينالوقوف على 
 0.00 0.00 0 لبةالرتب السا

-3.32 0.001* 
 105.00 7.50 14 الرتب الموجبة

 العجلة البشرية
 0.00 0.00 0 الرتب السالبة

-3.32 0.001* 
 105.00 7.50 14 الرتب الموجبة

 (α≤0.05)* دال عند مستوى     
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 للقياسين( Wilcoxon) ختبارا ونتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (6)( و5) رقميوضح الجدوالن 

 داللةستوى العند م وجود فروق ذات داللة إحصائيةوتشير النتائج إلى  .ألفراد المجموعة التجريبية والبعدي القبلي

(α≤0.05) لداللة لغت ابحيث  ،وجاءت الفروق لصالح القياس البعدي .بين القياسين القبلي والبعدي في جميع المهارات

 عدي.لقياس البمما يشير إلى وجود فروق لصالح ا ،وهي اقل من مستوى الداللة ،المهارات الثالث ( في(0.001 إحصائية

ي الجداول يات فوسط الحسابي واالنحراف المعياري والداللة اإلحصائية للفرضمتيتبين من نتائج ال،بمناقشة ما سبق

مجموعات ويع مهارات لصالح القياس البعدي في جمبلي والبعدي ( انه يوجد اثر ذو داللة إحصائية بين القياسين الق6 -3)

 لبعدي.وهذه النتيجة تدل على تحسن المجموعات في القياس ا  ,((0.001الداللة اإلحصائية  ، إذ كانتالدراسة

ة سس علميلى أإذ بنيا ع ؛االعتيادي ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى فاعلية البرنامجين التعليميين المحوسب و

ة بشكل متسلسلالوحدات التعليمية في البرنامجين التعليميين مقسمة و حة تتناسب مع قدرات عينة الدراسة. وكانتصحي

دراسة عينة ال دأفرا دمما أثار الدافعية  عن ،إذ بنيت من السهل إلى الصعب ومن الجزء إلى الكل ؛منطقي في تعلم المهارات

ق هذا التفو. ولدراسةلصالح القياس البعدي عند جميع أفراد عينة االمهاري األداء في  وسهل عليهم تعلم المهارات والتفوق

ن تقسيم أ( 2004وتؤكد عاشور ) لهما صحة تخطيط وبناء البرنامجين التعليميين وأنهما يحققان األهداف الموضوعة يؤكد

لمتعلمين افعية اعب يعمل على إثارة دمن السهل إلى الصت صغيرة في ضوء التسلسل المنطقي المهارات المتعلمة إلى خطوا

 لمعرفة المزيد من المعلومات.

طبيق صة لتويعتقد الباحثون كذلك أن هذا التحسن الذي حصلت عليه المجموعات يعود إلى الفترة الزمنية المخص

ينة ع افراد لىعديدة ج التي كانت كافية لتعلم المهارات, كما أن مهارات الدراسة كانتهارات وعدد التكرارات لكل تمرين الم

وهذا  .همة في حياتت جديدعلمها والتركيز واالنتباه للوحدات التعليمية لكي يتقنوا مهارا، مما أثار الفضول لديهم لتالدراسة

وعات في ل المجمكمما أدى إلى تطور مستوى أداء  ،لمدة شهر ونصفامهم والتزامهم بمواعيد التدريب األمر أدى إلى انتظ

ى اختيار إلضافة إلبا ،ضةفي دروس التربية الريا راعوا انتقاء الطلبة المميزين رياضيًا ي ال سيما أن الباحثينالبعد القياس

 طلبة تتالءم طبيعة أجسامهم من حيث الكتلة والطول مع مهارات الجمباز.

لمعلم مع ام به ي قاالدور الذيضيف الباحثون أن سبب التقدم يتمثل في  ،وفيما يتعلق بالتحديد بالمجموعة الضابطة

ريقة لمهارة بطيمية لأفراد المجموعة الضابطة بتطبيق النماذج الصحيحة والمناسبة لكل تمرين وشرح الخطوات الفنية والتعل

 ،مةمن والسالل األوتأمين عوام ،سهلة وميسرة بحيث يفهمها المتعلم، وتوضيح األخطاء الشائعة وكيفية تالفيها لكل تمرين

 تحسن األداء المهاري في القياس البعدي. من ل الخوف وزادمما قلل من عام

 ستخداماالمعتمد على فيضيف الباحثون إلى ما سبق أسلوب التعلم  ،المجموعة التجريبية المحوسبة بخصوص أما

 سلوب معتعامل هذا األإذ ي؛ الذي صممه الباحثونخالل البرنامج المحوسب المستخدم الحاسوب كوسيلة تعليمية من 

ديو قاطع الفيملصور واقدرتهم على كيفية انتقاء فروق الفردية بين المتعلمين وحسب قدراته وإمكانياته ويراعي ال متعلم ال

 ري ألفرادالمها كان له الدور األكبر في التطور ، مماا لعينة الدراسة كنموذج لتعلم المهاراتالمناسبة وطريقة عرضه

 ية وأخطاءمية وفنمن خطوات تعلي كافة الطالع على تفاصيل المهاراتلمتعلمين لبية، كما أتاح الفرصة لالمجموعة التجري

ء كي وأداالوقوع في األخطاء واإلصابات ومساعدتهم على التصور الحرة وكيفية طرق السند والمساعدة وتجنب شائع

 مما أدى إلى تفوقهم في القياس البعدي. ،المهارات بصورة أفضل
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ق تفوتشير إلى  (α≤ 0.05عند مستوى الداللة ) في االختبارات البعدية إحصائية داللة وجد فروق ذاتت" -

بين  بازالحركات األرضية في الجمبعض التعلم ل استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية على الطريقة االعتيادية في

 أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية".

-Mann"  " "  واختبار Zومجموع الرتب وقيمة "متوسط تم استخراج  ،وللتحقق من صحة هذه الفرضية

Whitney المجموعتين  لكل منألداء أفراد عينة الدراسة في المهارات على بساط الحركات األرضية في القياس البعدي للتعلم

 وضح ذلك.ي (7) والجدول .التجريبية والضابطة

  مللتعلالقياس البعدي  فيضابطة والتجريبية عتين الالمجموين أداء أفراد ب (Mann-Whitney) تطبيق اختبار :(7) جدولال

 اإلحصائيةالداللة  Z وتني - قيمة مان مجموع الرتب متوسط الرتب العدد ةالمجموع المهارة

 األمامية دحرجةال
 285.00 20.36 14 ةتجريبي

16.000 
-

4.109 
0.000 

 121.00 8.64 14 ضابطة

 اليدينالوقوف على 
 284.50 20.32 14 ةتجريبي

16.500 
-

3.927 
0.000 

 121.50 8.68 14 ضابطة

 البشرية عجلةال
 272.00 19.43 14 ةتجريبي

29.000 
-

3.309 
0.001 

 134.00 9.57 14 ضابطة

 (α≤0.05)* دال عند مستوى 

موعتين ألداء أفراد المج (Mann-Whitney)ونتائج اختبار Z) ( متوسط ومجموع الرتب وقيمة )7) يوضح الجدول 

 ى الداللةد مستوعن وجود فروق ذات داللة إحصائيةوأشارت النتائج إلى  .الضابطة والتجريبية في القياس البعدي للتعلم

(α≤ 0.05)   0.001و  (0.000بين  تراوحت الداللة اإلحصائيةحيث  ،في جميع المهاراتالمجموعتين  أفرادأداء بين). 

 لتعلم.للبعدي اذا جاءت الفروق جميعها لصالح المجموعة التجريبية في القياس له .قل من مستوى الداللةوهذه القيم أ

ثقة المنبتفاظ ياس االحيبية في اختبارات قوفيما يتعلق بعملية االحتفاظ والمقارنة بين المجموعتين الضابطة والتجر -

لرتب ومجموع ا متوسطتم استخراج ث حي ،من صحة الفرضية فقد قام الباحثون بالتحقق ،من فرضيات الدراسة والمكملة لها

س ألرضية في القيارات على بساط الحركات األداء أفراد عينة الدراسة في المهاMann-Whitney" "  واختبار "Zوقيمة "

 وضح ذلك.ي (8)والجدول  .المجموعتين التجريبية والضابطة لكل منالخاص باالحتفاظ البعدي الثاني 

 االحتفاظقياس  فيطة والتجريبية المجموعتين الضاببين أداء أفراد (Mann-Whitney)  تطبيق اختبار :(8جدول )ال

 اإلحصائيةالداللة  Z وتني -قيمة مان  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد ةالمجموع المهارة

 دحرجةال

 األمامية

 301.00 21.50 14 ةتجريبي
105.000 -4.624 0.000 

 105.00 7.50 14 ضابطة

ى الوقوف عل

 اليدين

 299.00 21.36 14 ةتجريبي
107.000 -4.499 0.000 

 107.00 7.64 14 ضابطة

 البشرية عجلةال
 298.00 21.29 14 ةتجريبي

108.000 -4.450 0.000 
 108.00 7.71 14 ضابطة

 (α≤0.05)* دال عند مستوى 

ألداء أفراد المجموعتين   (Mann-Whitney)ونتائج اختبار Z) ( متوسط ومجموع الرتب وقيمة )8) يوضح الجدول

 ≥α) لةالدال عند مستوى وجود فروق ذات داللة إحصائيةوأشارت النتائج إلى  .الضابطة والتجريبية في قياس االحتفاظ

قل من نتيجة ا( وهذه ال0.000حصائية )اإلحيث كانت الداللة  ،في جميع المهاراتالمجموعتين  أفرادأداء بين   (0.05

 لهذا جاءت الفروق جميعها لصالح المجموعة التجريبية في قياس االحتفاظ. ،اللةمستوى الد
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ئج بين من نتايت ،نوفيما يتعلق بالتعلم واالحتفاظ والمقارنة في االختبار البعدي بين المجموعتي ،وبمناقشة ما سبق

ة إحصائية بين أداء داللد فروق ذات وجنه ت( أ8( و )7( والداللة اإلحصائية في الجدولين )zوتني وقيمة ) - اختبار مان

يث ح ،ةجريبيعة التلصالح المجموعلم واالحتفاظ في جميع المهارات التجريبية والضابطة في القياس البعدي للت المجموعتين

التي عة التجريبية ذه النتيجة تشير إلى أن المجمووه .(0.001و (0.000تراوحت الداللة اإلحصائية في جميع القياسات بين 

ت ي طبقعة التطبقت أسلوب التعلم باستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية حققت نسبة تعلم واحتفاظ أعلى من المجمو

 في جميع المهارات قيد الدراسة.األسلوب االعتيادي 

ئه عوا في بنان ورالذي صممه الباحثوويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى األثر اإليجابي للبرنامج التعليمي المحوسب ا

ريبية موعة التجد المجمما انعكس بشكل كبير على التعلم واالحتفاظ بالمهارات ألفرا ،سس العلمية السليمةالتخطيط له  األو

 حرية، حيثبل معه أتاح البرنامج المحوسب للمتعلمين قدرة التفاعل والتعام وقهم على أفراد المجموعة الضابطة. فقدوتف

تعليمية حدة الت في الوحسب قدراته وإمكانياته، ويتجول داخل صفحات البوربوينكان المتعلم بهذا األسلوب يتعلم على 

الوحدات  ها وربطعلى نماذج كثيرة ومتعددة للمهارات وشرح مفصل ألدائ تحتوي إذ كانت الوحدة التعليمية بحرية مطلقة؛

ي فلحاسوب واشة اعلى ش هارة بمفردهالتفاصيل لجزئيات الم أن يرى أدق من مما مكن المتعلم ،التعليمية مع بعضها البعض

 ظ على عكساالحتفاوالتطور في مستواهم في التعلم و أدى إلى وضوح المهارات للمتعلمين ، وهذاالوقت الذي يراه مناسبًا

 إذ ؛ًاوثيق اطًام ارتبمع المعل فقط، وكانوا يرتبطونالضابطة الذين تلقوا شرح وتطبيق المهارات من المعلم  أفراد المجموعة

 حريةعدم الغير قليل في الشرح والتطبيق وعلى وتيرة واحدة، مما أدى إلى شعور الطلبة ب ًاكان المعلم يقضي وقت

 ستخدموااالتجريبية الذين  افراد المجموعة الملل في اكتساب المعلومات وتطبيق المهارات، على عكسب وإحساسهم

داء األ ل وحسنل المل، االمر الذي قلتنوع في الخبرات التعليمية مما أدى إلى ،الحاسوب كوسيلة تعليمية في عملية التعلم

كالحاسوب في  ية( أن استخدام التقنيات التعليم2010وتؤكد محمد ) .الضابطة ي واالحتفاظ به أكثر من المجموعةالمهار

ين ى المتعلماب لداكتس إذ تهدف هذه التقنيات إلى إحداث ؛عد من أفضل الطرق المساعدة في االكتسابالعملية التعليمية ي

 .موه عمليًاما تعل تطوير قدراتهم وإمكانياتهم العقلية من اجل تطبيقلمن خالل خلق ميزة تفاعلية تتيح فرصة للمتعلمين 

حتوى لى مإ ايضًا الضابطة في التعلم واالحتفاظ المجموعة سبب تفوق المجموعة التجريبية على ويعزو الباحثون

م قا ز. فقدبي جمبايو وبأكثر من نموذج لالعللمهارات بالصور والفيد مفصاًل ًاالمتضمن شرحسب البرنامج التعليمي المحو

ك تها، وكذلت صعوبمما أدى إلى تبسيط المهارات مهما كان ،الباحثون بتقسيمها إلى أجزاء وربط األجزاء مع بعضها البعض

ي لفيديو التااطع مق، باإلضافة إلى ميزات الصور وطاءصل لعمليات السند وتالفي األخمن خالل الصور والفيديو تم شرح مف

 ،ينه المتعلمت انتبابتكرار أكثر من مرة وبنماذج حركية متعددة أثارت عامل التشويق وركزتم عرضها في البرنامج المحوسب 

ى عل ونباحثز الكور .فعرضت في البرنامج التعليمي بشكل بطيء وعادي وسريع ؛باإلضافة إلى التحكم بتغيير سرعة الفيديو

إزالة وبأنفسهم  علمينقة المتالعرض البطيء ليتمكن المتعلم من رؤية أدق التفاصيل الخاصة بالمهارات، مما أدى إلى زيادة ث

شاف حركي واكتسار العامل الخوف والرهبة من أداء المهارات وإتاحة الفرصة لمشاهدة النموذج األمثل، والتصور الدقيق للم

ظ واالحتفا األجل مما سهل عليهم فهم وتطبيق وتخزين المهارات في الذاكرة طويلة ،هارات قيد الدراسةأدق التفاصيل للم

سميع بد العويؤكد  ًا من هذه الخصائص.الضابطة التي لم تستخدم أي ت الحاجة أكثر من المجموعةبها واسترجاعها وق

 بعدًا تعطيهو حيوية تزيدهلتنويع في مصادر التعلم بسرعات مختلفة وامشاهدة المتكررة للصور والفيديو ( أن ال2001)

 ضل. وأشارتائج أفإلى حالة من التشويق واالنجذاب نحو التعلم وتحقيق ن االعتياديوتنقل الطالب من جو التعلم  جديدًا

اك هنب جعلت شرح المهارة على الحاسووأن تسلسل الصور وعرض المهارة بالتدرج العلمي الصحيح  إلى (2007الزهيدي )

 مع دور مدرس المادة في التوجيه. ،من التشويق واالنجذاب نحو التعلم نوعًا

التعلم الذاتي باستخدام إذ استخدمت المجموعة التجريبية أسلوب  ؛هذه النتيجة األسلوب المتبع إلى ويضيف الباحثون

لهم في الدروس  علمين لم يكن مألوفًابالنسبة للمت جديدًا الذي يعتبر من األساليب العلمية الحديثة وأسلوبًاالحاسوب 

إلى التركيز وشد  ، مما يؤديإذ بهذا األسلوب يخرج المتعلم عن المألوف ويتحمل مسؤولية ما تعلمه بنفسه ؛االعتيادية
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 ، ويتعلم الطالبيتميز هذا األسلوب بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمينو .طوال فترة الوحدة التعليمية انتباه المتعلم

، األعداد الكبيرة في الوحدة التعليمية الواحدة هذا األسلوب كما يستوعب ،حسب قدرته وإمكاناته والوقت الذي يناسبه

التجريبية من التعلم واالحتفاظ بالمهارات وتخزينها وتذكرها في وقت الحق جراء استخدام األسلوب  وهذا مكن المجموعة

( 2003وهذا يتفق مع ما ذكره الزغول ) بطة التي لم تستخدم هذه الخاصية.كنولوجي الحديث على عكس المجموعة الضاالت

 التعليمية األفالم عرضك ،سرعة تذكر واسترجاع الخبرات تزيد عند استخدام تكنولوجيا التعليم من أن في هذا المجال

ن ، ألتذكرها في وقت الحقمما يساعدهم على تخزينها و ،والصور والبرمجيات التعليمية المحوسبة وتكرارها على الطلبة

 الطالب في هذا األسلوب يستخدم معظم حواسه عند عملية التعلم مما يزيد من فهم وحفظ المادة التعليمية.

وا أكثر ستخدماأنهم أفراد المجموعة الضابطة إلى  المجموعة التجريبية على أفراد وكذلك يعزو الباحثون سبب تفوق

ية ممكنة ترة زمنكان له األثر اإليجابي في تعلم المهارات واالحتفاظ بها ألطول فمما  ،من حاسة من الحواس في الشرح

ا . وهذا مرة التذكأي أنه كلما زاد عدد الحواس في التعلم زادت نسب ؛الضابطة لى التفوق على المجموعةقدرتهم عزيادة و

ك أكثر ساعد على إشراتالتي ت المقدمة للمتعلم بتنوع المثيراأن البرامج التفاعلية تمتاز  من (2005عبد الخالق ) أكد عليه

 ؛ إذلتعلمابيرة في كالتي لها أهمية بتعلم المهارات حاسة البصر ومن أهم هذه الحواس المرتبطة  .من حاسة في الوقت نفسه

دل على ت شيراتعن تأ فضاًل ،ن مشاهدة الطالب لعرض المهارات على هيئة صور وأشكال ورسوم والمسار الحركي للمهاراتإ

عاب هم واستيؤدي بالطالب إلى ف( تسريع ،اعتيادي ،بطيء)بسرعة عرض مختلفة ء الحركة ولقطات لألداء المهاري أجزا

 الحركة.

لتي تضمنت اوسبة لى البرمجية التعليمية المحيعزو الباحثون الفروق في نسبة االحتفاظ على وجه الخصوص إ ،وأخيرًا

لم إلى التع ا أدى؛ كل هذوكذلك خصوصية األسلوب المستخدم في العملية التعليمية ،اتومقاطع فيديو لتعليم المهار ًاصور

لمجموعة اا أن وبم .على مستوى االحتفاظ ًا أو سلبًاتسبه المتعلم من التعلم ينعكس ايجابومن هنا فان ما يك الجيد.

ما  ا يتفق معوهذ ل.، سيكون االحتفاظ أفضةفي قياس التعلم وتفوقت على المجموعة الضابط كبيرًا التجريبية أظهرت تحسنًا

األولي  المستوى مع بين أن االحتفاظ يتناسب طرديًات ،نه في مجال تعلم المهارات الرياضيةمن أ (1984ذكره توق وعدس )

 متم التعلين ة أل، فإن هناك حاجوهذا يعني انه لضمان احتفاظ واستذكار جيدين مع مرور الزمن .لتلك المهارات وتطورها

ا نفسه يضًاألم هي ن معظم األمور التي تساعد على سرعة التع، وإوجهان لعملة واحدة اذ أن التعلم واالحتفاظ ،بشكل جيد

تتم عملية ف ،( أن التعلم باستخدام الحاسوب يساعد في عملية التذكر2000التي تسهل عملية االحتفاظ. وأكد شرف )

الطالب  يان لدىيقضي على النس ، وهذا بدورهكر أجزاء الحركة ومساراتهاالتعليم والتعلم بصورة أفضل وأدق نتيجة لتذ

 الوصول بمستويات أن من( 2002) خيونويتفق الباحث مع ما أشار إلية  .لفترة طويلة لما تعلمه الطالب متذكرًا بحيث يظل

 ألداءا مستوى ارتفع لماك نهأ يعني هذاو, أطول لفترة بها االحتفاظ ؤدي الىي في األداء اآللية مستوى إلى المهارات الرياضية

 .أطول لمدة المهاراتب االحتفاظ أمكن ،معين جانب في اآللية مستوى من واقترب

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 

 استنتج الباحثون ما يلي:  ،في ضوء النتائج

هارات ميبية في جرفاظ لدى أفراد المجموعة التفي التعلم واالحت إيجابيًا تاثيرًا وب كوسيلة تعليميةأثر استخدام الحاس -1

 الجمباز.الحركات األرضية في 

لحركات اي مهارات ابطة فواالحتفاظ لدى أفراد المجموعة الض في التعلم إيجابيًا تاثيرًاأثر استخدام البرنامج االعتيادي  -2

 الجمباز. األرضية في 

رضية األحركات تفاظ بالم كان له تأثير إيجابي أفضل في التعلم واالحاستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في عملية التعل -3

 االعتيادية. في الجمباز مقارنة بالطريقة
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 التوصيات

 باحثون بـ :يوصي ال ،في ضوء االستنتاجات

از مبارات الجام الحاسوب كوسيلة تعليمية لتعليم المهارات الرياضية في األلعاب المختلفة بشكل عام ومهضرورة استخد -1

 لما له من أثر إيجابي وفوائد كثيرة في التعلم واالحتفاظ بالمهارات. ،بشكل خاص

محوسبة عليمية الج التراماأللعاب الرياضية المختلفة وتعليمهم كيفية بناء الب ضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي ومدربي -2

 ية.كيفية استخدام التكنولوجيا وتطويعها للعملية التعليم والتعرف إلى

 رورة تعميم نتائج هذه الدراسة على المدارس في وزارة التربية والتعليم.ض -3
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Abstract 

This study aims to identify the effect of using computer as an educational method on the level of 

learning and retaining some ground movements in gymnastics for the lower - age basic students 

compared to the usual method, the sample consisted of sixth graders, 11 years old, amounting to (28) 

students chosen by the deliberate method from beginners in gymnastics, they were randomly divided 

into an experimental and a control garoup with 14 students per group. The study results showed the 

effectiveness of the regular method and the use of computer as an educational method in learning and 

retaining the skills of ground movements in gymnastics. However, the use of computers as an 

instructional medium has shown to have a better positive effect than usual methods. The study 

recommended the need to use computer as a basic educational means to teach sport skills in various 

games in general and gymnastics skills in particular, because of its positive impact and numerous 

benefits in learning and retention of skills, as well as the need to focus on lower - age groups when 

starting to teach ground skills in gymnastics.                                                                                     
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 الملخص

 نظر وجهة من اليرموك جامعةفي  القدم وكرة المضرب ألعاب مدرسي الفّعال لدى الاالتص لى مهاراتإ التعرفإلى هدفت الدراسة 

السنة الدراسية(. استخدم الباحثون المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من جميع الطلبة والمساق والطلبة تبعًا لمتغيرات )الجنس 

 اً لب( طا255والبالغ عددهم ) 2019/2018ثاني للعام الجامعي المضرب وكرة القدم خالل الفصل الدراسي ال ألعابالمسجلين لمساقي 

االتصال  مهارات والثاني مقياس ،ول المتغيرات الشخصيةوطالبة. تم جمع البيانات باستخدام استبيان اشتمل على قسمين هما: األ

ارات االتصال غير اللفظي، ومهارات مهو)مهارات االتصال اللفظي،  :على ثالثة مجاالت هي موزعة فقرة( 40) اشتمل علىو ،الفّعال

التباين  المئوية، وتحليل والنسب والتكرارات ،المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات باستخدام البيانات تحليل االستماع(. تم

مدرسي  ن مستوى مهارات االتصال لدىأظهرت النتائج أ. وقد (MANOVA)المتعدد  التباين وتحليل (way ANOVA -3)الثالثي 

ن مهارات أظهرت النتائج أككل. و جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة جاءت متوسطة على المجاالتفي المضرب وكرة القدم  ألعاب

تلتها مهارات االتصال اللفظي  ،وبدرجة مرتفعة ،هي مهارات االتصال غير اللفظي المضرب ألعابكثر استخداما لدى مدرسي االتصال األ

كثر استخداما لدى مدرسي كرة القدم هي مهارات ن مهارات االتصال األأاع على التوالي بدرجة متوسطة، في حين ومهارات االستم

 فروق وجودتبين مهارات االتصال غير اللفظي ومهارات االستماع على التوالي بدرجة متوسطة. و ،االتصال اللفظي بدرجة مرتفعة تلتها

 مجالي على فروق اللفظي ومهارات االستماع تبعًا لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود التصالا حصائية على مجالي مهاراتإ داللة ذات

مجال مهارات االتصال غير اللفظي  لمتغير المساق لصالح كرة القدم، ووجود فروق على ًاتبع االستماع ومهارات اللفظي االتصال مهارات

لمتغير السنة الدراسية بين السنة  مجال مهارات االتصال غير اللفظي تبعاً  ق علىالمضرب، ووجود فرو ألعابلمتغير المساق لصالح  ًاتبع

وبين السنة الدراسية  ،الثانية السنة لصالح الثالثة والسنة الثانية السنة ولى والثالثة لصالح السنة الدراسية االولى، وبينالدراسية األ

دارة كلية التربية إمن قبل  عمل ورشبعقد  الباحثون أوصى ،الدراسة نتائج وءض الثالثة والرابعة لصالح السنة الدراسية الرابعة. وفي

 المساقات في خاصة ،الطلبة اداء مستوى وتوظيفها في البيئة التعليمية بهدف تحسينها ورفع الفعال االتصال مهارات الرياضية حول

 العملية.

 رة القدم.المضرب، ك ألعابمهارات االتصال الفّعال، الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة

تحتاج و ،عتزازافهي مصدر  ؛عبر العصور كافةالتي حظيت باهتمام المجتمعات  تعتبر مهنة التدريس من المهن الراقية

تحقيق  لىإتعليمي ذ يضطلع المدرسون بأدوار تربوية وتوجيهية حاسمة للوصول بالنظام الإو .قدر كبير من المسؤولية لىإ

طلبة لان حاجة أكما  عليمية.في توجيه البيئة الت ًاكثر فاعلية وتأثيرهم المحاور األأعل المدرسين من دوار تجهدافه، فهذه األأ

 لى اختالفرسين عتفرض على المد ،بداء اآلراء بشأنهاإو ،وسهولة فهمها والتفاعل معها ،فكارلى وضوح المعلومات واألإ

اءة لتعلم بكفليم وادوار والواجبات في تنفيذ عملية التعلك األالبيئات التعليمية امتالك مؤهالت ومهارات خاصة ألداء ت

 يجابي. وقدرة على تغيير سلوكيات الطلبة باالتجاه اإل ،وفاعلية
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لى عن وهم المهارات التي يحتاجها المدرسأن عملية االتصال من ألى إ( McCarthy and Carter, 2001) يشير

س الك المدررجة امتدوتأتي فاعلية العملية التدريسية في  .أثير على الطلبةالت منلتمكينهم  ؛اختالف البيئات التعليمية

لخاصة اة التعلم و عمليوتحفيزهم نح ،والتفاعل مع الطلبة ،دارة الفصول الدراسيةإلنقل التعليم و ،لمهارات االتصال الفعال

ية ة التعليمي العمليوتوظيفها ف ،ت االتصالن يمتلك مهاراأن يؤدي العملية التدريسية بفاعلية دون أحد يستطيع أبهم. فال 

(Sng Bee, 2012ويضيف .) (Sherwyn et al., 2000 )هم بن حاجة الطلبة لفهم ما هو صحيح وما هو خطأ للوصول أ

اضحة طريقة وبمن مهارات االتصال  الصفيةكاديمي تعتمد على ما يتبناه المدرسون في الغرف لى النجاح والتفوق األإ

لرسالة انقل لوية قأداة  و؛ فهلى الفكر والشجاعة لمهنة التدريسإتحتاج التي ث يعتبر التواصل من العمليات ومفهومة، حي

 بطريقة فّعالة.

 ههم الوجهةوتوجي والجماعات بهدف التأثير في سلوكهم فرادلى نقل وتبادل المعلومات بين األإوتهدف عملية االتصال 

كار إلظهار الوضع فها "وسيلة لتبادل المعلومات واألبأن (Alqaryouti, 2006)يه في لإالمشار  Lillicoويعرفها  .المطلوبة

لمسار الذي ا( إلى Losee, 1999في حين يشير مصطلح االتصال حسب ) ،فكار"األالمعلومات ووتحسينه، والتعبير عن هذه 

لمجال الرياضي اعملية االتصال في  (Kikkawa, 2005) يتم من خالله تبادل األفكار واآلراء بين شخصين أو أكثر. ويعرف

ن مجموعة م وأ ،من شخص لمجموعة وأوذلك من شخص آلخر  ،رسال الرسالة والمهارة في االستماعإها "المهارة في بأن

تصال، ن تبادل المعلومة يستند على االأ( Melhim, 2006شخاص". ويضيف )مجموعة خالل مواقف التواصل بين األل

 يط وتكريسية لتنشوهو بمنزلة أداة أو آل ،المؤسسات الناجحة يعزز في تلك المؤسسات مبدأ اإلبداعفاالتصال الفاعل في 

 التغذية الراجعة وتبادل المشورة والنصيحة.توصيل و ،بتبادل المعلومات فرادالثقة بين األ

الجيد مع  تفاعلكن من الالتي تم ،لى مهارات التواصل الفعالإبالسلوك البشري للتوصل  نووالمهتم نوويسعى الباحث 

 و (Burgoon et al., 1990)مثال أيشير العديد من الباحثين  ،في المجال الرياضي(. وMohr & Nevin, 1990اآلخرين )

(Bowden, 2010) و (Sundram and Webster, 2000) و (Zoric et al.,2007 ) ال، همية مهارات التواصل الفعأإلى

ين عبر حدث لآلخرفكار من خالل التاأل وأو المعاني أالوسيلة لنقل المشاعر  فهي ؛لفظيالتي تتضمن مهارات التواصل ال

لجسد ن، ولغة االعيني الحركات الجسدية كاإليماءات وتعابير الوجه واتصال، ومهارات التواصل غير اللفظي وتعبر عن الكلمات

 ثةجراء محادقبل إلراغ الضروري بين المرسل والمستوالمظهر الجسدي كالجاذبية البدنية والمالبس ومقدار المساحة او الف

(Mahender & Mahesh, 2016)، يم ة، وتقدفي حين تعبر مهارات االستماع عن االنتباه وترجمة رسائل اآلخرين اللفظي

  (.Abdul Mawla, 2002) تغذية راجعة يمكن ان تسهل عملية التفاعل

ل همية االتصال اللفظي وغير اللفظي في المجاأ Choi & Nam, 2012)) و (Neill & Caswell, 1993ويضيف )

بات ق استجالتحقي ،بالشكل الصحيح اذا تم استخدامهإسهم في التفاعل النشط بين المرسل والمستقبل ت ؛ فهيالرياضي

يزيد من  ي وطلبتهال بين المربي الرياضن التواصل الفّعأ (Sagar and Jowett, 2012يجابية مستقبلية. ويؤكد )إانفعالية 

 ،ءفي االدا هاراتهموفهم أفضل لدور الرياضي في تطوير  ،احتمال تطوير مشاعر القرب والثقة وتحسين نظرة الرياضي لمربيه

  وتحقيق الذات والرضا عن ذلك االداء.  ،وزيادة دوافعه الداخلية نحو اإلنجاز

ريبية ية او التدلتعليماو الرياضيين في البيئة أبة وتأتي فاعلية مهارات االتصال في تطوير العالقة بين المدرسين والطل

ك ناجح يمتلاضي الفالمربي الري ؛في حين يعتبر التواصل الجيد أساسًا للتدريس والتدريب الناجحين ،في المجال الرياضي

ركة او ير عن الحالتعب مهارات االتصال التي تمكنه من تحويل الرياضي أو الفريق من المواقف السلبية إلى اإليجابية، ويمكن

لى إبين و الالعأ لطلبةاداء أ لرفع مستوى ،اءةالرياضية المعقدة من خالل عملية االتصال بطريقة واضحة ومفهومة وبّن ةالمهار

 (.Margaret et al., 2010) على المستوياتأ

لى الدوام على جودة ن قدرة المدرسين والمدربين على االتصال في البيئة الرياضية تؤثر عأ (Ueta, 2004)ويؤكد  

داء الالعبين والطلبة في المواقف التعليمية والتدريبية. أوتحسين  ،العملية التعليمية والتدريبية في تطوير المهارات الرياضية

وبين المدربين والالعبين  ،ن التواصل من العناصر الحاسمة في العالقة بين المدرسين والطلبةأ( Ezzeldin, 2014) ويضيف
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والتي تؤثر بشكل  ،التي تتطلب مجموعة واسعة من المهارات اللفظية وغير اللفظية ،ف الرياضات الفرقية والفرديةعلى اختال

وزيادة الكفاءة  ،كبرأداء الطلبة والالعبين وتصرفاتهم وتحقيق الشعور بالرضا واالستعداد للعمل بجدية أمباشر على كيفية 

 التعليمية. الذاتية والدوافع الداخلية خالل العملية 

من هذه و .ليميةفي البيئة التع مهارات االتصال اللفظي وغير اللفظيتفعيل همية أتشير العديد من الدراسات الى و

يئة التدريس لى مدى توافر مهارات االتصال لدى أعضاء هإالتعرف إلى هدفت  ( التيAlnidami, 2002دراسة ) الدراسات

 دراسة منينة الاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتكونت ع .وجهة نظر الطلبة في كلية التربية في جامعة اليرموك من

 (47)ن ما تكونت داة قياس قامت بتطويرهأستخدمت الباحثة أو طالب وطالبة من كلية التربية في جامعة اليرموك، (1100)

رجة النتائج د ظهرتأاع(. مهارة االستموة، مهارة الكتابومهارة القراءة، و)مهارة التحدث،  :فقرة موزعة على اربعة مجاالت هي

مع طلبة، نظر ال توافر مهارات االتصال لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة اليرموك من وجهةلمتوسطة 

 ية في جامعةمهارات االتصال لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربتوافر مدى في حصائية إوجود فروق ذات داللة 

اللة ق ذات دباختالف متغير المستوى الدراسي لصالح طلبة السنة الرابعة، ووجود فروموك من وجهة نظر الطلبة الير

لجنس لصالح اباختالف متغير من وجهة نظر الطلبة مهارات االتصال لدى أعضاء هيئة التدريس توافر مدى في حصائية إ

رموك اليجامعة  دى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية فيمهارات االتصال لتوافر مدى في االناث، وعدم وجود فروق 

 كاديمي.باختالف متغير المعدل األ

 هارات االتصالالتعرف إلى دور مشرفي التربية العملية في تحقيق مإلى هدفت  دراسةب (Alkhazaleh, 2011) كما قام

 ة من جميعجتمع الدراسآل البيت. وقد تكون مجامعة وجامعة الزرقاء الخاصة في تربية الالتربوي للطلبة المعلمين في كليتي 

 (412) لغ عددهم البا 2009/2008عام الطلبة المعلمين المسجلين في برنامج التربية العملية للفصل الدراسي الثاني من 

 .ل البيتآمعة ي جاف( طالبة 166و) طالبًا (80)( طالبة في جامعة الزرقاء الخاصة و156)طالب و  (10) طالبًا وطالبة، منهم

جاالت اآلتية: ( فقرة موزعة على الم45ه تكونت من قسمين: األول معلومات عامة، والثاني تكون من)بأنوتم تطوير است

ج التربية شرفي براميقي لمأظهرت نتائج الدراسة أن الدور الحقو )االتصال التعاوني والمحادثة واالستماع والكتابة والتوجيه(.

توسطًا، كل كان مكالمجاالت قيد الدراسة في ارات االتصال التربوي من وجهة نظر الطلبة المعلمين العملية في تحقيق مه

االتصال  مهارات وجهة نظر الطلبة المعلمين فيما يتعلق بدور المشرفين في تحقيق في وبينت الدراسة أن هناك اختالفاً 

ة بشكل قاء الخاصة الزرلمتغير الجامعة لصالح جامع ، وتبعًالمتغير الجنس لصالح الذكور في الجامعتين التربوي، وذلك تبعًا

 عام.

أعضاء هيئة  لى مهارات االتصال التربوي غير اللفظي لدىإالتعرف إلى هدفت  التي( Alsakarat, 2016)وفي دراسة 

 ،الجنس)تغيرات لم جامعة الحسين بن طالل في االردن من وجهة نظر الطلبة تبعًافي التدريس في كلية العلوم التربوية 

وطالبة  بًاطال (78)المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من  ةاستخدمت الباحث ،المعدل التراكمي(و ،التخصص األكاديميو

ربعة مجاالت أة على فقرة موزع (42)وقامت الباحثة بتطوير استبيان اشتمل على  .بالطريقة العشوائية البسيطة متم اختياره

ير غل التربوي في مهارات االتصا عًاظهرت النتائج مستوى مرتفوأ الزمان(.و ،المكانو ،الصوتو ،)المظهر الخارجي هي

ال مجو ،مانمجال الزو ،مجال الصوت، و) مجال المظهر الخارجيكافة  عضاء هيئة التدريس على المجاالتأاللفظي لدى 

مجاالت  سة أي منمتوسطات الحسابية لدرجات ممارحصائية في الإعدم وجود فروق ذات داللة تبين المكان( على التوالي. و

 التخصصو ،الجنس) لمتغيرات مهارات االتصال التربوي غير اللفظي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طالل تبعًا

  المعدل التراكمي(.و ،األكاديمي

ات االتصال التربوي غير فر مهارالى مدى توإالتعرف إلى هدفت  دراسة (Arnaout and Smadi, 2014)جرى أو

)الجنس  اتلمتغير ًااللفظي لدى أعضاء هيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجران من وجهة نظر الطلبة تبع

طالبة من طلبة  (69)و اً طالب (198)والمستوى الدراسي(. استخدم الباحثان المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 

فقرة  (50)من  ًاتم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. واستخدم الباحثان استبيان ،عة نجرانالسنة التحضيرية في جام
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أظهرت  ،تضمن محاور )المظهر الخارجي، والصوت، والحركات الجسدية واإليماءات، والزمان، والمكان(وكأداة للدراسة 

فرت بدرجة تراوحت بين المرتفعة في التدريس قد توالنتائج أن مهارات االتصال التربوي غير اللفظي لدى أعضاء هيئة ا

فر مهارات امحور المظهر الخارجي والمتوسطة في باقي المحاور. وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى تو

ة تعزى االتصال التربوي غير اللفظي لدى أعضاء هيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجران من وجهة نظر الطلب

حصائية إوعدم وجود فروق ذات داللة  ،لمتغير الجنس )ذكر وأنثى( على محور الحركات الجسدية واإليماءات لصالح الذكور

حصائية تبعا لمتغير المستوى التعليمي على محور إوجود فروق ذات داللة تبين لمتغير الجنس على باقي المحاور. و تبعًا

لمتغير المستوى التعليمي على باقي  حصائية تبعاً إول وعدم وجود فروق ذات داللة المظهر الخارجي لصالح المستوى األ

 المحاور.

لى مستوى مهارات االتصال لدى إالتعرف إلى دراسة هدفت  (Serkan, 2014) جرىنفسه أفي السياق التعليمي و 

لمتغيرات الجنس والقسم  ة نظر الطلبة تبعًاالتركية من وجه الجامعات كليات التربية الرياضية في عضاء الهيئة التدريسية فيأ

طالبًا جامعيًا متطوعًا يدرسون في أقسام  633استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من  .والسنة الدراسية

 ,Karağöz and Kösterelioğlu) مختلفة تم اختيارهم عشوائيًا. استخدام الباحث مقياس تقييم مهارات االتصال الذي أعده

بدرجة  جاءعضاء الهيئة التدريسية من وجهة نظر الطلبة أمستوى مهارات االتصال لدى  بأنظهرت النتائج . أ (2008

دارة ولصالح  قسم قسم اإلولمتغير القسم بين قسم التعليم والتدريب  وجود فروق ذات داللة احصائية تبعًاوتبين  ة.متوسط

)السنة االولى(.  ة لصالح الطلبة المبتدئينيراسدلمتغير السنة ال حصائية تبعًاإلة التعليم والتدريب، ووجود فروق ذات دال

 لمتغير الجنس. عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعًاكذلك تبين 

لى مستوى مهارات االتصال لدى مدرسي التربية الرياضية إالتعرف إلى هدفت فقد ( Doğgün, 2016دراسة ) أما

 ,Nicosiaكبر ثالث مقطعات في شمال قبرص )أفي المدارس الثانوية من وجهة نظر الطلبة، ضمن  والمدربين المحترفين

Kyrenia and Famagusta)، لى الفروق في مستوى مهارات االتصال لدى المدرسين والمدربين من وجهة نظر إ والتعرف

وتكونت ، المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمتغيرات )اللعبة والجنس والصفوف الدراسية(. استخدم الباحث الطلبة تبعًا

 .وكرة اليد( ،الكرة الطائرة، وكرة السلةو ،)كرة القدم وطالبة ضمن الفرق الرياضية الجماعية ًاطالب 90عينة الدراسة من 

 نلتقييم مستوى مهارات االتصال لدى المدرسي (Yılmaz, 2008)واستخدم الباحث مقياس مهارات االتصال الذي طوره 

مستوى مهارات االتصال من وجهة نظر الطلبة لدى  بأنظهرت النتائج أمدربين.   9و ًامدرس 12البالغ عددهم  لمدربينوا

ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في استجابات أعلى منه لدى المدربين، كما كان أمدرسي التربية الرياضية 

وعدم وجود فروق ذات داللة  ،لمتغير الجنس ولصالح االناث المدربين تبعًاالطلبة لمستوى مهارات االتصال لدى المدرسين و

 حصائية في استجابات الطلبة لمستوى مهارات االتصال لدى مدرسيهم ومدربيهم تعزى لمتغير الصفوف الدراسية.إ

ليات الكدرجة ممارسة عمداء إلى التعرف كان الهدف هو  (Alomari and Alomoush, 2017)وفي دراسة قام بها 

ية. نية الرسماألرد لمهارات االتصال اإلداري وعالقتها بمستوى التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئات التدريس في الجامعات

راه، واستخدم عضو هيئة تدريس بالطريقة الطبقية العشوائية من حملة درجة الدكتو (150)مؤلفة من  وتم اختيار عينة

ات داء الكليرسة عمتان لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى أن درجة ممابأنخدمت استالمنهج الوصفي االرتباطي، كما است

تابي، تصال الكومجاالت مهارة اال ،مجال مهارة االستماع بدرجة مرتفعةجاء و ،متوسطةكانت لمهارات االتصال اإلداري 

مستوى  جاءما بين ،يرات بدرجة متوسطةواالتصال اللفظي )مهارة التحدث(، واالتصال من خالل الرموز والحركات والتعب

 يةإحصائ  لةوات دالال توجد فروق ذتبين أنه التماثل التنظيمي ومجاالته لدى أعضاء الهيئات التدريسية بدرجة مرتفعة. و

ال توجد  كماا، في درجة ممارسة عمداء الكليات لمهارات االتصال اإلداري من وجهة نظر أعضاء الهيئات التدريسية فيه

، ألكاديميةلرتبة اا)تقدير أعضاء هيئات التدريس لمستوى التماثل التنظيمي لديهم تعزى إلى ق ذات داللة إحصائية في فرو

جة ية بين درية إيجابوجود عالقة ارتباطواتضح . (هيئة التدريس والنوع، والكلية، وسنوات الخبرة، والبلد الذي تخرج فيها

 .فيها اإلداري ومستوى التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئات التدريس ممارسة عمداء الكليات لمهارات االتصال
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لى إالتعرف لى إ( هدفت Sunay et al., 2017)دراسة  ومن الدراسات التي تناولت مهارات االتصال في المجال الرياضي

افظة ت بمحجامعامستوى مهارات االتصال لدى مدربي كرة القدم من وجهة نظر الالعبين المشاركين في بطولة دوري ال

 كونت عينةوت ج الوصفي،استخدم الباحثون المنه .التركية تبعًا لمتغيرات )العمر والخبرة والجامعة( Shanlıurfaشانلي اورفا 

ويره من قبل يالماز فقرة والذي تم تط 48، واستخدم الباحثون مقياس مهارات االتصال المؤلف من ًاالعب (117) الدراسة من

ة القدم من ظهرت النتائج درجة مرتفعة في مستوى مهارات االتصال لدى مدربي كروأ. (Yılmaz et al., 2008) ئهوزمال

لالعبين هة نظر اوجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى مهارات االتصال لدى المدربين من وجمع وجهة نظر الالعبين، 

جود فروق ذات ووعدم  ،(18-21)الفئة العمرية االقل من لصالح ( فما فوق 26) و (22-25)و  (18-21)بين الفئات العمرية 

 لمتغيري الخبرة والجامعة.  حصائية في مستوى مهارات االتصال لدى المدربين تبعًاإداللة 

 الفردية تالرياضا مدربي لدى االتصال مهارات اختبار لىإ التعرف إلى( Savic and Abakay, 2017) دراسة وهدفت

منهم  والعبةًا بالع 767 من الدراسة عينة وتكونت الوصفي، المنهج الباحثان استخدم .الالعبين نظر وجهة من والجماعية

 وا ةللعبة فرديا )نوع لمتغيرات تبعا ،تركيا في Gaziantep عنتاب غازيفي جامعة  ناثاإل من( 250) و الذكور من( 517)

 الخاص صاالتاالت مقياس طريق عن البيانات جمع تم .الرياضة( ممارسة سنواتوالتعليمي،  المستوىوالجنس، وجماعية، 

 ستوىم هناك بأن النتائج ظهرتوأ. فقرة 28 من والمكون( Abakay and Kuru, 2009) طوره الذي القدم كرة بمدربي

 ئجنتاال ظهرتأ كما لي،التوا على الالعبين نظر وجهة من والجماعية الفردية الرياضات مدربي لدى االتصال مهارات في ًامرتفع

 الرياضة لنوع بعًات الالعبين نظر وجهة من والجماعية الفردية الرياضات مدربي لدى االتصال مهارات مستوى في فروق وجود

 تبعاً  الالعبين ظرن وجهة من المدربين لدى االتصال مهارات في فروق وجود عدم النتائج ظهرتأو ،الفردية الرياضات لصالح

 .لعلياا الدراسات طلبة لصالح التعليمي المستوى لمتغير تبعًا حصائيةإ داللة ذات فروق ووجود ،الجنس لمتغير

 لمربينا قبل من استخدامًا كثراأل التواصل سلوبأ لىإ التعرفإلى  هدفتدراسة ( Ezzeldin, 2018)جرى أكما 

 في والالعبين المدربين نظر وجهةمن  الرياضيين مع للتواصل سلوبأ فضلأ وتحديد والجماعية الفردية للفرق الرياضيين

 الوصفي، لمنهجا الباحث استخدم. الرياضة ونوع الجنس لمتغيرات تبعًا( FAMU) والميكانيكية الزراعية فلوريدا جامعة

 الجماعية اضاتالري يمثلون مدربين (8) ومنهم ،ناثإ (5)و ذكور( 9) منهم ًارياضي ًامدرب 14من  الدارسة عينة وتكونت

 الرياضات ثلونيم العبين (106) ومنهم اث،ان (109)و ذكور (110) منهم العبين (208) و الفردية، تالرياضا يمثلون (6و)

 ألعاب) الفردية اتالرياض يمثلون (102) و( الناعمة والكرة الطائرة والكرة والبيسبول السلة وكرة القدم كرة) الجماعية

 فقرة( 27) و نالمدربي الستجابات فقرة (28) على اشتملو للدراسة كأداة االستبيان الباحث واستخدم(. والتنس القوى،

 االتصال كرارت حيث من احصائية داللة ذات فروق وجود النتائج ظهرتوأ. الخماسي كرتيل تدرج حسب الالعبين الستجابات

 الرياضات الحلص قالفري في الزمالء مع االتصال تكرار، ومن حيث الفرقية الرياضات لصالح اللعبة لنوع تبعًا المدرب مع

 .احصائيًا دالة غير ولكنها ناثاإل لصالح اللفظي غير االتصال مهارات مستوى في الجنس لمتغير تبعًا فروق ووجود الفردية،

 خالل تواصللل وسيلة اسرع بصفته اللفظي االتصال هو المدربين لدى المفضل التواصل سلوبأ بأن النتائج ظهرتأ كما

 نحي في ,اللفظي غيرو اللفظي لالتصال متساويًا تفضياًل الذكور الالعبون ظهرأ كما .اللفظي رغي االتصال يليه ،المنافسات

 .لفظيال االتصال يليه ،التواصل في سرعاأل باعتباره( المرئي)اللفظي غير للتواصل تفضياًل الالعبات ظهرتأ

 هيئة وأعضاء الطلبة بين األكاديمي االتصال ممارسة درجة إلى التعرف إلى( Badrakhan et al, 2019دراسة ) وهدفت

 والسنة التراكمي، والمعدل الجنس،: متغيرات ضوء في الطلبة نظر وجهة من ذلك ومعيقات األهلية، عمان جامعة في التدريس

 زعتو ثم وثباتها، صدقها من التحقق وتم فقرة،( 39) من مكونة ةبأناست بناء تم. الطالب إليها ينتمي التي والكلية الدراسية،

 الكلية درجةال أن إلى النتائج أشارت وقد. األهلية عمان جامعة كليات جميع من وطالبة طالبًا( 445) من تألفت عينة على

 احتل وقد .متوسطة كانت ومعيقاته األهلية عمان جامعة في التدريس هيئة وأعضاء الطلبة بين األكاديمي االتصال لممارسة

 حين في مرتفعة، تقدير بدرجة األولى المرتبة( والبيئة المنهج،: )المادية بالمكونات لمتعلقةا األكاديمي االتصال معيقات مجال

 أظهرت كذلك. متوسطة تقدير بدرجة األخيرة المرتبة التدريس هيئة بعضو المتعلقة األكاديمي االتصال معيقات مجال احتل
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 والمعدل الجنس،: متغيرات إلى تعزى للمستجيبين يةالحساب المتوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج

 .الطالب إليها ينتمي التي والكلية الدراسية، والسنة التراكمي،

، عنصر ظيةغير لف وأ كانت لفظية اًءسو ،عضاء الهيئة التدريسية لمهارات االتصال الفعالأن امتالك أويرى الباحثون 

 و توجيهاتأليمات عطاء تعإالتفاعل مع الالعبين او الطلبة الرياضيين في ساسي في عمليتي التدريس والتدريب الرياضي وأ

م و تقديأة ة مكتوبو توجيه رسالأو من خالل كتابة مقال أ و التحدث خالل االجتماعات والمناقشات في المواقف المختلفةأ

لعملية، مساقات امهارات خالل الداء مختلف الأو تقديم تغذية راجعة مرئية باستخدام لغة الجسد حول كيفية أعرض شفهي 

بة اجات الطلومعرفة ح همية في عملية االتصال في فهم اآلخرينأكثر مهارة االستماع النشط تعد من العناصر األأن عن  فضاًل

و تفضيلهم أقبلهم تن يوظف المدرس مهارات اتصال متعددة تتناسب مع احتياجات الطلبة ومدى أال بد  ،و الالعبين. وعليهأ

المضرب،  بألعاات و فردية كرياضأًء كانت فرقية مثل كرة القدم اسو ،ع التواصل على اختالف نوع اللعبة أو الرياضةلنو

تملي لتي اعملية فعند توافق نوع االتصال المستخدم من قبل المدرس مع احتياجات الطلبة وطبيعة المساقات النظرية وال

يلهم مو ألبة قبول الط، فإن ذلك ينعكس في اسب مع المواقف التدريسيةو مهارة اتصال محددة لتتناتصال محددًا أنمط 

 .نجاح العملية التعليميةهداف المشتركة إلداء وتحقيق األلتحسين األ

 مشكلة الدراسة

الطلبة  هناك فجوة بين أنجامعة اليرموك في الحظ الباحثون من خالل عملهم في التدريس للمساقات العملية 

لمهارات لمختلف ا تقانهمإداء الطلبة وأن أبداء اآلراء بشأنها، كما إفكار والتفاعل معها والمعلومات واأل ومدرسيهم في تبادل

عن  فضاًل العملية ومستوى تحصيلهم في المساقات العملية لم يصل للمستوى الذي ينشده المدرسون لتلك المساقات،

مستوى  في ًااينن هناك تبأكما يجابية، إلق بيئة تعليمية تدني مستوى العالقة التشاركية بين المدرسين والطلبة في خ

 ةة التدريسيالبيئي فتوظيف مختلف مهارات االتصال اللفظية وغير اللفظية  الفّعال وفيممارسة المدرسين لمهارات االتصال 

 على سلوك سلبًا عكسالمضرب وكرة القدم، الذي قد ين ألعابوخاصة في المساقات العملية ك ،تناسب مع طبيعة المساقي بما

لجامعي في المدرس ا يؤديه ألهمية الدور الذي الطلبة وفاعلية العملية التربوية وتكاملها وتحقيق مخرجاتها التعليمية. ونظراً 

القدم  وكرة المضرب لعابفقد ارتأى الباحثون البحث في مستوى ممارسة مدرسي المساقات العملية أل ،المجال الرياضي

هذه  هميةأتكمن وتها. وتحليلها تبعًا للرياضات الجماعية والفردية من خالل االجابة عن تساؤال ،الفعالة لمهارات االتصال

فق ضي بما يتجال الرياومدى ممارستها من قبل المدرسين الجامعيين في المالفّعال، مهارات االتصال  إلىلتعرف في ا الدراسة

 في حدود علمو .لهمفة كاشكال الدعم والتغذية الراجعة االيجابية أوتقديم  ،ومشاركتهم في صنع القرار الطلبة، داءأتطوير و

ن أ احدودة، كممما زالت  البيئة التعليمية في المجال الرياضي مهارات االتصال في تناولتن الدراسات التي إف أيضًاالباحثين 

 ،ليهوع .ريبيةيئة التدركزت على الب ،العربيةوخاصة في البيئة  ،الدراسات التي تناولت مهارات االتصال في المجال الرياضي

خالل  تعليميةفي البيئة ال كاديميينالكشف عن مهارات االتصال لدى المدرسين األ علىتميزت هذه الدراسة بتركيزها 

نية، األرديئة توى البالمجال على مس اوائل الدراسات في هذأالمساقات العملية للرياضات الجماعية والفردية، وقد تكون من 

 ،ظيفهاحديدها وتوافضل لهذه المهارات وت ًاوفهمالفّعال، دراسة مهارات االتصال حول قد توفر للباحثين تصورات هامة و

 هدافها.أن يسترشد بها في هذا المجال بهدف تحسين العملية التعليمية التعلمية وتحقيق أيمكن و

 أهداف الدراسة

 نظر وجهة من اليرموك جامعةفي  قدمال وكرة المضرب ألعاب مدرسي لدى الالفّع االتصال مهارات مستوى لىإالتعرف  -1

 (.مهارات االستماعومهارات االتصال غير اللفظي، ومهارات االتصال اللفظي، ضمن مجاالت ) الطلبة

 نظر وجهة من اليرموك عةجامفي  القدم وكرة المضرب ألعاب مدرسي لدى الفّعال االتصال مهاراتالفروق في لى إالتعرف  -2

 (.الدراسية السنةو المساق،و الجنس،تبعًا لمتغيرات ) الطلبة
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 تساؤالت الدراسة

 ؟رموك من وجهة نظر الطلبةجامعة اليفي المضرب وكرة القدم  ألعابلدى مدرسي الفّعال مهارات االتصال مستوى ما  -1

هة نظر جامعة اليرموك من وجفي ة القدم المضرب وكر ألعابلدى مدرسي  الفّعال الهل يختلف مستوى مهارات االتص -2

 السنة الدراسية(؟ والمساق، والطلبة باختالف متغيرات )الجنس، 

 محددات الدراسة

 جامعة اليرموك.في كلية التربية الرياضية في المحدد المكاني: تم تطبيق هذه الدراسة 

 لفصل الدراسي الثاني للعام الدراسياخالل  (2019 /23/5-19) المحدد الزماني: تم تطبيق الدراسة في الفترة الواقعة بين

(2019-2018.) 

جامعة في المضرب وكرة القدم  ألعابالمسجلين لمساقي من وطالبة  ًا( طالب255تكونت عينة الدراسة من ) المحدد البشري:

 (.2018-2019) خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي اليرموك

 مصطلحات الدراسة

ب ة والتهذييجابيالمعلومات المفيدة التي تتسم بالوضوح والصحة واإلاألفكار و: وسيلة لتبادل اآلراء وعالاالتصال الف

 .(Almagriby, 2007) نسانيةإحداث عالقات إو ألى خلق تفاهم وثقة إتؤدي و

 طريقة الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة

 ته طبيعة هذه الدراسة.مءالمنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمال وناستخدم الباحث

 مجتمع الدراسة

 دم البالغكرة القوالمضرب  ألعابناث المسجلين لمساقي اإلوتكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية التربية الرياضية الذكور 

 (.2018-2019)خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي طالبًا وطالبة ( 255عددهم )

 عينة الدراسةوصف 

 ،وكرة القدم ،وطالبة ًا( طالب136) المضرب وعددهم ألعابدراسة من جميع الطلبة المسجلين لمساقي تكونت عينة ال

توزيع  ( يوضح1) الجدول رقمو .تم اختيارهم بطريقة المسح الشامل لمجتمع الدراسة نفسهووطالبة.  ًا( طالب119) وعددهم

 سنة الدراسية(.الوالمساق، و)الجنس،  العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية أفراد

 (.255السنة الدراسية(، )ن=والمساق، وتوزيع عينة الدارسة حسب متغيرات )الجنس،  :(1جدول )ال

 النسبة المئوية نسبة التكرار الفئة المتغير

 الجنس

 62.0% 158 ذكور

 38.0% 97 إناث

 100.0 255 المجموع

 المساق

 53.3 136 مضرب ألعاب

 46.7 119 قدمالكرة 

 100.0 255 جموعالم

 السنة الدراسية

 22.7 58 سنة أولى

 46.3 118 سنة ثانية

 20.0 51 سنة ثالثة

 11.0 28 سنة رابعة

 100.0 255 المجموع
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قدرها ة ( بنسبة مئوي158)بلغ الذكور من نة العي أفرادأن عدد  بالنسبة لمتغير الجنس( 1) يظهر من الجدول

عدد  بلغفقد  ،ساقلمتغير الم ما بالنسبةأ %(.38.0)قدرها ( بنسبة مئوية 97) ث في العينةعدد اإلنا %(، بينما بلغ62.0)

ة  "كرعدد المسجلين لمساق  (، بينما بلغ%53.3)قدرها ( بنسبة مئوية 136مضرب" ) ألعاب"المسجلين لمساق 

 بوالعينة الذين أجاا أفرادبلغ عدد  عدد وبالنسبة لمتغير السنة الدراسية بلغ (.%46.7)قدرها ( بنسبة مئوية 119القدم")

. وبلغ %(46.3) قدرهابنسبة مئوية  (118)أجابوا "سنة ثانية" وعدد ( 22.7%)قدرهابنسبة مئوية  (58"سنة أولى" )

بلغت بة مئوية ( بنس28بوا "سنة رابعة" )وعدد أجا(، 20.0%)قدرها ( بنسبة مئوية 51أجابوا "سنة ثالثة" ) عدد الذين

(11.0.)% 

 اة الدراسةأد

 ،دب النظري والدراسات السابقة التي تناولت موضوع االتصالداة الدراسة بعد االطالع على األأالباحثون بتصميم  قام 

 Crespo and)( و Alnidami, 2002) و (Abdul Mawla, 2002) اتاالستعانة ببعض الدراسات مثل دراس توتم

Miley , 2008 و )(Shimazaki and Kikkawa, 2015( و )Mahender and Mahesh, 2016).  داة أواشتملت

السنة والمساق، وول تضمن خصائص عينة الدراسة في ضوء المتغيرات الشخصية )الجنس، األ ؛الدراسة على قسمين

. (2جدول ال( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت )40داة على )ألاشتملت اوداة قياس مهارات االتصال، أ والثاني ،الدراسية(

 وفقًا الشخصية، المستجيب قناعة مع الفقرة في يرد ما تطابق مدى لبيان فقرة كل أمام( √)شارة إكن للمستجيب وضع يمو

كبيرة جدًا  :كما يأتيتلك الدرجات  اإليجابية كانترات بالفق يتعلق وفيما .درجات خمس من المكون الخماسي ليكرت لتدريج

رجات، قليلة درجتان، قليلة جدًا درجة واحدة. كما تم اعتماد التصنيف ( د3( درجات، متوسطة )4( درجات، كبيرة )5)

متوسطة(، )أعلى من درجة  3.66 – 2.34)من ومنخفضة(، درجة  2.33التالي للحكم على المتوسطات الحسابية: )أقل من 

 مرتفعة(. درجة  3.66

 داةصـدق األ

ء في لخبراولية على عدد من المحكمين واتها األتم التحقق من صدق األداة من خالل صدق المحتوى بعرضها بصور

ة ممن لهم باع ( محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص من اعضاء هيئة التدريس والقاد7مجال التربية الرياضية وعددهم )

ءمة الكد من ملك للتأطلب منهم تحكيم فقرات األداة ، وذ. وقد داري في الجامعات األردنيةكاديمي واألطويل في المجال اال

الت اد المجاخذ بمالحظاتهم واعتموقد تم األوما اذا كانت بحاجة إلى حذف أو تعديل. الفقرات لمجاالتها ووضوحها 

 ى إدخال، وقد جرداة صالحة لقياس مهارات االتصال لدى عينة الدراسةن األأجمع المحكمون على أحيث  ،والفقرات

 . مالحظات المحكمين ووضع األداة في صورتها

 ــةسأداة الدرا ثبات

البًا وطالبًة من ( ط255تم تطبيق أداة القياس على عينة الدراسة المكونة من ) ،بهدف التأكد من ثبات أداة الدراسة

دة بات اإلعاثستخراج وتم حساب معامل ارتباط بيرسون لمجاالت الدراسة ال .ليرموكالرياضية في جامعة اكلية التربية  بةطل

(test - retest)،  ائجالنت( يوضح 2) كرونباخ لمجاالت الدراسة والمجموع الكلي لها، والجدولألفا تم تطبيق معادلة كما. 

 .(255الت الدراسة، )ن=لمجا( test - retest)كرونباخ وثبات اإلعادة ألفا معامالت  :(2جدول )ال

 كرونباخ ألفا  المجال
 ثبات اإلعادة

(test - retest) 

 0.89 0.93 مهارات االتصال اللفظي

 0.90 0.88 مهارات االتصال غير اللفظي

 0.96 0.95 مهارات االستماع

 0.90 0.95 الكلي
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كان أبرزها و ،(0.95 – 0.88تراوحت بين ) لمجاالت الدراسة ( أن معامالت االتساق الداخلي2يظهر من الجدول )

ال اللفظي"، وأخيرًا جاء مجال "مهارات االتصال مجال "مهارات االتصجاء ( وفي المرتبة الثانية 0.95"مهارات االستماع" )

 - test)(. وتراوحت معامالت الثبات بطريقة اإلعادة 0.95كرونباخ للمجموع الكلي )ألفا كما بلغ معامل . غير اللفظي"

retest) عامل ثبات وبلغ م .االتصال اللفظي مهاراتكان أبرزها مهارات االستماع وأدناها و( 0.96 – 0.89) لمجاالت الدراسة

 (.0.90اإلعادة لألداة ككل )

 خطـوات جـمـع البيانـات

الدراسة  عينة لىإسلوب المسح الشامل والتعرف أقام الباحثون بالتأكد من  ،الدراسة داةأبعد التأكد من صدق وثبات 

ي فلرياضية ة التربية اكليفي لقدم االمضرب وكرة  ألعابالبيانات الالزمة من عينة الدراسة بالتعاون مع مدرسي وتوزيع وجمع 

ات منهم خالل الفصل وطالبة، تم جمع البيان ًا( طالب260عينة الدراسة الذين تم حصرهم ) أفرادليبلغ عدد  جامعة اليرموك

لعدم  استبانات (5منها ) توبعد تدقيقها استبعد ،اتباناالستاسترداد . وتم 2019/2018الدراسي الثاني من العام الجامعي 

ن كما هو موضح في وطالبة، موزعي ًا( طالب255ة القياس ليصبح عدد المستجيبين )ادأاجابتها على جابات فيها اإلاكتمال 

فقًا لمناسبة وحصائية اجراء المعالجة اإلإالعينة. وتم تفريغ البيانات بواسطة الحاسوب و أفراد( الذي يضم توزيع 1الجدول )

 عن كل سؤال. إلجابةاا حسب لى النتائج وتبويبهإألسئلة الدراسة للوصول 

 متغيرات الدراسة

لسنة اوالمساق، وهي )الجنس،  واشتملت على ثالثة متغيرات ،لشخصيةالمتغيرات ا وهي: ،المتغيرات المستقلة -أواًل

 الدراسية(.

 ألعابرسي لدى مد الفّعال عينة الدراسة على مقياس مهارات االتصال رادأفوهي: استجابات  ،المتغيرات التابعة -ثانيًا

، اللفظي مهارات االتصال غيروضمن مجاالت )مهارات االتصال اللفظي،  في جامعة اليرموكالمضرب وكرة القدم 

 ومهارات االستماع(.

 المعالجة اإلحصائية

ة ت المعيارينحرافاالمتوسطات الحسابية واال تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية: ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة

ة عين فرادلشخصية ألالتكرارات والنسب المئوية للمتغيرات اوعينة الدراسة عن جميع فقرات أداة الدراسة،  أفرادابات إلج

(، وتحليل ANOVAتحليل التباين )وكرونباخ للتحقق من ثبات أداة الدراسة، ألفا معامل االتساق الداخلي والدراسة، 

 ( للمقارنات البعدية.Scheffeاختبار شيفيه )، و(MANOVAالتباين المتعدد )

 ومناقشتها عرض النتائج

 ابألع رسيمد الفّعال لدى "مهارات االتصال :التعرف إلىإلى يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة التي تهدف 

 .من وجهة نظر الطلبة"، وسيتم عرضها بناًء على أسئلة الدراسة في جامعة اليرموكالمضرب وكرة القدم 

ضرب وكرة الم ألعابلدى مدرسي الفعال مهارات االتصال مستوى ة باإلجابة عن السؤال األول: ما النتائج المتعلق

 من وجهة نظر الطلبة؟ في جامعة اليرموكالقدم 

( 3جدول )ة، التم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراس ،لإلجابة عن هذا السؤال

 يوضح ذلك. 
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 لجميع مجاالت الدراسة. المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات :(3جدول )ال

 (136مضرب )ن= ألعاب (119كرة القدم )ن= 

 المجال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 2 0.88 3.01 مرتفعة 1 0.61 4.19 مهارات االتصال اللفظي 1

 مرتفعة 1 0.67 3.96 متوسطة 2 1.17 3.46 مهارات االتصال غير اللفظي 2

 متوسطة 3 0.97 2.92 متوسطة 3 1.16 3.42 مهارات االستماع 3

   0.74 3.29   0.80 3.69 المتوسط العام

 - 4.19) القدم تراوحت بين ن المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة لدى مدرسي كرةأيظهر من الجدول أعاله 

" لفظيغير ال مهارات االتصال حيث كان أبرزها مجال "مهارات االتصال اللفظي" بدرجة مرتفعة، ثم جاء مجال " (3.42

، ة متوسطةبدرج "مهارات االستماع( وبدرجة متوسطة، وفي المرتبة األخيرة جاء مجال "3.46)مقدراه بمتوسط حسابي 

ة لمجاالت ن المتوسطات الحسابيأكما يظهر من الجدول  ( بدرجة متوسطة.3.69جاالت ككل )وبلغ المتوسط العام للم

" تصال غير اللفظيمهارات اال(، حيث كان أبرزها مجال "2.92 – 3.96المضرب تراوحت بين ) ألعابالدراسة لدى مدرسي 

المرتبة  ( وبدرجة متوسطة، وفي3.01) بلغ " بمتوسط حسابيمهارات االتصال اللفظيبدرجة مرتفعة، ثم جاء مجال "

 ة متوسطة.( وبدرج3.29، وبلغ المتوسط العام للمجاالت ككل )بدرجة متوسطة" مهارات االستماعاألخيرة جاء مجال "

وتوظيفها  لمتنوعةامهارات االتصال الفعال  امستخديقوموا باالمضرب لم  ألعابكرة القدم و يمدرس بأنوتفسر النتيجة 

وصول لتعلم والاحو عملية ن تؤثر على الطلبة في البيئة التعليمية وتحفزهم نأيمكن  هابأن، علمًا مع الطلبةمن خالل التفاعل 

 (Sng Bee, 2012)و (McCarthy and Carter, 2001) كد عليه كل منأوهذا ما  .األكاديميلى النجاح والتفوق إبهم 

ذلك  لىإشار أكما  ستند على االتصاليفي هذا السياق  اتمعلومو تبادل الأفالبيئة التعليمية  .(Sherwyn et al., 2000)و

(Melhim, 2006)، ودة ذج لضمان جالساسي والنموأاتصال يمثل المدرسون فيها العنصر عملية عملية ال تلك ويمكن اعتبار

ذي لم داء الاألو ،فكاراألبين الطلبة ومدرسيهم في تبادل المعلومات والتي يراها الباحثون فجوة ن الإهذه العملية. وبالتالي 

 ك؛ كل ذلليةومستوى تحصيلهم في المساقات العم ،لمختلف المهارات العمليةالطلبة تقان إيصل للمستوى المنشود في 

لمضرب ا ألعابو كرة القدم يمدرس بأن أيضًالمهارات االتصال الفعال. وتفسر النتيجة  يناستخدام المدرس خفاضبانيفسر 

ح لطلبة تصلابات ان مهارات االتصال حسب استجإف ،دانية في مجال التدريب وقيادة الفرق التنافسيةلخبراتهم المي نظرًا

و أهمية ن حيث األمومن هنا ظهر ترتيب المجاالت من وجهة نظر الطلبة  .لمواقف التدريسيةلمنها  أكثرلمواقف المنافسات 

اء ج، بينما ل مهارات االتصال اللفظي بدرجة مرتفعةمجابحيث جاء مستوى استخدام المجال من قبل مدرسي كرة القدم 

 بأن يضًاأيفسر  المضرب بدرجة مرتفعة. وهذا ألعابمن قبل مدرسي  كثر استخدامًامجال مهارات االتصال غير اللفظي األ

يغلب  المضرب ألعابفطبيعة رياضات  .المضرب يستخدمون مهارات االتصال التي تتناسب مع مواقف المنافسة ألعاب يمدرس

هارات مستخدام ال يسمح للمدربين با وكذلكعليها استخدام المهارات غير اللفظية بالنسبة للمدربين خالل المنافسة، 

بتته ثأهذا ما و .دامهاالتصال اللفظي خالل مواقف المنافسة مع الالعبين في الوقت الذي يسمح فيه لمدربي كرة القدم باستخ

ون ثويفسر الباح ا من قبل المدرسين على حد سواء.موغير اللفظي بالنسبة الستخدامه مجالي االتصال اللفظي فيالنتيجة 

لتي يغلب لمضرب اا ألعابالطريقة او االستراتيجية التدريسية المستخدمة من قبل مدرسي كرة القدم وب أيضًاهذه النتيجة 

لمدرسين قة بين اة والعاللقة بتنفيذ مهام المحاضرية القرارات المتعبيصنعون غال ونفالمدرس ؛و الموجهأعليها الطابع األمري 

ب االتصال سلوأي والطلبة ف ينفي العالقة بين المدرس ًان هناك ضعفأوالطلبة تتبع لما يمليه المدرسون. ومن هنا يبدو 

قبل  تماع منسرات االحيث جاء مجال مها ائج،هداف التعليمية، وهذا بينته النتداء واألوتبادل المعلومات واآلراء حول األ

 خيرة بين المجاالت.  المرتبة األوفي المدرسين بدرجة متوسطة 

صال جاءت بدرجة متوسطة ولم تصل للمستوى تاستجابات الطلبة على المجال الكلي لمهارات اال بأنويرى الباحثون 

ن تؤثر أة التعليمية، التي يمكن وذلك لمحدودية العالقة التفاعلية والتواصل النشط بين المدرسين والطلبة في البيئ ،المطلوب
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 استجاباتوتحقيق  ،المضرب، وفاعلية العملية التدريسية ألعابلمختلف مهارات كرة القدم ووتطبيقهم داء الطلبة أعلى 

 Choi))و ( Neill & Caswell, 1993)و  (McCarthy and Carter, 2001) ليه كل منإشار ألما  يجابية وفقًاإ انفعالية

& Nam, 2012  و(Sagar and Jowett, 2012). النتيجة هذه واتفقت ( مع النتيجة في دراسةAlnidami, 2002)  التي

 وجهة من اليرموك جامعة في التربية كلية في التدريس هيئة أعضاء لدى االتصال مهارات توافر في متوسطة درجة ظهرتأ

مع النتيجة في  أيضًاواتفقت النتيجة  لمساقات التدريسية.مع تشابه البيئة التعليمية والعينة واختالف طبيعة ا ،الطلبة نظر

ظهرت درجة متوسطة في تحقيق مشرفي التربية العملية لمهارات االتصال من وجهة أالتي ( Alkhazaleh, 2011)دراسة 

 (,Alomari and Alomoush 2017)مع النتيجة في دراسة  أيضاً واتفقت  .العينةفي مع االختالف  ،نظر الطلبة المعلمين

الرسمية من  األردنية الجامعات في اإلداري االتصال لمهارات الكليات عمداء ظهرت درجة متوسطة في مستوى ممارسةأالتي 

مع النتيجة  أيضًاواتفقت  اعضاء هيئة تدريس.التي تكونت من مع االختالف في العينة و ،عضاء الهيئة التدريسيةأوجهة نظر 

كليات التربية عضاء الهيئة التدريسية في أمستوى مهارات االتصال لدى  بأناظهرت  التي (Serkan, 2014)في دراسة 

بيئة )والبيئة  ون(طلبة جامعي)مع التشابه في العينة  ،بدرجة متوسطة جاء الجامعات التركية من وجهة نظر الطلبةالرياضية في 

التي  (Doğgün, 2016) مع النتيجة في دراسة أيضًاقت وهي بيئة تركية. واتف ،واالختالف من حيث البيئة المجتمعية (تعليمية

مع  أيضًاواتفقت  .مهارات االتصال من وجهة نظر الطلبةل الرياضية التربية في استخدام مدرسي ًاظهرت مستوى متوسطأ

 لطلبةا بين األكاديمي االتصال لممارسة الكلية الدرجة ( التي اظهرت أنBadrakhan et al., 2019النتيجة في دراسة )

 متوسطة. كانت ومعيقاته األهلية عمان جامعة في التدريس هيئة وأعضاء

 االتصال اراتمه مستوى في مرتفعة درجة ظهرتأالتي  (Sunay et al, 2017)واختلفت النتيجة مع النتيجة في دراسة  

التي ( Savic and Abakay, 2017) مع النتيجة في دراسة أيضًاواختلفت  ،الالعبين نظر وجهة من القدم كرة مدربي لدى

ين مع االختالف في الالعب نظر وجهة من والجماعية الفردية الرياضات مدربي لدى االتصال مهارات في ًامرتفع مستوى ظهرتأ

  .البيئة والعينة

 :حده على مجال ومناقشة كل عرض يلي وفيما

 هاراتمتقيس  افات المعيارية للفقرات التيتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحر :مجال مهارات االتصال اللفظي

 ( يوضح ذلك.4جدول )الالمضرب و ألعابلمساق كرة القدم و تبعًا اللفظي االتصال

مساقي كرة ل تبعًا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات التي تقيس مهارات االتصال اللفظي :(4جدول )ال

 .(255المضرب )ن= ألعابالقدم و

 (136المضرب )ن= ألعاب (119القدم )ن= كرة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
يتحدث المدرس بلغة واضحة 

 مفهومة.
 متوسطة 6 1.85 3.40 مرتفعة 1 0.60 4.71

2 
يتحدث المدرس بصوت واضح 

 .ميع الطلبةمسموع لدى ج
 متوسطة 4 1.81 3.51 مرتفعة 2 0.68 4.61

3 
يقدم المدرس المعلومة بشكل مبسط 

 تناسب مع جميع الطلبة.يومباشر 
 متوسطة 10 1.78 2.95 مرتفعة 3 0.71 4.50

4 
يقدم المدرس أفكاره بطريقة منظمة 

 متسلسلة.
 متوسطة 14 1.83 2.87 مرتفعة 5 0.77 4.41

5 
كرة واحدة خالل يركز المدرس على ف

 الشرح.
 متوسطة 17 1.46 2.58 متوسطة 18 1.37 3.18

6 
يقدم المدرس المعلومات بأسلوب 

 مشوق بعيدًا عن الملل.
 متوسطة 16 1.57 2.78 مرتفعة 14 0.93 4.19
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 (136المضرب )ن= ألعاب (119القدم )ن= كرة 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

7 
يستخدم المدرس أسماء الالعبين 

 خالل المحاضرة.
 متوسطة 13 1.63 2.88 مرتفعة 12 0.96 4.28

8 
درس التعابير اللفظية يستخدم الم

 اإليجابية خالل نقاشه مع الطلبة.
 متوسطة 11 1.77 2.93 مرتفعة 4 0.73 4.45

9 
في  ًاإيجابي ًايستخدم المدرس أسلوب

 تصحيح األخطاء.
 مرتفعة 1 0.88 4.10 مرتفعة 9 0.83 4.37

 طةمتوس 9 1.63 2.96 مرتفعة 13 0.87 4.27 يتفقد المدرس فهم الطلبة باستمرار. 10

11 
يستخدم المدرس تغذية راجعة 

 إيجابية محددة في التدريس
 متوسطة 18 1.58 2.57 مرتفعة 8 0.82 4.35

12 
يتعامل المدرس بصدق مع جميع 

 الطلبة.
 متوسطة 7 1.79 3.20 مرتفعة 7 0.85 4.39

13 
يستخدم المدرس نبرات الصوت 

 المناسبة وفقًا للموقف التعليمي.
 مرتفعة 3 1.66 3.80 مرتفعة 6 0.84 4.41

14 

في  فعااًل ًايستخدم المدرب أسلوب

طرح األسئلة المفتوحة لتوليد 

 مناقشات إيجابية.

 متوسطة 12 1.60 2.90 مرتفعة 11 0.85 4.29

15 

يستخدم المدرس أسلوب الثناء 

ومكافأة جهود الطلبة باستمرار 

 للوصول لألهداف التعليمية.

 مرتفعة 2 0.87 4.00 مرتفعة 15 0.87 4.19

16 
يكرر المدرس األفكار األساسية 

 .لتوضيح المطلوب
 متوسطة 8 1.76 3.18 مرتفعة 10 0.81 4.32

17 
يتعامل المدرس مع الطلبة بأسلوب 

 متواضع بعيدًا عن السخرية.
 متوسطة 5 1.77 3.41 متوسطة 17 1.36 3.20

18 
في  ًامفتوح ًايستخدم المدرس أسلوب

 ة.النقاش والحوار مع الطلب
 متوسطة 15 1.70 2.82 متوسطة 16 0.84 3.40

 متوسطة  0.88 3.01 مرتفعة  0.61 4.19 المتوسط العام

راوحت بين تن المتوسطات الحسابية لمجال مهارات االتصال اللفظي لدى مدرسي كرة القدم أ (4)يظهر من الجدول 

 بمتوسط حسابي المدرس بلغة واضحة مفهومة" "يتحدث :( التي تنص على1(، حيث كان أبرزها للفقرة )3.18 - 4.71)

وفي  .ة""يتحدث المدرس بصوت واضح مسموع لدى جميع الطلب :( التي تنص على2ثم جاءت الفقرة ) (،4.71)مقداره 

لمتوسط العام وبلغ ا ."يركز المدرس على فكرة واحدة خالل الشرح" :( التي تنص على5المرتبة األخيرة جاءت الفقرة )

ة لمجال مهارات المتوسطات الحسابي أنكما يظهر من الجدول  ( بدرجة مرتفعة.4.19ات االتصال اللفظي ككل )لمجال مهار

على: تي تنص ( ال9حيث كان أبرزها للفقرة ) ،(2.57 - 4.10) المضرب تراوحت بين ألعاباالتصال اللفظي لدى مدرسي 

لمدرس ا"يستخدم  :التي تنص على (15اءت الفقرة ). ثم ج"في تصحيح األخطاء ًاإيجابي ًايستخدم المدرس أسلوب"

لتي ا( 11رة )ت الفقأسلوب الثناء ومكافأة جهود الطلبة باستمرار للوصول لألهداف التعليمية". وفي المرتبة األخيرة جاء

ال تصات االوبلغ المتوسط العام لمجال مهار ".يستخدم المدرس تغذية راجعة إيجابية محددة في التدريستنص على: "

 ( بدرجة متوسطة.3.01اللفظي ككل )

المضرب وكرة القدم الذي يتضمن توصيل  ألعابساسي لمساقي لى المحتوى التدريسي األإوتعزى هذه النتيجة 

داء ومن ثم تطبيق الطلبة للمعلومات المتعلقة بطبيعة األ ،المعلومات من قبل المدرسين حول طبيعة المهارات لكل لعبة

مهارات التي يقوم بشرحها الن تطبيق إحيث  ؛المضرب ألعابتطبيقها في تطبيقها في كرة القدم عن  المهاري التي يختلف



 313         وبني سعيد ومقابلةطلفاح 
 

المضرب طابع  ألعابفي تطبيق المهارات على في الوقت الذي يغلب فيه  ،مدرس كرة القدم يغلب عليه طابع التطبيق الجماعي

بين مدرسي كرة القدم ( Kikkawa, 2005) ضي الذي وضحهن موقف التواصل في المجال الرياإوبالتالي ف .التطبيق الفردي

ن طبيعة مهارات االتصال المناسبة المستخدمة من قبل مدرسي كرة القدم مع إف وعليه ،لى مجموعةإوطلبتهم هو من شخص 

في تلك كثر فاعلية أداء وتقديم التغذية الراجعة هي مهارات االتصال اللفظي التي تبدو الطلبة كمجموعة في تصحيح األ

و أو تقديم تغذية راجعة أطالب في وقت واحد، من كثر من فكرة ألكثر أالمواقف، حيث يصعب على مدرس كرة القدم تقديم 

 اللغوي الجانب كان تركيز مدرسي كرة القدم على ،وعليه .كل طالب على حدة خالل الجزء التطبيقي الجماعيلداء أتصحيح 

 يتحدث " :على نصت والتي( 1)رقم  ةالفقر بينته ما وهذا ،للطلبة كجماعة واحدةالمباشر في توصيل المعلومة الواضحة 

 المدرس يتحدث "      :على نصت التي( 2) والفقرة ولى،األ المرتبةفي  جاءت والتي"  مفهومة واضحة بلغة المدرس

 المدرس يقدم ": على نصت التي( 3) والفقرة الثانية، المرتبةفي  جاءت حيث"  الطلبة جميع لدى مسموع واضح بصوت

مجال مهارات االتصال اللفظي  في الثالثة المرتبةفي  جاءت والتي"  الطلبة جميع مع تناسبي ومباشر مبسط بشكل المعلومة

المضرب لمهارات االتصال  ألعاباستخدام مدرسي  بأنكما يظهر  أيضًالدى مدرسي كرة القدم. ويمكن تفسير النتيجة 

قل، أتوصيل المعلومة اللفظية  إلىالمضرب  ألعابن حاجة مدرسي م مدرسي كرة القدم لها، وذلك ألقل من استخداأاللفظي 

خطاء المتعلقة بأداء الطلبة لكل طالب على فكار والمعلومات وتصحيح األالمضرب توصيل األ ألعابحيث يمكن لمدرسي 

ن المدرس إوبالتالي ف ،المضرب ألعابمهارات  داء مختلفأكثر استقاللية في أالمضرب  ألعابفالطلبة خالل مساق  .حدة

والتشجيع من خالل  الثناء "شطيرتي" قدم المعلومة والتغذية الراجعة بينيداء كل طالب على حدة وأن يتدخل في أيستطيع 

 تصحيح لفاظ اللغوية المسموعة فييجابية من استخدام األإكثر أيبدو  ، وهذاداءعطاء نموذج لذلك األمع إاالتصال المرئي، 

 المدرس يستخدم " :على نصت التي( 9)ة التعليمية، وهذا ما بينته الفقر لألهداف األخطاء ومكافأة جهود الطلبة للوصول

 المدرس يستخدم " :على نصت التي( 15) والفقرة االولى، المرتبةفي  جاءت حيث" األخطاء تصحيح في ًاإيجابي ًاأسلوب

. واتفقت نتيجة الدراسة بالنسبة لمجال استخدام "التعليمية لألهداف للوصول استمرارب الطلبة جهود ومكافأة الثناء أسلوب

مع النتيجة في دراسة  ،التي جاءت متوسطة من وجهة نظر الطلبة، المضرب ألعابمهارات االتصال اللفظي لدى مدرسي 

(Alomari and Alomoush, 2017)  الرسمية  األردنية الجامعات في ممارسة عمداء الكلياتن درجة ألى إالتي توصلت 

في حين اختلفت النتيجة بالنسبة لمجال استخدام ، مع اختالف العينة ،متوسطة لمهارات االتصال اللفظي )مهارة التحدث(

 Alomari and)مع النتيجة في دراسة  ،التي جاءت بدرجة مرتفعة، مهارات االتصال اللفظي لدى مدرسي كرة القدم

Alomoush, 2017) االتصال لمهارات في الجامعات األردنية الرسمية الكليات عمداء ممارسة درجة أنالتي اظهرت ا نفسه 

 اعضاء هيئة تدريس. في تلك الدراسة؛ إذ تكونت منمع اختالف العينة  ،كانت بدرجة متوسطة (التحدث مهارة) اللفظي

 مهارات االتصال غير اللفظيمجال 

لمساقي  ًالفظي تبعنحرافات المعيارية للفقرات التي تقيس مهارات االتصال غير الالمتوسطات الحسابية واال :(5جدول )ال

 .(255المضرب )ن= ألعابكرة القدم و

 (136مضرب )ن= ألعاب (119كرة القدم )ن= 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
يستخدم المدرس تعابير الوجه بشكل 

 مناسب.
 مرتفعة 9 1.06 3.82 مرتفعة 1 1.74 3.74

2 

يستخدم المدرس إشارات وحركات 

اء لتعزيز الجسم بشكل مناسب بّن

 الرسائل الشفوية.

 مرتفعة 1 0.89 4.36 متوسطة 9 1.84 3.29

 متوسطة 10 1.22 3.63 متوسطة 7 1.73 3.43 يبدي المدرس االبتسامة خالل عمله. 3

4 
يستخدم المدرس االتصال الجسدي 

كالمصافحة والتربيت على الرأس بشكل 
 متوسطة 11 1.21 3.21 متوسطة 8 1.81 3.33
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 (136مضرب )ن= ألعاب (119كرة القدم )ن= 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مناسب.

5 
يستخدم المدرس مسافات مناسبة كافية 

 من الطلبة خالل المحاضرة.
 مرتفعة 5 0.89 4.03 متوسطة 10 1.88 3.29

6 
م تبدو مالبس المدرس ومظهره العا

 بصورة احترافية.
 مرتفعة 7 0.97 4.01 متوسطة 11 1.84 3.22

7 
يظهر المدرس اهتمامه بالعادات 

 الصحية الجيدة.
 مرتفعة 3 0.96 4.13 متوسطة 2 1.78 3.60

8 
يستخدم المدرس اتصال العين بشكل 

 فعال.
 مرتفعة 8 0.99 3.94 متوسطة 6 1.80 3.45

9 

في يستخدم المدرس لغة الجسد 

وصيل نموذج حركي لمهارات اللعبة ت

 .فّعال بشكل إيجابي

 مرتفعة 2 0.95 4.29 متوسطة 4 1.81 3.56

10 
يتخذ المدرس أماكن الوقوف خالل 

 المحاضرة بشكل صحيح.
 مرتفعة 4 1.00 4.12 متوسطة 3 1.75 3.58

11 
يحافظ المدرس على استقامة الجسم 

 حيث يظهر للطلبة وقفة رياضية واثقة.
 مرتفعة 6 1.05 4.02 متوسطة 5 1.84 3.54

 مرتفعة  0.67 3.96 متوسطة  1.17 3.46 المتوسط العام

ن المتوسطات الحسابية لمجال مهارات االتصال غير اللفظي لدى مدرسي كرة القدم تراوحت ( أ5)يظهر من الجدول 

س تعابير الوجه بشكل مناسب" بدرجة "يستخدم المدر :( التي تنص على1(، حيث كان أبرزها للفقرة )3.22 – 3.74بين )

مقدراه "يظهر المدرس اهتمامه بالعادات الصحية الجيدة" بمتوسط حسابي  :( والتي تنص على7مرتفعة، ثم جاءت الفقرة )

"مالبس المدرس ومظهره العام تبدو  :( التي تنص على6( بدرجة متوسطة، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة )3.60)

 بدرجة متوسطة. (3.46وبلغ المتوسط العام لمجال مهارات االتصال غير اللفظي ككل ). ة" بدرجة متوسطةبصورة احترافي

المضرب تراوحت  ألعابن المتوسطات الحسابية لمجال مهارات االتصال غير اللفظي لدى مدرسي أكما يظهر من الجدول 

 بشكل الجسم وحركات إشارات المدرس يستخدم " :( التي تنص على2(، حيث كان أبرزها للفقرة )3.21 – 4.36بين )

 الجسد لغة المدرس يستخدم": ( التي تنص على9" بدرجة مرتفعة، ثم جاءت الفقرة )الشفوية الرسائل لتعزيز اءبّن مناسب

وفي المرتبة  .( بدرجة مرتفعة4.29) مقداره " بمتوسط حسابيفّعال إيجابي بشكل اللعبة لمهارات حركي نموذج توصيل في

يستخدم المدرس االتصال الجسدي كالمصافحة والتربيت على الرأس بشكل  "التي تنص على: ( 4ألخيرة جاءت الفقرة )ا

وتفسر هذه  ( بدرجة مرتفعة.3.96وبلغ المتوسط العام لمجال مهارات االتصال اللفظي ككل ) .مناسب" بدرجة متوسطة

على ضًا يأنما إفقط، و ونرفة والمعلومة اللفظية التي يمتلكها المدرسن التدريس الفّعال ال يعتمد على قواعد المعبأالنتيجة 

اعلية االتصال في المساقات أن فومن هنا يرى الباحثون  .تصال المناسب للمواقف التعليمية في توصيل المعرفةسلوب االأ

 الوجه الجسدية وتعابير العملية تتطلب من المدرسين استخدام مهارات االتصال غير اللفظي عبر االيماءات والحركات

 Margaret et)ليه إشار ألما  عطاء نموذج حركي لألداء المطلوب من قبل المدرسين، تأكيدًاإوتوصيل المعلومة عن طريق 

al, 2010)  و(Ueta, 2004)  لى المستويات العالية يتطلب عملية اتصال واضحة ومفهومة إداء الطلبة أرفع مستوى  أنمن

و المهارات الرياضية المعقدة من قبل المدرسين، وهذا يتناسب أ التصال غير اللفظي للتعبير عن الحركاتوبناءة تعتمد على ا

 ألعاباستجابات طلبة  أنظهرت النتيجة أمع طبيعة المساقات العملية في البيئة التعليمية الجامعية في المجال الرياضي. لذلك 

( التي 2) ةوهذا ما بينته الفقر ،بدرجة مرتفعةجاءت ال غير اللفظي المضرب على مجال استخدام مدرسيهم لمهارات االتص

" بدرجة مرتفعة، ثم الشفوية الرسائل لتعزيز اءبّن مناسب بشكل الجسم وحركات إشارات المدرس يستخدم " :تنص على

من استجابات  . وبالرغم" بدرجة مرتفعةإيجابي بشكل الجسد لغة المدرس يستخدم " :( التي تنص على9جاءت الفقرة )
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فهي  "يستخدم المدرس تعابير الوجه بشكل مناسب" بدرجة مرتفعة :( التي تنص على1)الطلبة في كرة القدم على الفقرة 

المضرب يستخدمون  ألعاب يمدرس أنفي ويتجلى ذلك على الفقرة نفسها.  المضرب ألعابقل من استجابات طلبة تظّل أ

، حيث يستطيعون التعبير عن المعلومة درجة مرتفعةكبر حسب الفقرات التي جاءت بأمهارات االتصال غير اللفظي بفاعلية 

 ,Crespo and Miley) أيضاً كد عليه أعطاء نموذج حركي لألداء المهاري المطلوب، وهذا ما إالحركية للطلبة من خالل 

 االتصال من وقوة ًاتأثير كثرأ يكون ما داء الحركي للمهارات الرياضية غالبًااللفظي خالل األ االتصال غير أنمن  (2008

 يتم ما كثيرًا التحدث وأ فالكالم ؛اللفظي غير االتصال خالل من% 90 من ألكثر تصل بنسبة تنتقل الرسالة نأ كما اللفظي،

 الذي الوقت في االتصال من النوعين بين التوفيق الناجح المدرس أو المدرب صفات منفإن  لذلك .خاطئة بطريقة تفسيره

 شكل هي الملعب خارج وأ الملعب في حركة فكل .الالعبين مع اللفظي غير االتصال استخدام عند حذرًا يكون نفيه أ بيج

واتفقت النتيجة بالنسبة لمجال  .السلوك كيفية حول كمثال للمدرس ينظرون ما عادة فالطلبة .اللفظي غير االتصال شكالأ من

مع  ،مرتفعة من وجهة نظر الطلبةبدرجة التي جاءت ، المضرب ألعابدرسي استخدام مهارات االتصال غير اللفظي لدى م

مستوى مرتفع في مهارات االتصال التربوي غير اللفظي لدى  لىإالتي توصلت  (,Alsakarat 2016)النتيجة في دراسة 

مع كذلك اتفقت . لطلبةعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية بجامعة الحسين بن طالل في االردن من وجهة نظر اأ

أن مهارات االتصال التربوي غير اللفظي لدى أعضاء هيئة  ظهرتأالتي  (Arnaout and Smadi, 2014) النتيجة في دراسة

في هذا . محور المظهر الخارجيمرتفعة على جاءت  التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجران من وجهة نظر الطلبة

المضرب التي جاءت بدرجة  ألعاببة لمجال استخدام مهارات االتصال غير اللفظي لدى مدرسي حين اختلفت النتيجة بالنس

في الجامعات  ممارسة عمداء الكليات ظهرت أنأالتي  (Alomari and Alomoush, 2017)مرتفعة مع النتيجة في دراسة 

جاءت خالل الرموز والحركات والتعبيرات من عضاء الهيئة التدريسية أمن وجهة نظر االتصال لمهارات  ردنية الرسميةاأل

  .في تلك الدراسة التي تكونت من أعضاءمع اختالف العينة  ،بدرجة متوسطة

 االستماع مهاراتمجال 

رة القدم مساقي كل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات التي تقيس مهارات االستماع تبعًا :(6جدول )ال

 .(255المضرب )ن= ألعابو

 (136مضرب )ن= ألعاب (119كرة القدم )ن= 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
 للتعبير للطلبة الكافية الفرصة المدرس يعطي

 .مالحظاتهم عن
 مرتفعة 2 1.66 3.70 مرتفعة 1 1.74 3.72

2 
 برحابة الطلبة انتقادات المدرس يتقبل

 ..صدر
 متوسطة 6 1.67 2.76 متوسطة 3 1.84 3.59

3 
 عملية أثناءفي  الطلبة قدرات المدرس يراعي

 .االستماع
 متوسطة 4 1.70 2.82 متوسطة 2 1.75 3.61

 متوسطة 10 1.72 2.66 متوسطة 11 1.80 3.15 .للطلبة باالستماع االهتمام المدرس يظهر 4

5 
 حديث لفهم االستماع خالل المدرس هينتب

 .الطلبة
 متوسطة 11 1.67 2.66 متوسطة 10 1.84 3.21

6 
 حديث لفهم استماعه خالل المدرس يتأنى

 .الطلبة
 متوسطة 9 1.67 2.68 متوسطة 6 1.84 3.44

7 
 المشاهدة خالل من استماعه المدرس يفّعل

 .الجسم وحركات
 طةمتوس 8 1.67 2.70 متوسطة 7 1.88 3.34

8 
 قبل كاٍف بشكل للطلبة المدرس يستمع

 .سريعة حكامأ إعطاء
 متوسطة 5 1.72 2.79 متوسطة 8 1.82 3.31

9 
 من الموجهة األساسية للفكرة المدرس يستمع

 .الطلبة قبل
 متوسطة 7 1.71 2.74 متوسطة 9 1.87 3.27
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 (136مضرب )ن= ألعاب (119كرة القدم )ن= 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

10 
 واإلعادة التوضيح على الطلبة المدرس يشجع

 .ألفكارهم
 مرتفعة 1 1.65 3.75 متوسطة 4 1.79 3.57

11 
 بعيد بأسلوب الطلبة لحديث المدرس يستمع

 .االرتباك عن
 متوسطة 3 1.75 2.86 متوسطة 5 1.81 3.47

 متوسطة  0.97 2.92 متوسطة  1.16 3.42 المتوسط العام

 وحت بينلقدم ترااالستماع لدى مدرسي كرة امهارات ن المتوسطات الحسابية لمجال ( أ6)يظهر من الجدول        

 عن للتعبير لطلبةل الكافية الفرصة المدرس يعطي " :( التي تنص على1(، حيث كان أبرزها للفقرة )3.15 – 3.72)

عملية االستماع"  أثناءفي "يراعي المدرس قدرات الطلبة  :( التي تنص على3" بدرجة مرتفعة، ثم جاءت الفقرة )مالحظاتهم

يظهر المدرس " :( التي تنص على4وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة ) .بدرجة متوسطة( و3.61) مقداره بمتوسط حسابي

 درجة متوسطة.ب( 3.42االهتمام باالستماع للطلبة" بدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط العام لمجال مهارات االستماع ككل )

(، حيث 2.66 – 3.75)    راوحت بينالمضرب ت ألعابالمتوسطات الحسابية لمجال مهارات االستماع لدى مدرسي  كما ان

( 1اءت الفقرة )ج"يشجع المدرس الطلبة على التوضيح واإلعادة ألفكارهم"، ثم  :( التي تنص على10كان أبرزها للفقرة )

في و .(3.70)مقداره " يعطي المدرس الفرصة الكافية للطلبة للتعبير عن مالحظاتهم" بمتوسط حسابي  :التي تنص على

عام ، وبلغ المتوسط ال" ينتبه المدرس خالل االستماع لفهم حديث الطلبة"التي تنص على: ( 5يرة جاءت الفقرة )المرتبة األخ

 .متوسطة( بدرجة 2.92لمجال مهارات االستماع ككل )

عطي يبحيث  ،المضرب يستخدمون مهارات االستماع بشكل محدود ألعابن مدرسي كرة القدم وبأوتفسر النتيجة 

 بألعااق وخاصة في مس ،فكارهمأعلى توضيح واعادة  يشجعونهمللطلبة في التعبير عن مالحظاتهم و المدرسون فرصة

 ،"من مالحظاته" يعطي المدرس الفرصة الكافية للطلبة للتعبير ع: ( التي تنص على1وهذا ما بينته الفقرة ) ،المضرب

ي االهتمام فن الواقع أال إ .عادة ألفكارهم""يشجع المدرس الطلبة على التوضيح واإل :( التي تنص على10قرة )فوال

ذا ما وه ،لكالمضرب من وجهة نظر الطلبة يدل على خالف ذ ألعابباستخدام مهارات االستماع لدى مدرسي كرة القدم و

على "ينتبه  :( والتي تنص5قرة )ف" يظهر المدرس االهتمام باالستماع للطلبة" وال :( التي تنص على4) ةبينته الفقر

رسي كرة جميع مدلبالنسبة نفسه خيرة على المجال حيث جاءتا في المرتبة األ ،درس خالل االستماع لفهم حديث الطلبة"الم

الطلبة  وعدد ،لى محدودية الوقت المخصص للمحاضرةإ أيضًاهذه النتيجة  ونالباحث وويعزالمضرب.  ألعابالقدم و

الذي ال يسمح مر األ ،ًاطالب (40)جاوز في بعض الفصول الدراسية يتالذي المضرب  ألعابالمسجلين في مساقي كرة القدم و

، بل الطلبةحظات من قبداء اآلراء والمالإو أكالمناقشة  ،مهارات االستماعكاٍف لللمدرسين بالتفاعل مع الطلبة واستخدام 

لى إول للوص ي للمنهاجوبالتالي قد يملي ذلك على المدرسين التركيز على تنفيذ مخرجات المحاضرة والمحتوى التدريس

 بدرجة متوسطة. ةالمرتبة األخيرفي المخرجات التعليمية، ومن هنا جاء مجال مهارات االستماع 

ت مهارالالمضرب  ألعاباتفقت فيه هذه النتيجة بالنسبة لمستوى استخدام مدرسي كرة القدم و الذيوفي الوقت 

في درجة  ًاسطظهرت نتيجتها مستوى متوأالتي  (Alnidami, 2002من وجهة نظر الطلبة مع النتيجة في دراسة )االستماع 

ع اختلفت م دفق، لبةلدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطتوافر مهارة االستماع 

جامعات في العمداء الكليات  ن درجة ممارسةألى إالتي توصلت  (Alomari and Alomoush, 2017) دراسةالنتيجة في 

ضاء عأ أنلك من ذ نستنتج. وقد لمهارة االستماع جاءت مرتفعة أعضاء هيئات التدريسمن وجهة نظر األردنية الرسمية 

قهم ن تطبيأال إ ،تماعيمتلكون مهارات االس ،المضرب ألعابمدرسو كرة القدم و، ومنهم الهيئات التدريسية في جامعة اليرموك

 يرتقي للمستوى المطلوب. لمهارات مع الطلبة الالهذه 
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 لمضربا ألعابالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: هل يختلف مستوى مهارات االتصال لدى مدرسي 

 ية(؟السنة الدراسوالمساق، ومن وجهة نظر الطلبة باختالف متغيرات )الجنس،  في جامعة اليرموكوكرة القدم 

ل تبعًا التصااوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مهارات تم استخراج المت ،لإلجابة عن هذ السؤال

( للكشف عن way ANOVA -3وتم تطبيق اختبار التباين الثالثي ) .السنة الدراسية(والمساق، ولمتغيرات )الجنس، 

يرات تبعًا لمتغ( للكشف عن الفروق لMANOVAالفروق للمجاالت تبعًا للمتغيرات، وتطبيق اختبار التباين المتعدد )

 ( يوضحان ذلك.8( و )7ن )الجدوالوللمجاالت. 

السنة والمساق، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة تبعًا لمتغيرات )الجنس،  :(7جدول )ال

 الدراسية(.

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الفئة المتغير

 الجنس

 ذكور

 1.01 3.75 ل اللفظيمهارات االتصا

 0.99 3.77 مهارات االتصال غير اللفظي

 1.13 3.20 مهارات االستماع

 0.85 3.60 المجموع

 ثاأن

 1.00 3.36 مهارات االتصال اللفظي

 0.95 3.65 مهارات االتصال غير اللفظي

 1.01 2.87 مهارات االستماع

 0.76 3.31 المجموع

 المساق

 كرة القدم

 0.61 4.19 ارات االتصال اللفظيمه

 1.17 3.46 مهارات االتصال غير اللفظي

 1.16 3.42 مهارات االستماع

 0.80 3.84 المجموع

 مضرب ألعاب

 0.88 3.01 مهارات االتصال اللفظي

 0.67 3.96 مهارات االتصال غير اللفظي

 0.97 2.92 مهارات االستماع

 0.74 3.19 المجموع

 سنة الدراسيةال

 السنة األولى

 0.99 3.82 مهارات االتصال اللفظي

 0.86 4.05 مهارات االتصال غير اللفظي

 1.20 3.35 مهارات االستماع

 0.84 3.76 المجموع

 السنة الثانية

 1.02 3.46 مهارات االتصال اللفظي

 0.96 3.74 مهارات االتصال غير اللفظي

 1.08 3.00 مهارات االستماع

 0.82 3.41 المجموع

 السنة الثالثة

 1.09 3.46 مهارات االتصال اللفظي

 0.99 3.32 مهارات االتصال غير اللفظي

 1.02 2.92 مهارات االستماع

 0.81 3.27 المجموع

 السنة الرابعة

 0.84 3.98 مهارات االتصال اللفظي

 1.01 3.72 مهارات االتصال غير اللفظي

 1.03 3.11 هارات االستماعم

 0.75 3.67 المجموع



 ...مهارات االتصال الفّعال لدى مدرسي العاب المضرب وكرة القدم                                                                                     318
 

االتصال  وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمجاالت مهارات االتصال )مهارات (7)يظهر من الجدول 

راسية(، السنة الدوالمساق، ومهارات االستماع( تبعًا الختالف متغيرات )الجنس، ومهارات االتصال غير اللفظي، واللفظي 

 .يوضح ذلك (8)الجدول و ،(MANOVAالفروق تم تطبيق اختبار التباين المتعدد )داللة للكشف عن و

صال وفقًا للكشف عن الفروق على جميع مجاالت مهارات االت المتعدد (MANOVAنتائج تحليل التباين ) :(8جدول )ال

 .السنة الدراسية(والمساق، ولمتغيرات )الجنس، 

مصدر 

 التباين
 ابعالمتغير الت

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

الداللة 

 اإلحصائية

 الجنس

 0050. 8.127 4.589 1 4.589 مهارات االتصال اللفظي

 0.138 2.210 1.838 1 1.838 مهارات االتصال غير اللفظي

 0.028 4.858 5.248 1 5.248 مهارات االستماع

 المساق

 0.000 189.272 106.873 1 106.873 مهارات االتصال اللفظي

 0.000 20.986 17.456 1 17.456 مهارات االتصال غير اللفظي

 0.000 22.836 24.670 1 24.670 مهارات االستماع

السنة 

 الدراسية

 0.064 2.454 1.386 3 4.158 مهارات االتصال اللفظي

 0.000 6.232 5.184 3 15.552 مهارات االتصال غير اللفظي

 0.159 1.741 1.881 3 5.642 ت االستماعمهارا

 الخطأ

   0.565 249 140.599 مهارات االتصال اللفظي

   0.832 249 207.119 مهارات االتصال غير اللفظي

   1.080 249 268.993 مهارات االستماع

المجموع 

 المصحح

    254 265.061 مهارات االتصال اللفظي

    254 240.486 مهارات االتصال غير اللفظي

    254 306.598 مهارات االستماع

(، تبعًا لمتغير الجنس، لمجال 0,05α≥وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (8)يظهر من الجدول 

(، وكانت الفروق لصالح الذكور بمتوسط 0.005( بداللة إحصائية )8.127) Fحيث بلغت قيمة  ،"مهارات االتصال اللفظي"

عدم وجود فروق ذات داللة كما يظهر من الجدول  (.3.36بلغ المتوسط الحسابي لإلناث )في حين  ،(3.75بي بلغ )حسا

 Fحيث بلغت قيمة  ،(، تبعًا لمتغير الجنس، لمجال "مهارات االتصال غير اللفظي"0,05α≥إحصائية عند مستوى الداللة )

(، تبعًا لمتغير 0.05α≥داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) جود فروق ذاتيظهر و (.138.( بداللة إحصائية )2.210)

(، وكانت الفروق لصالح الذكور 028 .0( بداللة إحصائية )4.858) Fحيث بلغت قيمة  ،الجنس، لمجال "مهارات االستماع"

مضرب وكرة ال ألعابمدرسي  بأنوتفسر النتيجة  (.2.87بلغ المتوسط الحسابي لإلناث )و ،(3.20بمتوسط حسابي بلغ )

مع الطالبات، وهذا ما  منه كبرأالقدم يستخدمون العبارات اللفظية مع الطلبة الذكور لتعزيز الرسائل غير اللفظية بشكل 

من قبل الطلبة الذكور، ومن هنا جاءت  كثر قبواًلأن تكون أحدة الصوت لدى المدرسين يمكن  أنمن يالحظه الباحثون 

 ،أيضًاجاءت الفروق لصالح الذكور  ،اللفظي لصالح الذكور. وفي مجال مهارات االستماع االتصال الفروق على مجال مهارات

من الطالبات في طرح األسئلة واالستفسار عن المعلومة، والطلب من  ًاقدامإكثر جرأة وأن الطلبة الذكور ألى يرجع إوذلك 

 (Abdul Mawla, 2002)وحسب  ،وعليه .مليةداء في المحاضرات العالمدرسين توضيح ما يحتاجونه من معلومات حول األ

وبالتالي ظهر التفاعل حسب النتيجة  ،فضل تسهل عملية التفاعلأمهارات االستماع يمكن من خاللها تقديم تغذية راجعة  نفإ

ير تبعًا لمتغ مهارات االتصال غير اللفظيفي حين لم تظهر فروق على مجال هذا فضل. أبين الطلبة الذكور ومدرسيهم بشكل 

المضرب يستخدمون مهارات االتصال غير اللفظي مع جميع الطلبة الذكور واالناث  ألعابمدرسي  بأنالجنس، وتفسر النتيجة 

إليصال المعلومة الحركية بطريقة واضحة - (Margaret et al., 2010)كما اشار  - و المهارة المعقدةأعن الحركة للتعبير

يماءات ونماذج حركية إهذه المعلومات ف ؛توافق مع طبيعة المساقات العمليةي وهذاداء الطلبة، أمفهومة لرفع مستوى 
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عدم وجود ظهرت أالتي  (Alsakarat, 2016) لمهارات اللعبتين على حد سوآء. وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة في دراسة

مجال مهارات االتصال  علىنس الج لمتغير ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طالل تبعًا ةدرجفي فروق 

النتيجة في دراسة  أيضًا وتتفقمع التشابه في البيئة التعليمية ونوع العينة كطلبة جامعيين.  ،التربوي غير اللفظي

(Badrakhan et al., 2019)  للمستجيبين الحسابية المتوسطات بين إحصائية داللة ظهرت عدم وجود فروق ذاتأالتي 

من حيث  (Badrakhan et al., 2019) نفسها الدراسة نتيجةفي حين اختلفت النتيجة مع  الجنس، رمتغي إلى الطلبة تعزى

 ومهارات االستماع لصالح الذكور. مهارات االتصال اللفظيلمتغير الجنس على مجالي إحصائية تعزى وجود فروق ذات داللة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى ظهرت أالتي  (Arnaout and Smadi,  2014)  واختلفت مع النتيجة في دراسة

توفر مهارات االتصال التربوي غير اللفظي لدى أعضاء هيئة التدريس في السنة التحضيرية في جامعة نجران من وجهة نظر 

 . واختلفت مع النتيجة في دراسةجامعيينمع التشابه في العينة كطلبة  ،الطلبة تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور

(Ezzeldin, 2018 ) للفرق الرياضيين ربيندالم قبل من استخدامًا كثراأل التواصل سلوبأ في فروق ظهرت وجودأالتي 

االناث  الجنس ولصالح لمتغير تبعًا اللفظي غير االتصال مهارات على مجال (FAMU) فلوريدا جامعة والجماعية في الفردية

 جنبية.  مع اختالف العينة كالعبين والبيئة األ

تغير المساق، (، تبعًا لم0.05α≥جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )و أيضًا (8)ول ديظهر من الجو

لصالح مساق  (، وكانت الفروق0.000( بداللة إحصائية )189.272) Fحيث بلغت قيمة  ،لمجال "مهارات االتصال اللفظي"

ن بألنتيجة اوتفسر هذه  (.3.01المضرب ) ألعابلحسابي لمساق وبلغ المتوسط ا ،(4.19كرة القدم بمتوسط حسابي بلغ )

ي مما يستدع ،بةيعملون ضمن مساحات وفراغات واسعة بعيدة عن الطل -وخاصة كرة القدم  - مدرسي المساقات العملية

ة لقدم كلعباكرة اق لن مسألى إ أيضًا. وتعزى النتيجة استخدام نبرات الصوت المرتفع خالل تطبيق الطلبة للمهارات العملية

ن إف وعليه .عيالجما ويقوم الطلبة بالتنفيذ من خالل العمل ،استراتيجيات التعلم التعاوني ونجماعية يستخدم فيها المدرس

ل بع االتصاليها طاو تعديله يتطلب في بعض المواقف استثارة انفعالية يغلب عأسيطرة مدرسي كرة القدم على سلوك الطلبة 

 لفظي تجاهصال الكرة القدم هي مهارة االت يان مهارة االتصال التي تصلح الستخدامها من قبل مدرسوبالتالي ف .اللفظي

ات مون مهاريستخد ،كرة القدم ين مدرسأ أيضًاويبدو  .ينو المخرجات التعليمية المخطط لها من قبل المدرسأالهدف 

تماشى مع الذي يو ،ليمية خالل محاضرات كرة القدمو المواقف التعأاالتصال اللفظي الذي يعد االسرع في توجيه البيئة 

 لدى المفضل التواصل سلوبأ بأنظهرت أالتي  (Ezzeldin, 2018)وهذا يتفق مع النتيجة في دراسة . الطلبة داءأتطوير 

نت تكوالتي لدراسة مع اختالف البيئة وعينة ا ،المنافسات خالل للتواصل وسيلة اسرع بصفته اللفظي االتصال هو المدربين

 تكرار حيث نم حصائيةإ داللة ذات فروق في وجود (Ezzeldin, 2018)نفسها  وتتفق هذه النتيجة مع الدراسة .العبين من

هي بيئة و، ينة والبيئةمع التشابه في اللعبة واختالف الع ،الفرقية الرياضات لصالح اللعبة لنوع تبعًا المدرب مع االتصال

 ظهرت جودأالتي  (Savic and Abakay, 2017) فت هذه النتيجة مع النتيجة في دراسةاختل المنافسات الرياضية. فيما

 الرياضة نوعل تبعًا الالعبين نظر وجهة من والجماعية الفردية الرياضات مدربي لدى االتصال مهارات مستوى في فروق

 . العبين تي تكونت منالواختالف العينة و ،و الرياضةأمع التشابه في اللعبة  ،الفردية الرياضات لصالح

تغير المساق، تبعًا لم ،(0.05α≥جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )و أيضًا (8)ول ديظهر من الجو

روق لصالح (، وكانت الف0.000( بداللة إحصائية )20.986) Fحيث بلغت قيمة  ،لمجال "مهارات االتصال غير اللفظي"

 ىعزُين أ ويمكن .(3.46) وبلغ المتوسط الحسابي لمساق كرة القدم ،(3.96)ي بلغ بمتوسط حساب المضرب ألعابمساق 

ستطيع يبحيث ضحة المضرب هي مهارات مغلقة لها بداية ونهاية وا ألعابة المهارات المتعلمة في مساق يغالب أنإلى ذلك 

بة ميع الطلجوالدخول على  ،امنةخطاء وتقديم تغذية راجعة متزتصحيح األيعمل على داء ون يوضح طبيعة األأالمدرس 

ل لية من خالكثر فاعأعلى حدة  بتقديم نماذج حركية واضحة وفورية ألداء تلك المهارات تكون طالب هم كل ئداأخالل 

 فضل.أداء بشكل دراك األإالمضرب  ألعابيسهل على طلبة مساق مما  ،االتصال غير اللفظي

تبعًا لمتغير المساق، لمجال  ،(0.05α≥إحصائية عند مستوى الداللة ) جود فروق ذات داللةو أيضًاول ديظهر من الجو

(، وكانت الفروق لصالح مساق كرة القدم 0.000( بداللة إحصائية )22.836) Fحيث بلغت قيمة  ،"مهارات االستماع"
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سلوب االتصال أ بأنوتفسر النتيجة  (.2.99المضرب ) ألعابوبلغ المتوسط الحسابي لمساق  ،(3.42بمتوسط حسابي بلغ )

لتغذية الراجعة الفورية من قبل ان إوبالتالي ف ،لفاظ في توجيه الرسالةبين مدرسي كرة القدم والطلبة قائم على استخدام األ

  بداء آرائهم في تنفيذ مخرجات العملية التعليمية.إالمدرسين تعتمد على االستماع للطلبة ومناقشتهم و

متغير السنة (، تبعًا ل0.05α≥) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةفروق  في حين يظهر الجدول عدم وجودهذا 

د فروق ذات عدم وجو (0.064( بداللة إحصائية )2.454) Fحيث بلغت قيمة  ،الدراسية لمجال "مهارات االتصال اللفظي"

مة حيث بلغت قي ،اع"هارات االستم(، تبعًا لمتغير السنة الدراسية ، لمجال "م0.05α≥داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

F (1.741( بداللة إحصائية )0.159.) 

 ،لسنة الدراسيةا(، تبعًا لمتغير 0.05α≥) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (8)ول دويظهر من الج

 ،واقع الفروقكشف عن مللو .(0.000)بداللة إحصائية  F (6.232)حيث بلغت قيمة  ،لمجال "مهارات االتصال غير اللفظي"

 يوضح ذلك. (9)الجدول و (،Scheffe)تم تطبيق اختبار شيفيه 

لمتغير السنة  ًاتبع ( للكشف عن الفروق في مجال مهارات االتصال غير اللفظيScheffeنتائج اختبار شيفيه ) :(9جدول )ال

 الدراسية

 رابعة سنة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى المتوسط الحسابي الفئة المجال

مهارات االتصال غير 

 اللفظي

 0.33 *0.73 0.31 - 4.05 سنة أولى

 0.02 0.42 - - 3.74 سنة ثانية

 0.40- - - - 3.32 سنة ثالثة

 - - - - 3.72 سنة رابعة

 لىلدراسية األواإحصائية في مجال االتصال غير الفظي، بين السنة  داللة( وجود فروق ذات 9يظهر من خالل الجدول )

سط الحسابي لفئة السنة (، بينما بلغ المتو4.05)بلغ والسنة الدراسية الثالثة لصالح السنة الدراسية األولى بمتوسط حسابي 

اره مقدمتوسط حسابي بكما توجد فروق بين السنة الثانية والسنة الثالثة لصالح السنة الثانية  (.3.32الدراسية الثالثة )

وق بين السنة الثالثة وأظهرت النتائج وجود فر .(3.32سابي لفئة السنة الدراسية الثالثة )(، بينما بلغ المتوسط الح3.74)

 ة السنة الدراسية الثالثة(، بينما بلغ المتوسط الحسابي لفئ3.72)مقداره والسنة الرابعة لصالح السنة الرابعة بمتوسط حسابي 

قات ريسي لمساطبيعة المحتوى التدب الفروق ونر الباحثويفسولم توجد فروق بين السنوات الدراسية األخرى.  .(3.32)

مهارات و الأومة لى تطبيق عملي للمعلإالطابع العملي الذي يحتاج محتواها  ىي يغلب علتال ،المضرب ألعابكرة القدم و

توصيل للجسد ا ن المدرسين يستخدمون مهارات االتصال غير اللفظي عبر لغةإوعليه ف .الحركية التي يقدمها المدرسون

 نبألنتيجة ما تفسر اك كثر فاعلية في تلك المواقف.أيبدو ، وهذا بشكل إيجابيوالنموذج الحركي لمهارات اللعبة  ،المعلومة

ل خبرة قأنهم ألفضل نظرا أالثانية بشكل السنة ولى والمدرسين يوظفون مهارات االتصال غير اللفظي مع طلبة السنة األ

ما أانية، الثالسنة ولى وألومن هنا ظهرت فروق لصالح طلبة السنة ا .الرابعةالسنة سنة الثالثة وللمهارات من طلبة ال ًاتقانإو

كثر أعة لسنة الرابطلبة ا فتعزى إلى أنالثالثة التي جاءت لصالح طلبة السنة الرابعة، السنة الفروق بين طلبة السنة الرابعة و

ظي من ير اللفغعلى على مجال مهارات االتصال أاءت استجاباتهم ألهمية الرسائل غير اللفظية، لذلك ج ًادراكإخبرة و

وجود  ظهرتأ التي (Arnaout and Smadi, 2014) طلبة السنة الثالثة. واتفقت النتيجة مع النتيجة في دراسة استجابات 

 أيضاً تفقت . واولألالمستوى ا فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير المستوى التعليمي على محور المظهر الخارجي لصالح

ء هيئة مهارات االتصال لدى أعضاتوفر  مدىفي وجود فروق  ظهرتأالتي  (Alnidami, 2002)مع النتيجة في دراسة 

السنة  الح طلبةمن وجهة نظر الطلبة باختالف متغير المستوى الدراسي لصاليرموك التدريس في كلية التربية في جامعة 

دراسة  لنتيجة فيافي حين اختلفت النتيجة مع هذا التعليمية والعينة كطلبة جامعيين. مع التشابه في البيئة  ،الرابعة

(Badrakhan et al., 2019)  وهم  - ينللمستجيب الحسابية المتوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجودالتي أظهرت

 عينة كطلبةيمية الجامعية والفي البيئة التعل ًان هناك تشابهأمع  ،الدراسية والسنة الجنس يمتغير إلى تعزى -ون طلبة جامعي

 جامعيين.
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لمجاالت مهارات االتصال  ( للكشف عن الفروق على الدرجة الكليةway ANOVA-3نتائج التباين الثالثي ) :(10جدول )ال

 السنة الدراسية(.والمساق، ووفقًا لمتغيرات )الجنس، 

 الداللة اإلحصائية F المربعات متوسط درجت الحرية مجموع المربعات المتغير المستقل

 0.009 6.974 3.868 1 3.868 الجنس

 0.000 42.738 23.707 1 23.707 المساق

 0.010 3.862 2.142 3 6.427 السنة الدراسية

   0.555 249 138.122 الخطأ

    254 174.983 المجموع المصحح

 (0.05α≥)*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لمتغير الجنس، حيث بلغت تبعًا  (،0.05α≥)لجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يظهر من ا

بلغ المتوسط بينما  ،(3.60)وكانت الفروق لصالح الذكور بمتوسط حسابي بلغ  ،(0.009( بداللة إحصائية )6.974) Fقيمة 

ة االجتماعية في البيئة العربية في محدودية العالقات في تبادل لى طبيعة التنشئإوتعزى هذه النتيجة  (.3.31الحسابي لإلناث )

إلى قرب أن المدرسين إوبالتالي ف .الجامعية التعليمية البيئة الذي انعكس على ، األمرالمعلومات والتواصل بين الجنسين

 ,Alkhazaleh) دراسةليها إالتواصل مع الطلبة الذكور في تفعيل مهارات االتصال. وهذا يتشابه مع النتيجة التي توصلت 

دور مشرفي التربية العملية في تحقيق مهارات االتصال التربوي للطلبة  في ًافروقظهرت أفي البيئة العربية التي  (2011

نها أ في حينهذا . لمتغير الجنس لصالح الذكور آل البيت تبعًاجامعة المعلمين في كليتي تربية جامعة الزرقاء الخاصة و

حصائية إوجود فروق ذات داللة ظهرت أالتي  (Doğgün, 2016)جنبية كدراسة لبية الدراسات في البيئات األاختلفت مع غا

لمتغير  تبعًافي شمال قبرص في استجابات الطلبة لمستوى مهارات االتصال لدى المدرسين والمدربين في المدارس الثانوية 

عضاء أمستوى مهارات االتصال لدى في عدم وجود فروق ت ظهرأالتي  (Serkan, 2014) ودراسة ،ناثالجنس لصالح اإل

واختلفت النتيجة الجنس.  لمتغير الجامعات التركية من وجهة نظر الطلبة تبعًاكليات التربية الرياضية في الهيئة التدريسية في 

 لدى االتصال راتمستوى مها في فروق وجود ظهرت عدمأالتي  (Savic and Abakay, 2017)مع النتيجة في دراسة  أيضًا

 الجنس.  لمتغير تبعًا الالعبين نظر وجهة من تركيا في Gaziantep عنتاب غازي بجامعة المدربين

يث بلغت قيمة حلمتغير المساق،  تبعًا (،0.05α≥)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أيضًاويظهر 

F (42.738( بداللة إحصائية )0.000)، بلغ ينما ب، (3.84صالح مساق كرة القدم بمتوسط حسابي بلغ )وكانت الفروق ل

 غلب عليه الطابعوتعزى هذه النتيجة الى طبيعة مساق كرة القدم الذي ي (.3.19المضرب ) ألعابالمتوسط الحسابي لمساق 

ه لدى على منأثة الثال ن تفاعل المدرس والتنوع في استخدام مهارات االتصال ضمن مجاالتهاإاالجتماعي التعاوني، وبالتالي ف

 التواصل وبسلأفي وجود فروق في  (Ezzeldin, 2018)المضرب. وقد اتفقت النتيجة مع النتيجة في دراسة  ألعابمدرسي 

في حين اختلفت ا هذالفرقية.  الرياضات لصالح والجماعية الفردية للفرق الرياضيين ربيندالم قبل من استخدامًا كثراأل

 لدى الاالتص مهارات مستوى في فروق ظهرت وجودأالتي ( Savic and Abakay, 2017)دراسة  النتيجة مع النتيجة في

 لنوع تبعًا تركيا في Gaziantep عنتاب غازي بجامعة الرياضيين الالعبين نظر وجهة من والجماعية الفردية الرياضات مدربي

 الفردية.   الرياضات لصالح الرياضة

لسنة الدراسية، لمتغير ا تبعًا(، 0.05α≥)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود فروق أيضًاوُيظهر الجدول 

( Scheffe) تم تطبيق اختبار شيفيه ،وللكشف عن مواقع الفروق، (0.010( بداللة إحصائية )3.862) Fحيث بلغت قيمة 

 ( يوضح ذلك.11ل )الجدووتبعًا لمتغير السنة الدراسية على الدرجة الكلية لمجاالت مهارات االتصال، 
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ر تصال وفقًا لمتغيدرجة الكلية لمجاالت مهارات االال( للكشف عن الفروق في Scheffeنتائج اختبار شيفيه ) :(11جدول )ال

 .السنة الدراسية

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى المتوسط الحسابي الفئة المجال

 االتصال ككلمهارات 

 0.08 *48. 34. - 3.76 لىسنة أو

 0.26- 0.14 - - 3.41 سنة ثانية

 0.40- - - - 3.27 سنة ثالثة

 - - - - 3.67 سنة رابعة

السنة ة األولى و( وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لمهارات االتصال بين السن11يظهر من الجدول )

 .(3.27سنة الثالثة )(، بينما بلغ المتوسط الحسابي لل3.76)مقداره سط حسابي الثالثة لصالح السنة الدراسية األولى بمتو

(، 3.67حسابي ) ة بمتوسطالرابعة لصالح السنة الدراسية الرابعالسنة الدراسية وجد فروق بين السنة الدراسية الثالثة وتكما 

وتعزى  ألخرى.اق بين السنوات الدراسية ولم توجد فرو .(3.27بينما بلغ المتوسط الحسابي للسنة الدراسية الثالثة )

ى لطلبة علان المدرسين ينوعون في توظيف مهارات االتصال بما يتناسب مع الموقف التدريسي وحاجات ألى إالنتيجة 

 الدراسية السنة ولى وتارة لصالح طلبةلح طلبة السنة الدراسية األافتارة تظهر الفروق لص ؛اختالف سنواتهم الدراسية

في مستوى ق فرووجود  ظهرتأالتي  (Sunay et al., 2017) واتفقت هذه النتيجة مع غالبية الدراسات كدراسة الرابعة.

ا انلي اورفافظة شمهارات االتصال لدى مدربي كرة القدم من وجهة نظر الالعبين المشاركين في بطولة دوري الجامعات بمح

( (Shanlıurfa (18-21)عمرية لصالح الفئة ال (فما فوق 26) و (22-25) و (18-21) التركية بين الفئات العمرية من سنK 

التربية  كلياتمستوى مهارات االتصال لدى اعضاء الهيئة التدريسية في في  وجود فروقفي  (Serkan, 2014) ودراسة

هذا  لى(.والسنة األ) دئينبتلصالح الطلبة الم الدراسيةلمتغير السنة  الجامعات التركية من وجهة نظر الطلبة تبعًاالرياضية في 

لبة في الط عدم وجود فروق في استجابات ظهرتأالتي  (Doğgün, 2016) نها اختلفت مع النتيجة في دراسةأفي حين 

 ة.لدراسياالمدارس الثانوية في شمال قبرص لمستوى مهارات االتصال لدى مدرسيهم ومدربيهم تعزى لمتغير الصفوف 

 االستنتاجات

هارات مظر الطلبة هي من وجهة ن في جامعة اليرموكمن قبل مدرسي كرة القدم  كثر استخدامًاتصال األمهارات االن إ -1

من  موكعة اليرفي جامالمضرب  ألعابكثر استخدامًا من قبل مدرسي ن مهارات االتصال األأفي حين  ،االتصال اللفظي

 .هي مهارات االتصال غير اللفظي وجهة نظر الطلبة

من قبل  صال المستخدمةمهارات االتلها دور في التأثير في استخدام  (المساق والسنة الدراسية والجنسك)المتغيرات  -2

 .المضرب ألعابمدرسي كرة القدم و

 التوصيات

تصال ية الرياضية حول مهارات االورش عمل ودورات تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربعقد ضرورة  -1

والتي  ،ن والطلبةمدرسيمن خيرات المختصين في هذا المجال لتطوير وزيادة العالقة التفاعلية بين ال واالستفادة ،الفعال

في  خاصة ،لطلبةداء اأهدافها برفع مستوى أالتعلمية وتحقيق  -تعمل على تحسين العملية التعليمية من شأنها أن 

 المساقات العملية.

لتعرف ل ،العربية ئة التعليميةوخاصة في البي ،تصال الفعال في المجال الرياضيجراء المزيد من الدراسات حول مهارات االإ -2

هم في حيات ضاً أيها كثر فاعلية بما يتناسب وطبيعة المواقف التعليمية وحاجات الطلبة لتوظيفعلى مهارات االتصال األ

 المهنية. 
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Abstract 

The study aimed at investigating the effective communication skills of instructors of racket games 

and soccer sourses at Yarmouk University from students’ viewpoint according to personal variables 

(gender, course and academic year).The researchers used the descriptive approach. The study sample 

consisted of male and female students enrolled in the courses of racket games and soccer, amounting 

(255) in the second semester of the academic year (2018/2019). Data was collected through the use of 

a questionnaire which includes two parts: personal variables and a communication skills scale which 

includes (40) items divided into three subscales (verbal communication skills, non-verbal 

communication skills and listening skills).To analyze the data, means, standard deviations, 

percentages, analysis of variance (3- way ANOVA) and (MANOVA) were used. The results indicated 

that the level of communication skills among racket games and soccer instructors at Yarmouk 

University as perceived by students was moderate on the fields as a whole. The results indicated that 

the most used communication skills by racket games instructors were non-verbal communication skills 

with a high degree, followed by verbal communication skills and listening skills whith a moderate 

degree, respectively. And the results indicated that the most used communication skills by soccer 

instructors were verbal communication skills with a high degree, followed by non-verbal 

communication skills and listening skills whith a moderate degree, respectively. There are statistically 

significant differences on the verbal and listening communications skills attributed to the gender 

variable in favor of males. There are differences on the verbal and listening communication skills 

attributed to the course variable in favor of soccer and attribute to the  academic year variablw 

between the first and third academic years favor of first academic year. There are differences on the 

non-verbal and listening communication skills between the third and fourth academic years in favor of  

the fourth academic year. According to the results of the study the researchers recommend to 

undertake  workshops by the Faculty of Physical Education on effective communication skills and 

employment in the educational environment in order to improve and raise the level of student 

performance, especially in practical courses. 

Keywords: Effective communication skills, Racket games, Soccer. 

 



 ...مهارات االتصال الفّعال لدى مدرسي العاب المضرب وكرة القدم                                                                                     324
 

References  

Abdul Mawla, G. (2002). Effective educational communication skills possessed by the 

directors of public secondary schools in the city of Damascus and their relation with 

some variables. Unpublished Master Thesis, Faculty of Education, Damascus University, 

Syria. 

Alkhazaleh, M.(2011). The Role of Practical Education Supervisors In Achieving Education 

Communication Skills for Student - Teachers in the Faculties of Education at Zarka 

Private University and Al al - Bayt University. IUG Journal of Humanities Research, 

19(1), 539-566. 

Almagriby, K.(2007). Management of the originality of the principles and functions 

established with the modernity and challenges of the twenty-first century. 1st edn., 

Amman, Jordan, Dar- Alfikr. 

Alnidami, N.(2002). Communication Skills of Faculty Members in the College of Education 

at Yarmouk University from Students' Point of View. Unpublished Master Thesis, 

Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

Alomari, A. and Alomoush, A.(2017). The degree of practice administrative communication 

skills among faculty deans and its relationships with organizational identification level 

among faculty members in public Jordanian Universities. Journal of the Association of 

Arab Universities for Research in Higher Education, 37(1), 17-38. 

Alqaryouti, M. (2006). Principles of Management, Theories: Processes and Functions. 3rd 

Edn., National Library Department, Amman, Jordan. 

Alsakarat, Th.(2016). Educational non-verbal communication skills among teaching staff in 

the College of Education al Sciences at the University of Al-Hussein bin Talal in Jordan 

from the students' point of view. Journal of Suez Canal University, 1(35), 35. 

Arnaout, A. and Smadi, S.(2014). Nonverbal educational communication skills among faculty 

members in the preparatory year at the University of Najran from the students' point of 

view. International Interdisciplinary Journal of Education, 3 (1), 81-103. 

Badrakhan, S, Osaila, M, Mahmoud, H. and Al-Ghanati, K. (2019). Academic communication 

practicing extent among faculty members and their students at the AAU and impediments 

from students’ point of view. Al-Manara Journal for Research and Studies, Humanities 

and Social Sciences Series, 25 (1), Al al-Bayt University, Jordan. 

Bowden, M. (2010). Winning body language: Control of conversation, command attention, 

and conveying the right message without saying a word. New York, NY: McGraw-Hill. 

Burgoon, J. ,Birk,. Th. and Pfau, M. (1990). Nonverbal behaviors: Persuasion, and credibility. 

Human Communication Research, 17(1), 140-169. 

Choi, Y.  and Nam, S. (2012). The effect of golf teaching professionals' non-verbal 

communication on trust and participation satisfaction. The Korean Society of Sports 

Science, 21(4), 553-564.  

Crespo, M. and Miley, D. (2008). Communication Advanced Coaches' Manual, International 

Tennis Federation, Bank Lane Roehampton, London SW15 5XZ.   

Doğgün, M. (2016). Communication Skills' Comparison of Physical Education Teachers in 

Secondary Education and Professional Trainers in Sport Leagues. The International 

Journal of Research in Teacher Education, 7(3), 1-12. 



 325         وبني سعيد ومقابلةطلفاح 
 

Ezzeldin, R. (2014). Communication Management among Athletes. European Scientific 

Journal, 3(1), 1-13. 

Ezzeldin, R. (2018). Communication Management among Athletes and Coaches at National 

Athletics Association (NAA) – Division 1 – University. International Journal of 

Interdisciplinary Research and Innovations, 6 (2), 146-155. 

Kikkawa, M. (2005). Communication nouryoku no hyouka [Assessment of communication 

ability]. In: Japanese Society of Sport Psychology (Edn.), Sports mental training kyohon 

(Text book of sports psychology) (pp. 73-77). Tokyo: Taishukan Shoten. In Japanese.  

Losee, R. L. (1999). Communication defined as complementary informative processes. 

Journal of Information, Communication and Library Science, 5(3), 1-15. 

Mahender, G. and Mahesh, M. (2016). Effective Communication Skills for Sports Coaches. 

Anveshana’s International Journal of Research in Regional Studies, Law, Social 

Sciences, Journalism and Management Practices, 1(11). 

Margaret, G, Kirubakar, S. and Kumutha, N. (2010). Communication skills: A cognitive–

behavioural approach to enhance relationship skills in young sport coaches. Br. J. Sports 

Med. 44. i49-i50. 

McCarthy, M. and Carter, R. (2001). Ten Criteria for a Spoken Grammar. In E. Hinkel and 

Fotos, S. (Eds.), New Perspectives on Grammar Teaching in Second - language 

Classrooms. (1st Edn., PP. 51-75) Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Melhim, Y. (2006). Empowerment is a contemporary administrative concept. Irbid, Jordan: 

Yarmouk University. 

Mohr, J. and Nevin, J. (1990). Communication strategies in marketing channels: A theoretical 

perspective. Journal of Marketing, 54(4), 36-51. 

Neill, S. and Caswell, C. (1993). Body language for competent teachers.( 1st Edn.), London: 

Imprint Routledge. 

Sagar, S. and Jowett, S. (2012). Communicative acts in coach–athlete interactions: When 

losing competitions and when making mistakes in training. Western Journal of 

Communication, 76 (2), 148-174.  

Savic, D. and Abakay, U. (2017). Examination of trainer communication skills perceived by 

athletes according to sport fields. European Journal of Education Studies, 3 (11), 581-

591. 

Serkan, H. (2014).  Survey on the Communication Skills That the College Students of School 

of Physical Education and Sports Perceived from the Teaching Staff, International 

Journal of Science Culture and Sport, (1), 54-67.  

Sherwyn, M., Michael, M. and Judy, P.(2000). Why Communication is Important: A 

Rationale of the Centrality of the Study of Communication. Journal of the Association for 

Communication Administration, 29(2), 1-25. 

Shimazaki, T. and Kikkawa, M.(2015). A Study of Nonverbal Communication by Coaches: 

Relationships between Communication Ability and Coaching Evaluation, International 

Journal of Sport and Health Science, 13, 43-60.  

Sng Bee, B. (2012). The Impact of Teachers’ Communication Skills on Teaching: Reflections 

of Pre-service Teachers on their Communication Strengths and Weaknesses. Humanisting 

Language Teaching, (Electronic), 14(1). Available at: http://old.hltmag.com.uk/feb 

12/mart.htm.                                                                   

http://old.hltmag.com.uk/feb


 ...مهارات االتصال الفّعال لدى مدرسي العاب المضرب وكرة القدم                                                                                     326
 

Sunay, H., Cengiz, R. and Yaşar, O. (2017). Investigation of the Communication Skills' Level 

of Football Trainers According to University Football Team Sports Perceptions, Journal 

of Sports and Physical Education (IOSR- JSPE), 4 (1),  49-53. 

Sundram, D. and Webster, C. (2000). The role of nonverbal in - service communication 

encounters. The Journal of Service Marketing, 14(5), 378-389. 

Ueta, Y. (2004). A study of coaching (III): The communication skill on coaching of athletes. 

Japanese Bull. Fac. Phys. Educ., Tokai Univ., 33, 29-34.  

Zoric, G., Smid, K. and Pandzic, I. (2007). Facial gestures: Taxonomy and applications of 

non-verbal, non- emotional facial displays for embodied conversation agents. In: T. 

Nishida (Ed.), Conversational informatics: An engineering approach (First edn., pp. 161-

182). West Sussex, ES: John Wiley & Sons, Ltd. 

 



 341 -327، ص ص 2021 ،2العدد  ،30المجلد  ""سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 2مجلة أبحاث اليرموك 

 وتقنيات يدوية  ((EMSي التنبيه الكهربائثــر برنامج تأهيلــي باستخدام أ

 في عالج المصابين بمرض الكتف المتجمد

 

 **وزياد رميلي * محمد الرواشدة
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 ملخصال

وية في عالج المصابين وتقنيات يد( (EMS التنبيه الكهربائــيعالجي باستخدام فت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر برنامج تأهيلي هد

وة ق إلى ضافةجمد باإلبهدف زيادة المدى الحركي لمفصل الكتف والحد من اآلالم الناتجة عن إصابة الكتف المت ؛المتجمد بمرض الكتف

دراسة ونت عينة الاسة، وتكلطبيعة الدر همتءلمالعدي استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام القياسين القبلي والب الذراع المصابة.

يارها بالطريقة العمدية. وتم اخت ،سنة (60-40)بين وتراوحت اعمارهم  ض الكتف المتجمد بمحافظة الكرك،مصابين بمر (6من )

بع وحدات رأواقع بستة أسابيع واشتملت إجراءات الدراسة على تطبيق البرنامج المقترح على المصابين بمرض الكتف المتجمد لمدة 

 حدة والزمنلعالجية الوااتم تطبيق البرنامج من خالل توزيع الوسائل العالجية في الوحدة و( دقيقة للجلسة الواحدة 60) بواقع ةعالجي

 . انسبيرمبار اختكسن وحصائية على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ويلكوواشتملت الوسائل اإل العالج.بالخاص 

يدوية( لتقنيات الهربائي واالعالجي باستخدام )التنبيه الك التأهيلي حصائيا للبرنامجإيجابي دال إثر أ وأظهرت نتائج الدراسة وجود

م التوصيات هأ شارتأو. عينة الدراسةفراد في تحسين )المدى الحركي وتخفيف اإلحساس باأللم وزيادة تحمل القوه( للكتف المصاب أل

أسرع في نتائج أفضل و جل الحصول علىأاليدوية والتمارين الرياضية من  مع التقنيات  (EMS)ستخدام التنبيه الكهربائــياإلى ضرورة 

 الكتف المتجمد.مرض القلب مع أمراض مرض السكري و جراء دراسات حول عالقةإكذلك و عالج مرض الكتف المتجمد،

 .التقنيات اليدوية ،الكتف المتجمد ،كهربائيلتنبيه الا ،العالجي : البرنامج التأهيليالكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

ضافة .وهذا باإلةمراض قلة الحركأاو العصر أمراض ير نمط الحياة إلى ظهور ما يسمى أسلوب الحياة العصرية وتغدى أ

 بولهذه األسبا .يةعتبر من أسباب اإلصابات الرياضتغير مدروس علميا الحركية والبدنية بشكل أن ممارسة األنشطة  لىإ

عا إلى ا ما دوهذ ،ظهرت الحاجة إلى استخدام وسائل وتقنيات حديثة في العالج الطبيعي بشكل واسع بين فئات المجتمع

ي تأهيل لحديثة فامع المتطلبات بحيث تتوافق مة وتأثيرَا ءتحويل البعض منها لتكون أكثر مالتطوير الوسائل القديمة و

مراض ألابات وافي تأهيل الكثير من اإلصع، وذلك بعد أن حقق العالج الطبيعي نجاحا كبيرا المصابين بشكل أفضل وأسر

مختلف و المراحلواألعمار  جميعويمكن استخدامه ل ،كون له أعراض جانبيةتهذا العالج ال  نظرا ألنوالتشوهات الجسمية، 

 .(Shimaa, 2017) كافة أجزاء الجسمالمتعلقة بمراض أنواع اإلصابات واأل

هنالك من وصفه تحت مسمى الكتف ف ؛المرضلى أنه تعددت المسميات الخاصة بهذا النوع من إرة بد من اإلشا الو

 NAVIESAR))أطلق عليه العالم  ،1945وفي عام  .1935 وأول من وصفه بهذا المسمى هو كودمان عام ،المتجمد

التهاب والكتف المتحجر، أيضا سمي لكتف المتيبس، وهنالك من وصفه تحت مسمى ا كانالتهاب المحفظة الالصق، و مصطلح

                                                           

  2021، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"  جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 مدارس الثقافة العسكرية، عمان، األردن.   *

 ** كلية التربية الرياضية، الجامعة االردنية، عمان، األردن.
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أجمع العديد من العلماء والباحثين  ،لكن في النهاية. وصلب، وغيرها من المسميات األخرىوالكتف المت حوائط الكتف،

 (.Gulen, 5200) سبابه وأعراضه ومراحله وطرق عالجهوألمرض امختصين إلى حد ما على مفهوم هذا ال

 ،ألم الركبةلظهر والم أز في الجهاز العضلي الهيكلي بعد أسباب العج بين ف المتجمد المركز الثالث منلم الكتأل حتوي

من %( 3) واليحيث يشكل الكتف المتجمد ح ,التي تؤدي إلى غياب العامل عن عمله مراضويمثل الكتف المتجمد أكثر األ

 (.Alrfaeiu, 2014إصابات المفاصل )

التي  لى البدائلإسان واتجاه اإلن ،الطبيو التقني ينخاصة في المجالو ،بيرا في مجاالت مختلفةومع تطور العالم تطورا ك

ثرة عد يوم لكيد يوما به يتزابنجد االهتمام  ،التأهيلو العالج الطبيعيومنها تبعده عن الجوانب السيئة لألدوية والعقاقير 

األسباب و لكثيرةة بمجملها أصبحت مليئة بالضغوط النفسية افضال عن أن الحيا ،الحاجة إليه وخلوه من اآلثار السلبية

 .(Muanad, 2016) العقلي والجسدي ينالمختلفة التي تفرز آثارا سلبية على الجانب

حرة وطليقة في جميع و سان الذي نجد فيه الحركات واضحةويعتبر مفصل الكتف المفصل الوحيد في جسم اإلن

إذ يقوم بوظائف وأعمال هامة وكثيرة في اإلنسان، ويتميز بالحركات  ؛ل الكتفت، وهذا ضروري جدا في مفصاالتجاها

 Eabdalhisayn and) التدوير للخارجو، لداخلالتدوير لوالتقريب )الضم(، والتبعيد، والبسط، واآلتية: القبض، 

Wakharun, 2010). 

ب هذه وسب. يك مفصل الكتف بحريهقدرة على تحرعبارة عن فقدان مؤقت لل (Frozen Shoulderالكتف المتجمد )و

 William and Pothoff, 2014).)الحالة غير معروف 

 مشكلة الدراسة 

 ميعفي جللشكل التشريحي للمفصل الذي يعمل  ،تعد إصابات مفصل الكتف من اإلصابات متكررة الحدوث نظرا

صل تكرر للمفكي المداء الحرحيث يؤدي األ ،المد والتبعيد والتقريب والدوراناالتجاهات والمحاور من خالل حركات الثني و

قيقية حة وهذا بحد ذاته يمثل مشكل ،مفصل الكتف المتجمد مرضومنها  ،في بعض األحيان إلى حدوث بعض اإلصابات

ه الفترة تبط هذتر ؛ إذبلوغهم سن األربعين عند وخاصة ،آالم في مفصل الكتففي  وتتمثل ،يعاني منها كثير من األشخاص

جم حيؤدي إلى ضعف  مما ،حيث تحدث التصاقات داخل المفصل ،ي حياة األشخاص ببعض المشاكل الصحيةالهامة ف

 العضالت المحيطة بالكتف.

 لتمارينا مجملو العديد من الدراسات السابقة على باالطالع اقام ،بمرض الكتف المتجمد ينومن خالل اهتمام الباحث

شامل و دقيق عالجي برنامجبهدف وضع ا؛ انواعه اختالف على الكتف مفصل مراضبأ للمصابين تعطى التي العالجية

ة على دردم القاأللم في مفصل الكتف وعدم القدرة على تحريكه وعيعانون من  يعمل على تسريع الشفاء للذين للمصابين

سين تح ن حيثماء تسريع الشفعلى وضع برنامج تأهيلي مقنن يعمل  فيتكمن مشكلة الدراسة . والقيام باألعمال اليومية

 قليلة. زمنية خالل مدةحركة المفصل وتخفيف األلم لدى المصاب 

 أهمية الدراسة

في  قترحم أهيليفاعلية استخدام برامج ت التي تتمثل في الوقوف علىهذه الدراسة من أهمية مشكلتها،  تنبثق أهمية

 ما يلي: الدراسة أهميةوتتضمن  .مفصل الكتف المتجمد ضمر معالجة

فصل عودة مو ضلمرمن تطور ا حدوالفي التسريع من عملية الشفاء دام هذه البرامج التأهيلية استخ تفادة مناالس .1

 .تقريبًا الكتف إلى الوضع الذي كان علية

 .توجيه اهتمام المختصين إلى أهمية البرامج التأهيلية الحديثة كبديل لتجنب العمليات الجراحية .2

 لعالجي.اأهيل ليلة التي تعتمد على دمج أكثر من وسيلة عالجية في برنامج التهذه الدراسة من الدراسات الق كون .3
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 أهداف الدراسة

 .يدويةات القنياتوبعض الت م التنبيه الكهربائيإعداد برنامج تأهيلي مقترح للمصابين بالكتف المتجمد باستخدا .1

 لمتجمد.التعرف إلى أثر البرنامج التأهيلي في زيادة المدى الحركي لمفصل الكتف ا .2

 التعرف إلى أثر البرنامج التأهيلي في الحد من اآلالم الناتجة عن إصابة الكتف المتجمد. .3

 الذراع المصابة.تحمل قوة التعرف إلى أثر البرنامج التأهيلي في زيادة  .4

 الدراسة تساؤالت

 ما مدى تأثير البرنامج التأهيلي في زيادة المدى الحركي لمفصل الكتف؟ .1

 رنامج التأهيلي في الحد من اآلالم الناتجة عن إصابة الكتف المتجمد؟ما مدى تأثير الب .2

 الذراع المصابة؟ قوة تحملما مدى تأثير البرنامج التأهيلي في زياد  .3

 اإلطار النظري  

 :اصل متحركة اهمها ثالثة مفاصل هييتكون مفصل الكتف من مف

بية تمفصل رأس عظم العضد مع الحفرة العنايتكون من  (The Gleno Humeral Goint) :المفصل الحقي العضدي .1

 .لعظم اللوح

لقص ويتكون من تمفصل الجانب الوحشي ليد عظم ا: (The Sterno Clavicular Jointالمفصل القصي الترقوي ) .2

 .العلوي مع الحافة االنسية لعظم الترقوة

لترقوة االحافة الوحشية لعظم يتكون من تمفصل : (The Acromio Clavicular Jointالمفصل األخرومي الترقوي ) .3

 (Rashudi, 2008) مع النتوء األخرومي لعظم اللوح

 هي: الكتف للمفص الحركية تاالحتماال

( والعضلة والعضلة الدالية )الجزء األمامي منها ،لعظمىالعضلة الصدرية ا بذلك وتقوم :العضلة وقبض المفصل ثني .1

 لعضلة العضدية ذات الرأسين.وكذلك ا ،والعضلة تحت اللوح ،العضوية الغرابية

ة ستديرالمالعظلة و ،وتقوم بذلك العضالت اآلتية: العضلة المستديرة العظمى :مد مفصل الكتف وبسط العضلة .2

 والعضلة العضدية ذات الرؤوس الثالثة. ،والعضلة تحت الشوكة ،والعضلة العريضة الظهرية ،الصغرى

 30درالعضد عن الجذع بقتبعد كة )العضلة فوق الشو :الت اآلتيةبواسطة العضويتم ذلك  عن الجذع:الذراع تبعيد  .3

 .درجة( 90ده إلى يالوسطى للعضلة الدالية )تكمل تبعدرجة(، واأللياف 

لمستديرة اضلة والع ،والعضلة تحت الشوكة ،وتقوم به العضالت اآلتية: العضلة تحت اللوح من الجذع: تقريب الذراع .4

 ،ية العضديةالغراب والعضلة ،العريضة الظهريةالعظلة و ،والعضلة الصدرية العظمى ،برىالكوالعظلة المستديرة  ،الصغرى

 .ذات الرأسين العضدية والعظلة

العظلة و ،العريضة الظهريةلة العضو ،العضلة الصدرية العظمى :بواسطة العضالت اآلتية ذلك يتمو :للداخل التدوير .5

 .والعضلة تحت اللوح ،المستديرة الكبرى

ديرة العظلة المستو ،المستديرة الكبرىالعظلة و ،العضلة تحت الشوكة :وذلك بالعضالت اآلتية :للخارج رالتدوي .6

 .(lqysyA, 2008) واأللياف الخلفية للعضلة الدالية ،الصغرى
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 :يتساعد على ثبات المفصل ه يلعوامل التا

لة زاد األسطح الممفص ساحةمفكلما زادت  ؛ل: وهو عامل شديد األهمية فى تحديد درجات ثبات المفصيالعامل العظم -1

  .بالطبع الثبات

تقليل المفصل و لزائدة فيفى شد أزر المحفظة الليفية ومنع الحركات ا يفية المحيطة بالمفصل: ولها أثر هاماألربطة الل  -2

 احتماالت االلتواءات الفجائية في المفصل.

بدرجة  أدى ذلك الى ثبات المفصل ،وقوتها مفصلضالت المحيطة بالالع يطة بالمفصل: كلما ازداد عددالعضالت المح -3

 وهذا يبدو واضحًا في مفصل الفخذ. ،أكبر

 لمدى الحركي الطبيعي للمفصلا

 .المدى الحركي الطبيعي لمفصل الكتف (1) يبين الجدول

 .المدى الحركي الطبيعي لمفصل الكتف: (1) الجدول

 ة الوظيفية المقبولةالحرك ٌأقصى حركة طبيعية نمط الحركة 

 ˚ 150- ˚ 120 ˚180 نثناء درجة اال

 ˚ 150- ˚ 120 ˚ 180 ختطاف(اال)التبعيد

 ˚ 90-˚ 65 ˚ 90 الدوران الخارجي الجانبي

 ˚ 90-˚ 65 وأكثر ˚ 90 الدوران األفقي للخارج

 ˚ 75-˚ 60 ˚ 75 الدوران االفقي للداخل

 .(Safoora, 2017)المصدر: 

 

 
 تركيب التشريحي لمفصل الكتفال :(1) لالشك

 حيطة بمفصل الكتف )الحقي العضدي(العضالت الم

م في الحدبة (: تغطي الجزاء األمامي لمفصل الكتف وتنشا من تحت اللوح وتندغSubscapularisالعضلة تحت اللوح ) .1

 الصغرى للعضد, وتعمل على تقريب العضد إلى الجذع وتدويره.

يعمل على و ،الجهة الخلفية لعظم اللوح أعلى الشوكةفي ويوجد  :(The Supraspinatusوتر العضلة فوق الشوكية) .2

 درجة. 30تبعيد العضد عن مفصل الكتف 
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 دويرهوتالذراع (: توجد أعلى وخلف مفصل الكتف وتعمل على تقريب The Anfraspinatusالعضلة تحت الشوكية ) .3

 .للداخل

دبة وجد خلف مفصل الكتف وتندغم في السطح الخلفي للح(: وتThe Teres Minorالعضلة المستديرة الصغرى ) .4

 .(Rashudi, 2008) وعملها تدوير العضد للوحشية ،الكبرى لعظم العضد

 (Ligamentsأربطة الكتف )

 الرباط المستعرض العلوي للوح. .1

 .الرباط الغرابي األخرومي .2

 المنحرف. هالرباط شب .3

 .الرباط العنابي السفلي .4

 .الرباط العنابي االوسط .5

  (Morgan, 2014). الرباط العنابي العلوي .6

 مصاب)الكتف المتجمد( ومفصل طبيعي غير  مفصل كتف مصاب: (2) لشكلا

 ازداد سواءلذي يمن تصلب الكتف الكادح واأللم الشديد ا نمن الكتف المتجمد عادة ما يعانو يعانون نوالمرضى الذي

ما  اوغالب ،يرئيسويمكن تصنيف الكتف المتجمد كمرض أساسي أو . شبة تام للدوران الخارجي السلبي وفقدان ،الليل في

 ومرضقية، الغدة الدر واعتالل السكري، داء :مثلأخرى أمراض ويرتبط عادة مع  ،يرتبط هذا المرض بمجهولية السبب

ي وبالتال ،كتفل الوهؤالء المرضى يعانون من األلم في الكتف، مما يؤدي إلى انخفاض الحركة في مفص .الشللوباركينسون، 

  (.Haider, 2014)الكتف المتجمد  مرض يحدث تطور في

 :هما وهناك نوعان من تصنيفات الكتف المتجمد

 دون سبب معروف. ويحدث ،الثانويالكتف المتجمد  .1

 (Morgan, 2014).ض نتيجة اإلصابة أو الجراحة أو المر ويحدث ،الرئيسيالكتف المتجمد  .2

 :ما يلي جمدومن أسباب اإلصابة بالكتف المت

 دون وجود سبب معين.يحدث  .1

اء تقل حلة الشفمرجراحية؛ فخالل  مثل الكسر أو عملية الكتف أو الذراعفي سابقة: مثل كسر أو إصابة سابقة  إصابة .2

 .)تكرار خلع المفصل( تزيد نسبة اإلصابة بالكتف المتجمدو لفترات طويلة، حركة الذراع
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ن م% 20 ن.كذلك فإبة اإلصابة تزداد بالكتف المتجمدن نسإض السكري فبمر اإذا كان الشخص مصاب مرض السكري: .3

  .تروية المنطقةنتيجة سوء  الكتف المتجمدبن بالسكري مصابون يالمصاب

 في الحركة اإلصابة بالكتف المتجمد، والزيادة احتمال الحركة لفترات طويلة قد يزيد من غيابزيادة أو قله الحركة:  .4

 .((Morgan, 2014ض حتمال اإلصابة بالمرفي ازدياد ا تؤثر اأيض

 كتف غير مصاب                                                   كتف مصاب                              

 غير مصابآخر كتف مصاب و :(3) الشكل

 ما يلي: فيوتتمثل األعراض 

 حركة الكتف، وإبقاء الذراع بالقرب من الجسم. محدودية في .1

 أثناء المشي.في مرجحة اليد  دودية فيمح .2

 تشنجات في العضالت العاملة على المفصل. .3

 الرقبة والكتف. في آالم .4

لكتف ضالت اب نقص في قوة عبالقيام بالنشاط اليومي الروتيني بس علىالمريض المصاب بالكتف المتجمددرة عدم ق .5

 قدرتها على التحمل.في و

 على وبسبب ذلك يكون هناك ضغط إضافي ،جل الحركة والدورانأى من محاولة المريض استخدام عضالت أخر .6

 لعضالت األخرى مما يجعلها مثقلة أكثر من طاقتها.ا

 إخفاء األلم.مع عدم القدرة على النوم بسبب األلم كما  في اضطرابات .7

 (.Haider, 2014لكتف المصاب )باركة الكتف وقوة العضالت المحيطة فقدان لمدى ح .8

. لمتجمدا الكتفمرض مسببة ما يسمى وتضيقها  ،تقلل الحركة العادية للكتفولتصاقات اال وسعتت،مع مرور الوقت

ية مال اليومض األعن الشخص يفقد القدرة على القيام ببعإف ،وعندما يصاب الكتف .خالل الليل أواأللم يمكن أن يكون أسو

للتطور  شهورا منهاللتطور قد تستغرق كل مرحلة  مثل إجابة الهاتف أو حتى لبس المالبس. وللكتف المتجمد ثالث مراحل

ال فحيلة، الحركة تصبح تقريبا مستا وومشدود افي الكتف المتجمد يصبح المفصل متصلبو .لإلصابة بالكتف المتجمد

 بحيث ،لكتف(ي )لرفع الذراع. ويمكن للطبيب أن يتوقع أصابه الكتف المتجمد من خالل فحص جسد يستطيع المصاب مثال:

 (.alrfaeiu, 2014) ؤكد ذلك صورة األشعة لمفصل الكتفت. وتكون اإلصابة محتملة ،كان هناك ضعف في حركة المفصلإذا 

 

 

 



 333 الرواشدة ورميلي    

 

 

 مراحل الكتف المتجمد:

 
 ةاالصاب من األولى في المرحلة األلم :(4) الشكل

ضى الذين يعانون من والمر. مريضال يشعر به ذيجودة في المراحل المبكرة هي األلم الإن العالمة الوحيدة المو

يمكن  ،وفي وقت الحق .الخلفيةالكبسولة عند مالمسة الكبسولة األمامية و شديدلديهم األلم  2المرحلة و 1المرحلة 

 .ما بين الستة شهور والثالث سنواتالمرض قد يأخذ الثالقة  مراحلال وخالل .في العضالت اللمريض أن يالحظ ضمور

 ,Laubscher) قد تصبح اإلصابة بالكتف المتجمد دائمة ،الحركة الطبيعية للكتف المتجمددون القيام بأي عمل الستعادة و

2009). 

هذه  تستمرو زتدرجبشكل مشتّد إن األلم يبدأ ي م؛ إذمتاز هذه المرحلة بظهور األلتوالمرحلة األولى: مرحلة األلم،  .1

 إشهر. 3 المرحلة

 

 تجمد مفصل الكتف: (5)الشكل 

تف للكمفصل لالحركي ، ويقل المدى اأكثر تيبس الكتف ويصبح األلم وفيها يخفمرحلة التجمد، المرحلة الثانية:  .2

 أشهر. 9أشهر إلى 3منهذه المرحلة وتستمر 

 

 حركة المفصل أفضل بعد العالج :(6)الشكل 

أكثر  تفالكح يصبتدريجيا، و المدى الحركي لمفصل الكتف وفيها يزدادالمرحلة الثالثة: مرحلة ذوبان الجليد،  .3

  .استجابة لتمارين اإلطالة والعالج
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 :وعالجه مرض الكتف المتجمد انتشار

 ضالفلكتف، ايتميز بآالم شديدة في مفصل ووهو مرض يسبب آفة منتشرة في الغشاء الزاللي وكبسولة مفصل الكتف، 

 ؤدي في وقت الحق إلى اإلعاقة.يعن انخفاض حاد في النشاط، ويمكن أن 

 ض )الكتف المتجمد(احل تشخيص المرمر

هذا  ويتضمن .المرض من خالل التشخيص المبدئي من قبل الطبيب المختص صتشخيفيها ويتم  :المرحلة األولى -1

 النوع من التشخيص ما يلي:

 معرفة التاريخ المرضي للمصاب. -

 مناقشة األعراض التي يعاني منها المريض. -

 ويتضمن ذلك: .لسريرييقوم الطبيب المختص بالتشخيص ا ،في المرحلة الثانية  -2

لعضالت اك تشنجات في هنا تإذا كانما التشخيص باللمس وتحسس المنطقة المصابة والعضالت المجاورة لمعرفة  -

 العاملة على مفصل الكتف.

 مثل: ،الحركاتة من ث يطلب من المريض القيام بمجموعحي ،التشخيص بالحركة -

 أكثر من األخرى. احظ أنه يرفع ذراعمن وضع الوقوف، حيث يالعاليا وجانبا  رفع الذراعين 

 .عمل حركات دائرية للذراعين أمام الجسم 

 ديه.كلتا ييضع يديه خلف ظهره ويحاول رفع الذراعين عاليا لمحاولة لمس الكتف من أسفل ب ،من وضع الوقوف 

 .لمس العضد المعاكس 

 الذراعين ولمس الكتفين من أعلى. محاولة رفع 

 عاليا.وماما أة رفع الذراعين الوقوف أمام الحائط ومحاول 

 .لمس األذنين من أمام الصدر بكلتا اليدين 

ضا بعض ناك أيوهقد يتطلب األمر إجراء صورة أشعة باستخدام األشعة السينية لمفصل الكتف،  ،في المرحلة الثالثة -3

 ف.ل الكتمغناطيسي لمفصالرنين تصوير بالوقد يقوم الطبيب في بعض الحاالت بإجراء . الفحوص المخبرية

 البدء بالبرنامج وجلسات التدليك راعاتها قبلم تجب األمور التي

  .استشاره الطبيب المختص .1

  .قياس مستوى السكر في الدم قبل جلسة التدليك .2

 .والتعرف إلى مدى احتمالية وجود ضرر أو مضاعفات أو أمراض أخرى التأكد من الحالة الصحة للمريض، .3

 لمفصل الكتف. فحص لقياس المدى الحركي إجراء .4

  .ضريالم منها عانيي األعراض والمضاعفات التيومعرفة مدة المرض،  .5

 شدة التمرين.في تجنب التمرينات العنيفة والتدرج  .6

 تجنب األجهزة الثقيلة. .7

 ,Majli) علىإلى األاألمام و إلى المصابة اليد رفع ضريالم من طلبي ، بحيثالتدريبي البرنامج فعالية مدى مقييت .8

2017). 
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 الدراسات السابقة

عضالت شبه الثر تقوية أ إلىلتعرف لبدراسة هدفت  (Huda and Abd-Elhamed, 2018الحميد) عبدو هدى قامت

قوية تمارين هدفت إلى معرفة تأثير ت ماك،تجمد ممن يعانون مرض السكريالمنحرفة على المرضى المصابين بالكتف الم

 ،موعتينعشوائيَا وقسموا إلى مج ا اختيروامريض 30ة الدراسة من وتكونت عين .مفصل الكتف لمصابي مرض السكري

 قييمتوتم  ،الجرين العلكن المجموعة الثانية تلقت تمارين تقوية للعضلة مع تما ،ا المجموعتين البرنامج العالجيتوتلقت كل

يلي بين ج التاهرنامثر دال احصائيا للبوجود أ وأظهرت النتائج .(AT)اختبار المسافة  عن طريق استخدامأثرها 

. فالوقوثم  منقاء ووضع االستلفي بعد العالج  ةبييكانت الفروق لصالح المجموعة التجرو ،ة والضابطةبييالمجموعتين التجر

ؤدي تالت ية للعضتمارين تقوو الطبيعيعضالت شبه المنحرفة لمنطقة الكتف مع برنامج العالج الوخلصت الدراسة أن تقوية 

 .مصابين بالسكري أكثر من العالج الطبيعي وحده لهؤالء المرضىاللكتف لدى المرضى إلى تحسين حركة ا

ج اليدوي في ثر الموجات فوق الصوتية والتمارين والعالإلى ألتعرف ل( بدراسة هدفت Safoora, 2017)سيفورا قام 

انون من مرض يع امريض (50)ى أجريت تمارين عل .إعادة تأهيل مرضى التهاب المحفظة الالصقة )الكتف المتجمد(وعالج 

وعة ما المجمأ .تم تطبيقها على المجموعة األولىالتي  فوق الصوتية الموجات التهاب المحفظة الالصقة وشملت التدخل

. فيةدرة الوظيوالق موتم تقييم األل .تمارين محددة للتمدد والتقوية فة إلى الموجات فوق الصوتيةباإلضا فأعطت ،الثانية

ثر عدم وجود أ ىإلأشارت نتائج الدراسة و .جلسات عالجية في االسبوع (5بواقع )نامج العالجي ثالثة أشهر واسغرق البر

ن لنتائج كايس اقايموهذا يعني أن مقدار التحسن في جميع  .بين المجموعتين ةعلى درجة األلم والوظيفة ونطاق الحرك فعال

ف ة تحت إشراالتمارين اليدوي إلى جانبالموجات فوق الصوتية أن تطبيق واستنتج الباحث  .المجموعتينمتشابهَا في 

رجة تحسن دي على الطبيب للمرضى الذين يعانون من التهاب المحفظة الالصقة )الكتف المتجمد( لم يكن له أي تأثير إضاف

 . مقارنة بتطبيق الموجات فةق الصوتية وحدها األلم والوظيفة الحركية ونطاق الحركة لمفصل الكتف

 منهجية الدراسة

 الدراسة. طبيعة تهمءلباحث المنهج التجريبي وذلك لمالاستخدم ا

 مجتمع الدراسة

 .المستشفيات األردنيةفي المصابين بالكتف المتجمد المسجلين  جميع تكون مجتمع الدراسة من

 عينة الدراسة

( 6م )غ عددهالبالطبية العالجية في أحد المراكز التكونت عينة الدراسة من األشخاص المصابين بالكتف المتجمد 

ؤال ز والسبالطريقة العمدية، حيث تم عمل ضبط للعينة من خالل سجل المرضى الموجود في المرك ممرضى تم اختياره

( 4ء )استثناب ،وجد عندهم أي مشاكل أخرى مزمنةتوتبين أنه ال  ،إذا كان يعاني من أمراض أخرى عما الشخصي للمريض

 القلب.في ( من هؤالء بأمراض 3إضافة إلى إصابة ) ،من مرض السكري أشخاص كانوا يعانون

 عرض النتائج

ي لمفصل الحرك بالتساؤل األول: ما مدى تأثير البرنامج التأهيلي في زيادة المدىأواًل: عرض النتائج المتعلقة 

 ؟الكتف

المدى  باراتلي والبعدي في اختفقد تم استخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين القب تساؤللإلجابة عن هذا ال

اختبار  ( نتائج3بينما يبين الجدول ) ،( يوضح بعض القياسات الخاصة بمتغيرات المصابيين2) والجدول .الحركي

 ويلكوكسون.
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 .تطبيق الدراسة عليهم تم ذينال المصابينبعض القياسات الخاصة بمتغيرات (: 2الجدول )

 االسم الرقم
 العمر

 )سنة(

 الطول

 )سم(

 لوزنا

 )كغم(
 جهة االصابة

مدة 

 اإلصابة
 مالحظات

 إصابة بالكتف نتيجة حادث سير أشهر 3 الكتف األيمن 73 180 40 (1المصاب رقم ) 1

 مصاب بالسكري أشهر 7 يسرالكتف األ 70 177 43 (2المصاب رقم ) 2

  أشهر 9 يمنالكتف األ 59 161 51 (3المصاب رقم ) 3

 قلبالفي بأمراض  مصاب بالسكري ومصاب أشهر 8 يمنالكتف األ 64 167 56 (4المصاب رقم ) 4

 القلبفي بأمراض  مصاب بالسكري ومصاب فوق السنة يمنالكتف األ 66 169 60 (5المصاب رقم ) 5

 القلبفي بأمراض  مصاب بالسكري ومصاب أشهر 6 يسرالكتف األ 61 165 59 (6المصاب رقم ) 6

 تف.فصل الكلم ركيحفي اختبارات المدى ال كسون بين القياسين القبلي والبعدينتائج اختبار ويلكو: (3) الجدول

 االختبارات
شارة إ

 الرتبة

مجموع 

 الرتب
 العدد

متوسط 

 الرتب
 مستوى الداللة zقيمة 

 (ºعلى )ماما ولألأمد الذراعين 
 0.0 0 0.0 سالبة

2.20 0.028 
 3.50 6 21.0 موجبة

 (ºماما وللخلف )أمد الذراعين 
 0.0 0 0.0 سالبة

2.20 0.028 
 3.50 6 21.0 موجبة

 (ºعلى )مد الذراعين جانبا والرفع لأل
 0.0 0 0.0 سالبة

2.20 0.028 
 3.50 6 21.0 موجبة

 مد الذرعين جانبا والدوران للداخل
 0.0 0 0.0 سالبة

2.20 0.028 
 3.50 6 21.0 موجبة

لمدى ختبارات االدراسة في ا عينةن بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد نتائج اختبار ويلكوكسو( 3) ليعرض الجدو

مد الذراعين اماما ) ( الختبار0.028نها بلغت )أالمبينة في الجدول يتبين  zمستوى داللة اختبار  وباستعراض قيم .الحركي

ن جانبا والرفع مد الذراعيختبار )( ال0.028وبلغت ) ،خلف(ماما وللأ)مد الذراعين  ( الختبار0.028بلغت )و ،ولألعلى(

م داللة التي تم مستوى الوتعتبر جميع قي .()مد الذراعين جانبا والدوران الداخلي( الختبار 0.028وبلغت ) ،لألعلى(

ي في هذه االختبارات ن الفروق بين القياسين القبلي والبعدأ والذي يعنى ،0.05حصائيا ألنها اقل من إليها دالة إالتوصل 

 ؛(مج العالجيالبرنايق تطبي بعد أداللة الفروق لصالح القياس البعدي )كانت بحيث  ،حصائيةاحية اإلدالة ومهمة من الن تعتبر

المدى  ،لديهم د ازدادقفراد عينة البحث أن جميع أ( رتب في كل اختبار 6البالغة )عداد الرتب الموجبة في الجدول أاذ تبين 

 . باالختبارات االربعة المبينة في الجدولالحركي للمفاصل التي تم اختبارها 

لناتجة عن اآلالم ما مدى تأثير البرنامج التأهيلي في الحد من اثانيًا: عرض النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: 

 إصابة الكتف المتجمد؟

 .لمرجة االدفي مقياس  القبلي والبعدي استخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين تم ،التساؤللإلجابة عن هذا 

 .( يوضح نتائج االختبار4والجدول )

 .لمدرجة اال البحث في متغير عينةنتائج اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد : (4) لجدوال

 مستوى الداللة zقيمة  متوسط الرتب العدد مجموع الرتب شارة الرتبةإ المتغيرات

 درجة االلم
 3.50 6 21.0 سالبة

2.27 0.023 
 0.0 0 0.0 موجبة
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أللم، اغير درجة البحث في مت عينةنتائج اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد ( 4) يعرض الجدول

ستوى الداللة التي ( وتعتبر قيمة م0.023نها بلغت )أيتبين  ،المبينة في الجدول zوباستعراض قيمة مستوى داللة اختبار 

 لبعدي في هذا المتغيرن الفروق بين القياسين القبلي واأما يعني وهو  ،0.05قل من أحصائيا ألنها إها دالة ليإالتوصل  تم

ذ إ ؛لعالجي(االبرنامج )قياس البعدي اي بعد استخدام لا لصالحداللة الفرق . وكانت حصائيةتعتبر دالة ومهمة من الناحية اإل

 درجة األلم. ( رتب ان جميع افراد عينة البحث قد انخفضت لديهم6غة )تبين اعداد الرتب السالبة في الجدول والبال

ذراع ال حملتقوة بالتساؤل الثالث: ما مدى تأثير البرنامج التأهيلي في زيادة ثالثًا: عرض النتائج المتعلقة 

 المصابة؟

 .لقوةحمل ااختبار ت في البعديتم استخدام اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي و ،لإلجابة عن هذا السؤال

 .( يوضح نتائج االختبار5والجدول)

 .نتائج اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي في اختبار تحمل القوة(: 5الجدول )

 مستوى الداللة zقيمة  متوسط الرتب العدد مجموع الرتب شارة الرتبةإ االختبار

 تجمل القوة )بالثانية(
 0.0 0 0.0 سالبة

2.20 0.028 
 3.50 6 21.0 موجبة

 .القوة تبار تحملالبحث في اخ عينةنتائج اختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد ( 5يعرض الجدول )

ستوى الداللة التي ة موتعتبر قيم .(0.028نها بلغت )أيتبين  ،المبينة في الجدول zوباستعراض قيمة مستوى داللة اختبار 

عدي في اختبار تحمل ن الفروق بين القياسين القبلي والبأيعني  وهذا ،0.05قل من أحصائيا ألنها إليها دالة إتم التوصل 

 ؛جي(نامج العالالبربيق تطي بعد ألقياس البعدي )لصالح اداللة الفرق  كانتو .حصائيةتعتبر دالة ومهمة من الناحية اإل القوة

القوة ديهم تحمل لفراد عينة البحث قد ازداد أن جميع أ( رتب 6لبالغة )او عداد الرتب الموجبة في الجدولأن أذ تبين إ

 لعضلة الذراع المصابة.

  مناقشة النتائج

ركي ى الحأوال: مناقشة نتائج التساؤل األول، الذي نّصه: ما مدى تأثير البرنامج التأهيلي في زيادة المد

 ؟لمفصل الكتف

الدراسة في اختبارات المدى  عينةون بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد ختبار ويلكوكسال( 3دول )أظهرت نتائج الج

)مد الذراعين اماما ( الختبار 0.028بلغت )و ،مد الذراعين اماما ولألعلى(( الختبار )0.028)لغت ب z أن داللةالحركي،

الذراعين جانبا  )مد( الختبار 0.028وبلغت ) ،مد الذراعين جانبا والرفع لألعلى(( الختبار )0.028وبلغت ) ،ولألخلف(

ن أ وهذا يعنى ،0.05قل من أحصائيا ألنها إليها دالة إم مستوى الداللة التي تم التوصل وتعتبر جميع قي .(للداخلوالدوران 

صالح لداللة الفروق  وكانت ،حصائيةتبر دالة ومهمة من الناحية اإلالفروق بين القياسين القبلي والبعدي في هذه االختبارات تع

فراد عينة الدراسة كان لديهم تحسن كبير في ازدياد المدى أجميع  ؛ إذ إنالبرنامج العالجي( تطبيقي بعد أالقياس البعدي )

التحسن في المدى الحركي  اهذ انويعزو الباحث .بارات االربعة المبينة في الجدولالحركي للمفاصل التي تم اختبارها باالخت

ظهر يجابية لمنطقة الكتف والامج العالجي المقنن تضمن تمارين اإلطالة السلبية واإلالبرن إلى أنفصل الكتف المصاب لم

ه ن هذان إلى أيشير الباحث. وو بمساعدة المعالج المختصأكان المصاب يقوم بها بنفسة اء والرقبة والذراع المصابة سو

 ؛ إذ إنفوق الشوكيةالعظلة ضلة تحت الشوكية وخاصة الع ،وإطالتها قوة العضالت حول الكتف التمارين عملت على زيادة

ركزت  التي (Jelena, 2005)يتفق مع دراسة  اوهذ .ن عن تقريب وتبعيد وتدوير مفصل الكتفاالعضلتين مسؤولت اتينه

 ساهمتطالة المستخدمة في البرنامج ن تمارين اإلأكما  .الحركي للكتفعلى التمارين العالجية للمساعدة في زيادة المدى 

ن جلسات تمرينات ان ذلك أيضا إلى أويعزو الباحث .ن ليونتها وتخفيف اإلحساس باأللملعضالت وتحسيافي توفير استرخاء 
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إلى  ىدأمر الذي األ ،دونها إلى زيادة قوة العضالت العاملة على المفصلو أة المتنوعة باستخدام األدوات المقاومة والقو

ن تمارين إإلى أشارت التي  (Huda et al., 2018) وهذا يتفق مع دراسة .الدموية وصول اإلشارات العصبية والتروية زيادة

 إلى تحسين حركة الكتف للمصابين.  أدتالتقوية 

على  عمل حيث ،((EMSالسبب في زيادة المدى الحركي لمفصل الكتف إلى العالج الكهربائي  انيعزو الباحث ذلكك

رارة الح ا بأنعلم ،ةة وإعادة تنشيط العضالت ورفع درجة حرارة المنطقة المصابوتحفيز الدورة الدموي ،تخفيف األلم الحاد

ن إلى إشارت أالتي  ( ,2010Kostantenovna)وهذ يتفق مع دراسة  .حسين المدى الحركي للمفصل المصابتساهم في ت

 عمل على زيادة وتحسن المدى الحركي.ي ثارة الكهربائيةاستخدام اإل

لناتجة عن اآلالم االذي نّصه: ما مدى تأثير البرنامج التأهيلي في الحد من  التساؤل الثاني : مناقشة نتائجثانيًا

 إصابة الكتف المتجمد؟

رجة دسة في متغير الدرا عينةالختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد  (4رقم ) أظهرت نتائج الجدول

تعتبر دالة  لمتغيرن الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في هذا اأ يعنى( 0.023) بلغتقيمة مستوى الداللة  أن األلم

قد تبين . فلعالجي(االبرنامج  تطبيقي بعد )ألصالح القياس البعدي داللة الفرق  كانتبحيث  ،حصائيةومهمة من الناحية اإل

ينة عبير لدى درجة األلم بشكل كانخفاض  انفراد عينة البحث قد انخفضت لديهم درجة األلم. ويعزو الباحثأميع ج أن

ت لى تمريناإضافة متسلسلة باإلالدراسة إلى طبيعة البرنامج العالجي، الذي تضمن مجموعة مقننة من التمارين الحركية ال

ذوبان ى مرحلة )اية إلهذه التمارين على نقل المصاب من مرحلة األلم األولى الحرجة في البد تحيث ساعد ،طالة والمرونةاإل

في بي التها ي العضدي( الناتجة عن تفاعلات حول مفصل الكتف )المفصل الحقليد( التي هي مرحلة تقليل االلتصاقالج

ي فل ادور فع لهانامج لتمارين المستخدمة في البران إ ان إلىويشير الباحث .سبب األلم للمصابوي المحفظة والغشاء الزاللي

أهمية ا دتاك انتل( الJelena, 2005( )Gulen, 2005) لك دراسة كل منذ ؤكدتهذه االلتصاقات وتخفيف األلم، و إزالة

ن أ إلى أشار ( الذيSafora, 2017)ولم تتفق مع دراسة  .األلمبالتخفيف من اإلحساس التمارين والتقنيات اليدوية في 

 التقنيات ذا بأنهالتفاق ا على عدم انويعلق الباحث .أثير إضافي على تحسين درجة األلمالتمارين اليدوية لم يكن لها ت

 اليدوية وحدها قد ال يكون لها تأثير كبير في تخفيف اإلحساس بدرجة األلم.

دة يادى إلى زأمما  ،ةن استخدام التنبيه الكهربائي ساهم في رفع درجة حرارة المنطقأ ان النتيجة إلىيعزو الباحثكذلك 

( 2017يماء، شذلك كل من )عبدالحميد،  كدأو .حساس باأللمتخفيف اإل فيمر الذي ساهم التروية الدموية للمنطقة األ

 ن التدليكشير الباحث ان التنبيه الكهربائي يستخدم في حاالت تخفيف األلم والتورم. ويأأشاروا إلى عندما ( 2008قبال، إ)و

لذي أشار إلى ا( 2017ذلك )مجلي،  ويؤكد .لصات العضلية والتخفيف من االالمالمقطعي والنقطي ساهم ايضًا في فك التق

 فوائد جلسات التدليك في تخفيف اإلحساس باأللم.

الذراع  لتحّم ةالذي نّصه: ما مدى تأثير البرنامج التأهيلي في زيادة قو : مناقشة نتائج التساؤل الثالثثالًثا

 المصابة؟

حمل تسة في اختبار الدرا عينةالختبار ويلكوكسون بين القياسين القبلي والبعدي ألفراد ( 5أظهرت نتائج الجدول رقم )

 تر تحمل القوة كانن الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في اختباأ( يعني 0.028) بلغت قيمة مستوى الداللة أن القوة

 مل القوة.اد لديهم تحفراد عينة البحث قد ازدأن جميع أذ تبين إ ؛البرنامج العالجي(تطبيق ي بعد ألصالح القياس البعدي )

 دونو أدوات باستخدام األالبرنامج العالجي قد اشتمل على تمارين مقاومة وتمارين قوة  ان ذلك إلى أنالباحث ويعزو

ى لعصبية إلشارة امر الذي أدى إلى زيادة قوة العضالت العاملة على مفصل الكتف وزيادة وصول اإلاألدوات، األ استخدام

 .(2008)رشدي،  داكبة وزيادة التروية الدموية، كما المنطقة المصا
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 االستنتاجات

 يستنتج اآلتي: انفإن الباحث ،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة

الحركي حسين المدى في ت ،التقنيات اليدويةو ((MESالتنبيه الكهربائي جابي للبرنامج العالجي باستخدام ثر إيأهناك   .1

 .لمفصل الكتف

باأللم خفيف اإلحساس في ت ،والتقنيات اليدوية ((MESالتنبيه الكهربائي خدام جابي للبرنامج العالجي باستثر إيأهناك   .2

 .عن حركة مفصل الكتف الناتج

لذراع قوة تحمل يادة في ز ،والتقنيات اليدوية ((MESالتنبيه الكهربائي  جابي للبرنامج العالجي باستخدامثر إيأهناك   .3

  .المصابة

 الى يؤديلحركية اتقنيات اليدوية والتمرينات اللتدليك النقطي والمقطعي و( واEMSاختيار وسائل العالج المقترحة ) .4

 .الذين يعانون من مرض الكتف المتجمد يجابية في تحسين حالة المرضىإنتائج ظهور 

 التوصيات

 بما يلي: انيوصي انفإن الباحث ،في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها

 يل العالجي في األردن لالستفادة منها.تعميم نتائج هذه الدراسة على مراكز التأه .1

ع ى نتائج أفضل وأسرجل الحصول علأوالتمارين الرياضية من  ( مع التقنيات اليدويةEMSالتنبيه الكهربائــي )استخدام  .2

 في عالج مرض الكتف المتجمد.

 الكتف المتجمد.مرض القلب مع أمراض مرض السكري و جراء دراسات حول عالقةإ .3

تي تضمنها الارين العالج الطبيعي وفوائد التنبيه الكهربائي والتقنيات اليدوية والتمبنجاعة ريض ضرورة اقناع الم .4

 جل تهيئة المريض نفسيًا لتقبل تطبيق البرنامج.أالبرنامج العالجي من 
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The Effect of a Using Rehabilitation Program Using: 

 Electromyo Stimulation (EMS) and Manual Techniques In Treating 

Frozen Shoulder Patients 
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Miiltary Culture School, Amman, Jordan. 
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Faculty of Physical Education, The University of Jordan, Amman, Jordan. 

 

Abstract 

This study aimed to know the effect of a rehabilitation treatment program using ElectroMyo 

stimulation (EMS) and manual techniques in treating frozen shoulder patients regarding increasing the 

motor range of the shoulder joint, reducing the resulting pains from the frozen shoulder and increasing 

the power of the affected arm. The researchers used the experimental method and pre-post measures 

because of their relevance to the nature of the study. The study sample consisted of (6) frozen shoulder 

patients in Al-Karak governorate, who were purposely selected. The study procedures included the 

application of the proposed program on the patients in the frozen shoulder area for six weeks with four 

treatment units per-week, using the scientific method in applying the program through distributing the 

treatment means and the special time in the treatment. The statistical methods included means, 

standard deviations, and Wilixon and spearman tests. 

The results showed the presence of a positive effect of the treatment program using (MES) and 

manual techniques on improving motor range, reducing feeling of pain and increasing the shoulders 

bearing capacity of the study sample patients. 

Also, the study results showed the presence of a correlation between frozen shoulder and diabetes 

as well as heart diseases that have indirectly appeared in the study. The most important 

recommendations are using (EMS) to attain better and faster results in treating the frozen shoulder 

disease, as well as conducting studies regarding the correlationof diabetes and heart diseases with the 

frozen shoulder. 

Keywords: Frozen shoulder, EMS, Manual techniques, Treatment program.  
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 الملخص

استخدم  .ندية الدرجة األولى في كرة القدمالتعرف إلى مدى ممارسة القيادة التحويلية لدى إدارات أ إلى الدراسة هدفت هذه

من أندية الدرجة األولى لكرة القدم في العام  ( إداريًا70حيث تكّونت عينة الدراسة من ) .الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي

 :ربعة مجاالت هيأ( فقرة موزعة على 20) تم استخدام استبيان مكون منوارهم بالطريقة العشوائية، تم اختي .في األردن 2018/2019

 الدافع اإللهامي(.واالعتبارية الفردية، واالستثارة الفكرية، و)التأثير المثالي، 

حتل ا، حيث اً فعاء مرتكرة القدم جة األولى في ظهرت نتائج الدراسة أن مدى ممارسة القيادة التحويلية لدى إدارات أندية الدرجأ

مرتبة الثالثة، الفي فردية بارية الالمرتبة الثانية، ومجال االعتفي ال الدافع اإللهامي مجال التأثير المثالي المرتبة األولى، بينما جاء مج

ارات ابية لدى إدب االيجيز الجوانيوصي الباحثان بضرورة تعز ،وفي ضوء نتائج الدراسة .المرتبة األخيرةفي ومجال االستثارة الفكرية 

كل أكبر االهتمام بشكرية، ووتقوية جوانب الضعف في مجال االستثارة الف، ية بما يخص مجال التأثير المثالياألندية في القيادة التحويل

 بأعضاء مجلس اإلدارة، واختيار أعضاء مفعمين بالحيوية والنشاط للعمل باجتهاد ومتابعة كل ما هو جديد.

 القيادة التحويلية، إدارات األندية، أندية الدرجة األولى في كرة القدم. لمات المفتاحية:الك

 

 المقدمة

لى الدارسين عثين ووعلى الرغم من اتفاق العديد مـن الباح .وعات التي شغلت العالم منذ القدمتعد القيادة من الموض

 ي المستقبلأو ف الماضـي ال يصلح في الوقت الحاضرفي صلح منهـا  ما فإنيادة الكفؤة والفعالة، استراتيجيات الق

(2008Michael, ). 

ومهما اختلفت طبيعتها، فإن القادة  ،ن القيادة هي مفتاح اإلدارة، ومهما كانت الصعوبات التي تواجه اإلدارةأكما 

 .رد كامل وبحماس منقطع النظيرون عمل التنظيم عن طريق دفع األفراد وحفز الهمم للعمل باستعدااإلداريين هم الذين يسّي

اإلدارة الرياضية، يلزم ، كما في مجال اإلدارة العامةففي مجال  .عمل إداري، وتقدم الدافع والحافزن القيادة تتصل بكل إو

 Abdul Maqsoud and Al-Shafei)توافر القادة الذين يلمون بموضوعات متنوعة وتخصصات كثيرة كالتنظيم واإلدارة 

,2010). 

لنـاس من اقادة يعملون على إقناع  مديرين، بل إلى أن المنظمات لم تعد بحاجة إلىعلى  (Marae, 2008)ويؤكد 

 حداث التغيير المناسب.حولهم برؤى منظماتهم ورسالتها إل

هي  القيادة المتميزةأن القيادة في المجال الرياضي جوهر العملية اإلدارية الرياضية، و أن (Al-Satri, 2010)ويرى 

فهي تؤثر في نشاطات  ؛ت الرياضية الناجحة وغير الناجحةأحد المعايير الرئيسة التي يمكن من خاللها التمييز بين المؤسسا

                                                           
 .1220، جامعة اليرموك، ، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©

 .مأدبا، االردن* 
 .، األردنالكرك، مؤتةكلية التربية الرياضية، جامعة  **
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فإن ذلك يتطلب قيادة واعية ومتطورة على مستوى من  .فوز في بطولة أو في مباراة معينهكال ،الفريق لتحقيق هدف معين

 وجيه العملية التدريبية وتسهل عملية الوصول إلى األهداف.الكفاية والفاعلية التي تعمل على ت

 ذين يؤمنونادة الأولئك الق ظهرت الحاجة إلى ومع تزايد الضغوط والتحديات الكبيرة التي تواجه المنظمات المعاصرة،

وا ويكون مة،المنظ وهي بمثابة نمط يلهم الرؤساء أن يتساموا عن مصالحهم الذاتية لصالح .القيادة التحويليةما يعرف بب

وير ات التطكونهم يهتمون بالقضايا واألمور المتعلقة بحاج قادرين على التأثير الجوهري والكبير على مرؤوسيهم،

ادرين قتبارهم باعذلك ا نظرة جديدة، وويغيرون إدراك المرؤوسين للقضايا والمشكالت من خالل النظر إليه للمرؤوسين،

 . ,Bass & Avolio)2003) على إلهام واستثارة األفراد وحفزهم لبذل جهد مضاعف لتحقيق أهداف الجماعة

ئد قالاخالل سعي  من الهدف، رئيسًا في إجراء التغييرات التنظيمية لتعزيز الوصول إلى وتؤدي القيادة التحويلية دورًا

لمنظمة لين في االعاممهارات  بمستوى مرؤوسيه، من أجل إنجاز التطوير الذاتي والعمل على تنمية وتطويراالرتقاء  إلى

(Sani & Maharani, 2012.) 

اد ر األفريغيملية توهي تركز على ع .كثير من الدراساتتم التركيز عليه في  ًامعاصر وتعد القيادة التحويلية مدخاًل

 ل تقويموتشم ،ىالمنظمة، وتركز على القيم واألخالق والمعايير واألهداف طويلة المد أفراد فاعلين في وتحويلهم إلى

لرؤية واصية الشخوهي عملية تندرج ضمن القيادات ذات الصبغة  ،دوافع األفراد وإشباع حاجاتهم ومعاملتهم بإنسانية

 . (Al-Duweish, 2006) المستقبلية

ول وتح ،يًاوإبداع القيادة التحويلية تسعى إلى تطوير وتشجيع المرؤوسين فكريًا إلى أن Conger, 2002)) ويشير

 اً أساسي ًاتكون جزءل ،اتيةالذ والتقدير والتقدم والتنمية خاصة باإلنجازاهتماماتهم من المصالح الذاتية اآلنية إلى اهتمامات 

 الرسالة العليا للمؤسسة. من

دعمه  لىعر الرياضي تحقيق قدرة المدي فعالية وكفاءة فييرى أن القيادة التحويلية تعتبر األكثر ف( Song, 2002) أما

   اع.واإلبدءة الكفا للعاملين، وحثهم على رفع مستويات أدائهم وتحسين الخدمات والمخرجات المقدمة لتعزيز األداء وزيادة

ة التأثير على أن يتسم القياديون في المؤسسات الرياضية بقدرمن بد  نه الأ (Hobby, 2010)يرى  ،وفي هذا المجال

يق الذي ن الفرماآلخرين، بحيث يجعلونهم يتبعون وجهات نظرهم، كما يجب أن يحفزوا العاملين على الشعور بأنهم جزٌء 

مؤسسات ساء اليعمل لتحقيق هدف مشترك، وأن يكون هؤالء القادة على مستوى عال من المهارة والخبرة في العمل مع رؤ

المشترك  ق العملالتعامل مع مشكالت العمل وتنسي باإلضافة إلىالرياضية األخرى حتى ينجحوا في تشكيل اتحادات معهم، 

 .وإدارة المشروعات

وكانت  ل التاريخ،مراح ال بد من اإلشارة إلى أن لعبة كرة القدم من األلعاب القديمة التي مارستها الشعوب عبر ،من هنا

قت محدد، ابتة ووبطريقة عشوائية دون نظام خاص بها، ويلعبها عدد غير محدد من األفراد، ولم تحدد لها قواعد ثتمارس 

ا ونها كيفمس يلعبوال مواصفات خاصة بالكرة، أو تحديد قياسات معينة للملعب، بل كان النا ،وال عدد معين من الالعبين

 تلعب داخلشية، ورجتها أو إيقافها، وكان يصاحب لعبها أعمال عنف وحأرادوا باليدين والرجلين، واستخدام العصا في دح

             ا   حريمهعلى ت المناطق الشعبية والساحات العامة، وكانت تحدث بعض المشكالت من جراء ذلك مما حمل الملوك اإلنجليز

(Al-Mukhtar, 2012) . 

إلـى ا داراتهإتهـدف ، خاصة في كرة القدم، فال بد من أن ات الرياضيةمؤسـسفي ال اإلداري لعملا ألهميةونظـرًا 

ا وغاياتها يق أهدافهزمة لتحقالواعية التي تمتلك القدرات اإلدارية الالوافر اإلدارة ذلك من خالل ت يتمو ،والتطـور راراالسـتم

 المطلوب. لبالشك
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 الدراسة مشكلة

أداء  لىع ثر ملحوظوماله من أ ،كرة القدمفي ى أندية الدرجة األول إدارات نظرًا ألهمية الدور القيادي الذي تمارسه

 زازواالعت، قجل الفرياإليمان بأهداف الفريق، واالستعداد للعمل من أك، العديد من الجوانبالمدربين والالعبين، من خالل 

 يفوبذل الجهد  ،الفريق تقبل أهداف ىيدفع العديد من المدربين والالعبين إل فإن ذلكوالرغبة في البقاء فيه، ، واالفتخار به

 وبالتالي التأثير اإليجابي على حصيلة النادي. ،تحقيقها

 ييمن إدار لعدد ماومقابلته همامتابعتمجال التدريب في كرة القدم، وو التدريس الجامعي في ينمن خالل عمل الباحثو

سة الممار ادةوجود وجهات نظر مختلفة بين اإلداريين حول دور القي االحظ، فقد كرة القدمفي الدرجة األولى  أندية

ادة القي رسةمدى مما التعرف إلى تمثلت فيالتي من هنا برزت مشكلة الدراسة  .سهامها في تحقيق األهداف المرجوةوإ

 إلنجاز.ستقرار وااال ىإل األنديةفي رة القدم للوصول بالعمل اإلداري أندية الدرجة األولى في ك التحويلية لدى إدارات

 أهمية الدراسة

 :ما يلي تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل

 لقدم. افي كرة  أندية الدرجة األولى القيادة التحويلية لدى إدارات وهو ًاحديث ًاإداري ًاالدراسة مفهوم تتناول -1

 ضية.في إنجاح عمل األندية الريا اودوره األهميته نظرًا الضوء على فئة إدارات األنديةالدراسة تسلط  -2

 طراف منظومة العمل الرياضي. ري في رسم العالقة اإلدارية بين أيسهم النمط القيادي اإلدا -3

لمكتبة جديدة لة تقدم إضافة معرفيألنماط القيادية، كما افي إثراء األدب العلمي المتعلق بممارسات الدراسة تسهم  -4

 ا المجال.ول هذحإلجراء مزيد من األبحاث والدراسات  لدراسة أن تكون باعثًاقع من هذه اويتو .األردنية والعربية

 الدراسة هدف

 م.ي كرة القدأندية الدرجة األولى ف القيادة التحويلية لدى إداراتدى ممارسة م إلى التعرفإلى هدفت الدراسة 

 الدراسة تساؤل

ى لدرجة األولاأندية  القيادة التحويلية لدى إداراتمدى ممارسة  ام :التالي اإلجابة عن التساؤل سعت هذه الدراسة إلى

 ؟ ة القدمفي كر

 مجاالت الدراسة

وزارة  ي كشوفاتف ةكرة القدم المسجلفي أندية الدرجة األولى  : اقتصرت هذه الدراسة على مجالس إداراتالمجال البشري

 .2018/2019 في العام الشباب واالتحاد المعني

 كرة القدم في األردن.في ة في مراكز أندية الدرجة األولى : تم إجراء الدراسالمجال المكاني

 .9\5\2019 و \4\182019 بين : تم توزيع أداة الدراسة خالل الفترة الواقعةلزمانياالمجال 

 مصطلحات الدراسة

يحققون إنجازات  القادة الذينتهدف إلى التمييز بين  "قيادة متفوقة بأنها( (Becerra, 2004عرفها  :القيادة التحويلية

نجازات  يحققون إالكنهم ل ،أو الذين يحققون المتطلبات الدنيا ،إما غير فعالين :الذين هم ؛القادة العاديين وبين متميزة

 فائقة.

  .*فراد المنتخبين تحت مسميات وظيفية لتحقيق اهداف الناديمجموعة من األإدارات األندية: 

 .تعريف إجرائي *
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 نافسيت ،ًا( نادي14)عددها  غبلالتي الت االتحاد األردني لكرة القدم المسجلة في سج جميع األندية :الدرجة األولىأندية 

 .*في هذه الدرجة من مسابقات االتحاد األردني لكرة القدم افيما بينه

 .*تعريف إجرائي    

 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية -أ

دئ ومدى توافر مبا صائص القيادة التحويليةالعالقة بين خ إلىدراسة هدفت إلى التعرف  (Al-Omari, 2004)أجرى  

 ستخدام االستبيان، وتم اًامدير (78تكونت عينة الدراسة من )و .واستخدم الباحث المنهج الوصفي .جودة الشاملةإدارة ال

المؤسسة  يرين فيسلوك القيادي التحويلي للمدأن مستوى ال وصلت الدراسة إلى عدة نتائج منهاوت .جمع البياناتل كأداة

ين بإحصائية  ت داللةذا أن هناك عالقة ارتباط كما توصلت الدراسة إلى .العامة قيد الدراسة ال يرقى إلى المستوى المأمول

ادي سلوك القيناصر العنحو توافر  ينراء الموظفآأشارت النتائج إلى أن و .إدارة الجودة الشاملةو خصائص القيادة التحويلية

 التحويلي لم تتأثر بشكل جوهري بأعمارهم، أو مراتبهم الوظيفية، أو مؤهالتهم العلمية، أو خبراتهم.

ء في المؤسسات ااألد فيثر القيادة التحويلية التعرف إلى أإلى هدفت ميدانية بدراسة  (Bani Issa, 2005)كما قام 

كأداة  انيام االستبوتم استخد ،( عاماًل450عينة الدراسة من )تكونت و ،لباحث المنهج الوصفياستخدم ا. العامة في األردن

 لمذلك ك .يليةالدراسة تمتع المؤسسات العامة بمستوى متوسط من خصائص القيادة التحو واظهرت نتائج .لجمع البيانات

المؤهل و، رلعماواء تعزى إلى متغيرات الجنس، ثر القيادة التحويلية في األدأتوجد فروق في اتجاهات المرؤوسين نحو 

 .المسمى الوظيفيوالعلمي، 

دي التحويلي لعمداء لقياالتعرف إلى السلوك اإلى دراسة هدفت ب (Al-Momani, and Tahayneh, 2006)  قامو

خدم است .ديهمظيفي لالو بالرضا نظر أعضاء هيئة التدريس وعالقته كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية من وجهة

 .لجمع البيانات نيااالستب( عضو هيئة تدريس، واستخدم الباحثان 72) عينة الدراسة من توتكون الباحثان المنهج الوصفي،

ة ويلي بدرجي التحدلقياوقد أظهرت النتائج أن عمداء كليات التربية الرياضية في الجامعات األردنية يمارسون السلوك ا

 ان  بأنلباحثاوقد أوصى  .ه األربعة يؤثر في الرضا الوظيفيدي التحويلي بأبعادلقيارت أن السلوك امتوسطة، كما أظه

اعدة توسيع قو ،العناية الكافية لتحقيق مستوى أفضل من الرضا لدى العاملينبحاجة إلى موضوع العالقات اإلنسانية 

 المشاركة في صنع القرارات.

الباحث  استخدم .لية وعالقتها باإلبداع اإلداريويالتعرف إلى القيادة التح إلى دراسة هدفت (Al-Azmi, 2006)  أجرى

 .مع البياناتاستخدام االستبيان لج( موظف في وزارة الداخلية، وتم 300) المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من

ع ملداخلية، زارة اودات المدنية في فرة بدرجه كبيرة لدى القيااوأظهرت النتائج أن خصائص وسمات القيادة التحويلية متو

رارات، نع القصالمشاركة في  :منها ،وخاصية من سمات وخصائص القيادة التحويلية لدى القيادات ةوجود تسع وعشرين سم

وخصائص  لسمات ، باإلضافة لعدم وجود فروق حول امتالك القيادات المدنيةةبثقة ذاتية عالية وقدرات إبداعي التمتعو

ر المؤهل لمتغي عزىت ووجود فروق ،سنوات الخبرةأو المرتبة الوظيفية، أو يادي التحويلي تعزى لمتغير العمر، السلوك الق

 العلمي.

رية في موارد البشأداء ال فيثر القيادتين التحويلية والتبادلية أ إلىهدفت إلى التعرف  بدراسة (Marae, 2008)قام و

( شركة 17ى )عل . وأجريت الدراسةتباع المنهج الوصفي التحليليان خالل وذلك م ،شركات الصناعة الدوائية األردنية

وتوصلت الدراسة  .ية الوسطىرادمن العاملين في المستويات اإل اً ( فرد393)وتكونت عيتة الدراسة من  ،صناعية في األردن

 عددثر من ليين أككما لوحظ أن عدد القادة التحوي ،ن العاملين يمتازون بمستويات أداء عاليةأ إلى مجموعة نتائج منها

 .حويليةدة التضرورة ممارسة القادة اإلداريين للقيا :من التوصيات منها وقدمت الدراسة عددًا .القادة التبادليين
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رسة السلوك القيادي التحويلي لدى مديري التعرف إلى درجة مماإلى دراسة هدفت  (Al-Shalan, 2009)أجرى كما 

ن مالدراسة  نت عينةوتكّو استخدم الباحث المنهج الوصفي، .وظيفيدية الصحية والبدنية في األردن وعالقتها بالرضا الاألن

تبيان كأداة لجمع م االس، وتم استخداةومدرب ًا( مدرب76) جميع المدربين الرياضيين العاملين في األندية البالغ عددهم

 بين ةباطيقة ارتوأظهرت النتائج وجود درجة ممارسة مرتفعة للسلوك القيادي التحويلي، كما أظهرت وجود عال .البيانات

 .لرياضيينادربين الوظيفي لدى الم درجة ممارسة القيادية التحويلية لدى مديري األندية الصحية والبدنية ودرجة الرضا

مماثلة، اضية المديري األندية الصحية والبدنية والمؤسسات الريوأوصى الباحث بضرورة تعميم نتائج هذه الدراسة على 

 حول موضوع القيادة التحويلية وكيفية تطبيقها. ةوذلك لالستفادة منها في أخذ فكرة شامل

 العاملين إكساب في والتحويلية التبادلية القيادة نمطي أثر إلى التعرفإلى  هدفت دراسةب (Al-Dmor, 2009)قامت و

( 266) من راسةالد عينة وتكّونت الوصفي، المنهج الباحثة استخدمت .األردنية المستشفيات في الناقد التفكير مهارات

 قادة وجود ائجالنت وأظهرت .البيانات لجمع كأداة الستبيانا استخدام وتم والخاصة، الحكومية المستشفيات فيً مديرا

 أبعادهب يجابيًاإ لتحويليا القيادي النمط يؤثر كما التبادلية، الصفات أصحاب القادة من عددًا أكثر التحويلية الصفات يمتلكون

 ذجنمو أن النتائج هرتأظ فقد ،التبادلية القيادة بنمط يتعلق وفيما .الناقد التفكير مهارات العاملين إكساب على لمختلفةا

 اتالمستشفي مديري وةبدع الباحثة أوصت وقد .الناقد التفكير مهارات لعامليناإكساب  على إيجابًا يؤثر الموقفية المكافأة

 .الناقد رالتفكي مهارات بتطويرواالهتمام  التحويلية، لقيادةا ودعم لتشجيع الالزمة التدريبية البرامج لتبني

 يلقرار ففاعلية عملية اتخاذ ا فيلقيادة التحويلية هدفت إلى الكشف عن أثر ا فقد (Al-Ghazali, 2012) دراسة وأما

لى لت الدراسة إوتوص .( مديرًا422واشتملت عينة الدراسة على )تم استخدام المنهج الوصفي،  .شركات التامين األردنية

لفردية، االعتبارية اوفيز، التحون مستوى توافر القيادة التحويلية بأبعادها )التأثير المثالي، أالعديد من النتائج من أهمها: 

ر في خاذ القراملية اتعن مستوى توافر فاعلية ، وأ( في شركات التامين األردنية كان مرتفعًاالتمكينواالستثارة الفكرية، و

لقيادة اين أبعاد بر من بن التأثير المثالي كانت له نسبة التأثير األكواتضح أ.  أيضًاشركات التامين األردنية كان مرتفعًا

 ن األردنية.التحويلية في فاعلية عملية اتخاذ القرار في شركات التامي

لقيادة في عملية اتخاذ القرار اإلداري وجودته اثر أنماط أهدفت إلى معرفة بدراسة    (Al-Othman, 2013)كما قام 

 دن وعددهاي األرتكون مجتمع الدراسة من جميع المصارف التجارية العاملة ف .في المصارف التجارية العاملة في األردن

 في تلك عًاعلى الموظفين جمي ة( استبان920تم توزيع )و ،كعينة عشوائية ًامصرف( 13)وقد تم اختيار ًا،مصرف (26)

اركة ة بالمشداللة إحصائية لتطبيق أنماط القياد يثر ذأوجود  :. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج منهاالمصارف

كما قدمت  .ي األردنلعاملة فرف التجارية اعملية اتخاذ القرار اإلداري في المصا فيلية يوالقيادة التحو االستراتيجيةوالقيادة 

ثر أ منذلك ما لل فيها من التوصيات منها ضرورة اهتمام اإلدارات في المصارف التجارية بنمط القيادة المتبع الدراسة عددًا

 مهم في عملية اتخاذ القرار وجودته. 

 جنبيةألا دراساتال -ب

ة يين والثقافالعالقة بين القيادة التحويلية للمدربين الرياضالتعرف إلى إلى ( دراسة هدفت Song, 2002أجرى )

 ،ًا( مدرب82لغت )على عينة ب الدراسة أجريتو .استخدم الباحث المنهج الوصفيو .يمية في الفرق الرياضية في كورياالتنظ

نظيمية وفعالية لثقافة التا في بيرًاوأظهرت النتائج أن للقيادة التحويلية تأثيرًا ك .م االستبيان كأداة لجمع البياناتوتم استخدا

 ماًلئز كان عايم الجواالقيادة التبادلية، كما أن تقدأسلوب وأن الالعبين يفضلون أسلوب القيادة التحويلية على  .المنظمة

لقيادة سلوب اأوقد أوصى الباحث باستخدام  .وخاصة في رياضات المحترفين ،في بناء الثقافة التنظيمية للفريق هامًا

 لتحويلية في شتى مجاالت الرياضة الكورية.ا

تحليل السلوك القيادي التحويلي لدى مديري الدوائر الرياضية  إلى التعرفإلى هدفت بدراسة ( Davis, 2002قام )و

واستخدم  .دى المدربين والمشرفين الرياضيينلعاب القوى في الكليات األمريكية ودرجة تأثيره في الرضا الوظيفي لأالخاصة ب

القوى في الكليات  بألعاب( من مديري الدوائر الرياضية الخاصة 65) نـم تكونت عينة الدراسةوالباحث المنهج الوصفي، 

 ةبدرج وأظهرت النتائج أن السلوك القيادي التحويلي كان ممارسًا .لجمع البيانات انياألمريكية، واستخدم الباحث االستب
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للسلوك  ةعدم وجود عالقة ارتباطيمع  ،بين السلوك القيادي التحويلي والرضا الوظيفي ًاكما أظهرت أن هنالك ارتباط ،ةعالي

وقد أوصى الباحث  .المؤهل األكاديميوسنوات الخبرة، والعمر، واالجتماعي،  نوعال اترمتغيل تبعًا ،القيادي بالرضا الوظيفي

 ة النمط التحويلي وفاعليته في اإلنجاز.بضرورة العمل على توعية جميع الكليات في الجامعات األمريكية بأهمي

ذا النمط هخصائص القيادة التحويلية ونتائج  إلىبدراسة هدفت إلى التعرف  (Hetland & Sandal, 2003)كما قام 

من  ع الدراسةمجتم نوقد تكّو .القيادي على شخصية العاملين وفاعلية األداء والرضا عن العمل ومحفزات العمل في النرويج

ي لتحليلي فوصفي االمنهج ال الباحثان واتبع .إنتاج خاصة امعاهد للخدمات العامة وشركت ةمنها ثالث ،شركات مختلفةخمس 

وجود عالقة  :منها وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج .( مدير من اإلدارة الوسطى100وتكونت العينة من ) ،امدراسته

عاملين من لل حفيزاً تأكثر  كان ن النمط القيادي التحويليأكما  ،فاعلية القيادةقوية بين القيادة التحويلية والرضا عن العمل و

  .األنماط القيادية األخرى

 القيادي سلوكال ممارسة درجة إلى للتعرف بدراسة (Al-Tahayneh & Wazermes, 2008)م الطحاينة ووزرمس وقا

 بالثقافة اوعالقته التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من األردنية الجامعات في الرياضية التربية كليات عمداء لدى التحويلي

 كليات في لتدريسا هيئة أعضاء منًا عضو( 425)ن ـم الدراسة عينة تكونتو الوصفي، المنهج انالباحث استخدم .التنظيمية

 يليالتحو القيادي لوكالس أن النتائج وأظهرت .البيانات لجمعة االستبان انالباحث واستخدم .األردنية الجامعات في الرياضة

 دالة عالقة جودو النتائج أظهرت كما ،ةمتوسط بدرجة األردنية الجامعات في الرياضية التربية كليات في وممارس موجود

 كثرأ كان الفكرية تثارةاالس بعد أن وجد وقد .التنظيمية والثقافة لمختلفةا بأبعاده التحويلي القيادي السلوك بين إحصائيًا

 ممارسة ىعل والحث التأكيد زيادةبان الباحث أوصى وقد .الكليات لعمداء التنظيمية الثقافةفي  تأثيرًا التحويلية القيادة أبعاد

 .تاجواإلن التعليم عملية في دور من له لما األردنية الجامعات في الرياضية التربية كليات عمداء لدى التحويلي القيادي النمط

 الطريقة واالجراءات

 .فهاقيق أهدامته لطبيعة الدراسة وتحءالمنهج الوصفي بصورته المسحية نظرًا لمال اناستخدم الباحث الدراسة:منهج 

ي ف ةالمسجل كرة القدمفي  أندية الدرجة األولى مجالس إدارات عضاءأ تكون مجتمع الدراسة من جميع مجتمع الدراسة:

تم حصرهم  ا( إداري126)المجتمع أفراد  بلغ عدد ثحي ،2018/2019 لعام باب واالتحاد المعنيوزارة الشكشوفات 

 والوثائق الرسمية. وزارة الشبابعن طريق سجالت 

على  ةاستبان (70) حيث تم توزيعالعمدية، تم اختيارهم بالطريقة ًا، إداري (70) تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة:

 .بانات الموزعةمن االست 100%))ته وهو ما نسب، (70وكان الصالح منها والمطابق لشروط اإلجابة ) ،األنديةإداريى 

 .المسمى الوظيفي والعمر والخبرة في العمل اتلمتغير يوضح توزيع أفراد العينة وفقًا (1) والجدول

 .الديمغرافيةفراد عينة الدراسة تبعا للمتغيرات ف أوص: (1) جدولال

 النسبة العدد الفئات المتغيرات

 

 %12.86 9 رئيس ناد  

 %18.57 13 أمين صندوق

 %15.71 11 أمين سر

 %52.86 37 عضو

 %100 70 المجموع

 العمر

 %11.43 8 سنة فأقل 30

 %24.29 17 سنة 40 -سنة  30من  أكبر

 %34.29 24 سنة 50 -سنة  40من  أكبر

 %30.00 21 سنة 50من  أكبر

 %100 70 المجموع
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 النسبة العدد الفئات المتغيرات

 العمل الخبرة في

 %15.71 11 فأقل سنوات 5

 %41.43 29 سنوات 10 -سنوات  5من  رأكث

 %20.00 14 سنة 15 –سنوات  10من  رأكث

 %22.86 16 سنة 15من  رأكث

 %100 70 المجموع

 أداة الدراسة

 لية: ت التاوتم بناء االستبيان وفقا للخطوا ،االستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات اناستخدم الباحث 

 المتعلقة بموضوع الدراسة.السابقة مراجعة األبحاث والدراسات  -1

 (. 2005يسى، ع)بني ودراسة (، 2012 ،دراسة )الغزاليك ،مراجعة األدوات البحثية المستخدمة في الدراسات السابقة -2

 .حويليةالقيادة التمدى ممارسة  تحدد( مجاالت 4) ( فقرة تمثل20) تكونت من استبانةبتصميم  انقام الباحث -3

قدير درجة لت (2كما مبين في الجدول ) وفق مقياس )ليكرت( الخماسي درجتم قد أعطي لكل فقرة من فقراتها وزنو

تها لى مجاالعموزعة كانت و ،في صياغة هذه الفقرات وضوح المعنى وسالمة اللغة وبساطة التعبير وقد روعي ،الموافقة

 .(3) كما في الجدول ربعةالرئيسة األ

 تصنيف مقياس ليكرت الخماسي: (2) جدولال

 الوصف القيمة

 منخفض جداً  1.80 – 1.00

 منخفض 2.60 – 1.81

 متوسط 3.40 – 2.61

 مرتفع 4.20 – 3.41

 مرتفع جدًا 5.00 – 4.21

 :(2010النجار )بحسب  التالية للمعادلة وفقًا السابقة التصنيفية الفئات إلى التوصل تم وقد

 

 طول الفئة =        
 (لالستجابة نوز دنىأ –لالستجابة  وزن علىأ)

= 
(5-1) 

= 0.80
 

                                     
 5                (التصنيفية الفئات عدد)

 األداةصدق 

الرياضية في  من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التربية ين( محكم9تم عرضها على ) األداة،لغرض التحقق من صدق 

 من حيث: األداةفي  رائهمآء آوذلك إلبداليرموك؛ جامعة األردنية وجامعة عمان األهلية والجامعة و مؤتةجامعة 

 مدى مناسبة الفقرات للمجال الذي تندرج فيه. -1

 مدى دقة وسالمة الصياغة اللغوية لكل فقرة. -2

 مدى وضوح الفقرات. -3
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 فالحذ يثح من وآرائهم، فأجري التعديل الالزم.مالحظاتهم واألخذ بوقد تمت االستفادة من مالحظات المحكمين 

كيم المحكمين على ( فقرة، وكانت خالصة تح20) ، فخرج االستبيان بصورته النهائية مكونًا منوالدمج والتعديل واإلضافة

 النحو التالي:  

 تحته. أدرجت( فقرات لعدم ارتباطها بالمجال الذي 7حذف ) -1

 فقرتين.إضافة  -2

 أفضل.من حيث الصياغة اللغوية وتوضيحها بصورة  ات( فقر3) ودمج تعديل -3

 األداة ثبات

 ،قراتعلى الف يينإلجابات اإلداربطريقة االتساق الداخلي  كرونباخلفا أأسلوب عن طريق  األداةتم التحقق من ثبات 

 ( يبين ذلك.3والجدول )من خارج عينة الدراسة،  إداريًا (20) قوامها استطالعية على عينةتوزيع االستبيان حيث تم 

لفا أ ببأسلو لقدمأندية الدرجة األولى في كرة ا لدى إدارات مدى ممارسة القيادة التحويليةثبات مجاالت : (3جدول )ال

  .كرونباخ

 كرونباخلفا أقيمة  عدد الفقرات المجال الرقم

 0.846 6 التأثير المثالي 1

 0.737 4 الفكرية االستثارة 2

 0.856 5 الفردية االعتبارية 3

 0.769 5 اإللهامي الدافع 4

 0.927 20 الكلي للنمط القيادي التحويلي 

 االستثارة ل( لمجا0.737)، والمثالي التأثير ( لمجال0.846قد بلغت )معامل الثبات قيمة  أن( 3يبين الجدول )

للدرجة ( 0.927ثبات )كما بلغت قيمة ال اإللهامي،( لمجال الدافع 0.769)و ،( لمجال االعتبارية الفردية0.856)و ،الفكرية

 .ثل هذه الدراسةم ألغراضتعد جميع هذه القيم مناسبة وكافية  ،(2010) النجاروبحسب  .التحويليالكلية للنمط القيادي 

كذلك  .(0.60هي ) لوباألس االثبات بهذمعامالت لقبول قيم  األدنىالحد  أنمن المعلوم ؛ إذ أن ةوتشير إلى قيم ثبات مناسب

  .الثبات هي الواحد الصحيحمعامل قيمة قد يصلها  أن أقصىمن المعلوم فإن 

 التطبيق إجراءات

 ز األنديةلى مراكإالعينة من خالل الذهاب  أفرادعلى  هبتوزيع انقام الباحث ،من صدق االستبيان وثباته التأكدبعد 

 ددات ألفرااإلرشاووتم الحرص على تقديم التوجيهات  ،عليهم نايفي المباريات لتوزيع االستب وأماكن وجود أفراد العينة

 انام الباحثقكما  ،كان المناسبمالفي ( X) إشارةوضع عن طريق رأيهم في فقرات االستبيان  إبداءالعينة حول كيفية 

 فرادأمن ستبيان االجاع تم استرو ،لهم الحرية والوقت الكافي لإلجابة اوترك ،العينة أفرادتساؤالت واستفسارات  نع باإلجابة

  الموزعة. من االستملرات (100%صالحة للتحليل بنسبة ) مارة( است70تم استرداد )و ،العينة بنفس طريقة توزيعها

 متغيرات الدراسة

 .(العمروالخبرة، و الصفة الوظيفية،): ةالمستقل اتالمتغير

 .مدى ممارسة القيادة التحويلية المتغير التابع:

 اإلحصائيةالمعالجة 

 وية.والنسب المئ ةالمعياري اتتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف ،تساؤل الدراسة عن لإلجابة
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 ومناقشتهاعرض النتائج 

 أندية الدرجة األولى في كرة القدم؟ القيادة التحويلية لدى إدارات ما مدى ممارسة

 القيادةالت من مجا واالنحرافات المعيارية لكل مجالالمتوسطات الحسابية  الباحثان استخدم ،هذا التساؤل عنلالجابة 

 .(4جدول )الوتظهر النتائج في  األولى.أندية الدرجة  إداراتالتحويلية لدى 

 رجة األولىأندية الدات إدارلدى وأبعادها القيادة التحويلية لنمط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (4جدول )ال

 .تنازليًاترتيبًا مرتبة 

 الرتبة المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت  الرقم

 1 مرتفع 0.72 4.00 التأثير المثالي 1

 2 مرتفع 0.79 3.61 اإللهامي الدافع 4

 3 مرتفع 0.85 3.47 الفردية االعتبارية 3

 4 مرتفع 0.77 3.43 الفكرية االستثارة 2

  مرتفع 0.39 3.48 الكلي للنمط القيادي التحويلي 

إذ تجسدت  ؛فعةجاءت بدرجة مرت األولىأندية الدرجة إدارات القيادة التحويلية لدى ممارسة ( أن 4يبين الجدول )

لمتوسطات ، وتراوحت اةمرتفعجاءت بدرجة المجاالت الفرعية  أنويالحظ  .(3.48)ككل( بمتوسط حسابي بلغت قيمته )

، بينما (4.0) بلغ حسابي تم تقديره بمتوسط إذ ؛في المرتبة األولى مجال التأثير المثالي (، وجاء3.43 –4.0الحسابية بين )

 .(3.43)بلغ الذي تم تقديره بمتوسط حسابي  الفكرية ستثارةاالمجال جاء في المرتبة األخيرة 

 :يمجاالتها كما يل تبعا لفقراتاألولى أندية الدرجة إدارات القيادة التحويلية لدى  وقد تم تحليل

 مجال التأثير المثالي: تحليل فقرات أواًل

 اً تنازلي يبًاترت مرتبة التأثير المثاليمجال لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (5جدول )ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة المستوى

 1 مرتفع جدًا 0.84 4.31 تتعامل إدارة النادي معي باحترام. 1

 2 مرتفع 0.91 4.09 ات.عند صناعة القرار باالعتبارات األخالقية تأخذ إدارة النادي 2

 3 مرتفع 1.04 4.03 النادي الالعبين على تحقيق التميز في األداء.تشجع إدارة  6

 4 مرتفع 0.86 3.91 تراعي إدارة النادي القيم التي نؤمن بها. 4

 5 مرتفع 0.99 3.90 تهتم إدارة النادي بإشاعة إحساس الثقة بالنفس لدينا. 3

 6 مرتفع 1.03 3.73 عمل.ال تتمتع إدارة النادي بقدرة عالية على اإلقناع بأهداف وغايات 5

  مرتفع 0.72 4.00 التأثير المثالي 

ذه باستعراض هو .مجال التأثير المثاليلفقرات ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5يظهر الجدول )

 .(4.00)مقداره  يبمتوسط حساب مجالهذا ال تقدير تمإذ  ؛ًاقد جاء مرتفع مجال التأثير المثالي أن مستوى يتبين ،القيم

وقد  .(3.73 –4.31) ، حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بينوتباين مستوى فقرات المجال بين مرتفع ومرتفع جدًا

 ،(4.31)بلغ  سابيتم تقديرها بمتوسط حفقد " تتعامل إدارة النادي معي باحتراموهي " ،( الرتبة األولى1حققت الفقرة )

حيث تم  ،"غايات العملوف تتمتع إدارة النادي بقدرة عالية على اإلقناع بأهداوهي" ،( المرتبة األخيرة5بينما حققت الفقرة )

في التأثير  ويعزو الباحثان التفوق .(%74.60)بلغت ( وأهمية نسبية 3.73تقدير هذه الفقرة بمتوسط حسابي بقيمة )

توافقت  وقد لعمل.ظومة ادية واالنسجام داخل منالمثالي ربما إلى وجود عالقة تتسم باإليجابية واالحترام وشيوع الثقافة الو

الي من ضمنها أن التأثير المثكان التي ادة التحويلية في مستوى القي  (Al-Ghazali, 2012)دراسة نتائج هذه النتيجة مع 

 .كان مرتفعًا
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 الفكرية االستثارةمجال : تحليل فقرات ثانيًا

 .ليًاتناز رتيبًات مرتبة الفكرية االستثارةمجال لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  (6جدول )ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة المستوى

1 
ند ات عالنظر في األمور الحساسة من عدة زوايا واتجاه تعيد إدارة النادي

 حل المشكالت. 
 1 مرتفع 0.88 3.76

 2 مرتفع 1.05 3.54 جديدة للنظر في تحقيق األهداف. إدارة النادي طرقًا تقترح 2

 3 متوسط 1.05 3.21 تقوم إدارة النادي بترسيخ مفهوم المشاركة. 3

 4 متوسط 1.15 3.21 ومنظم للقرارات التي تتخذهايكون لدى إدارة النادي أساس منطقي  4

  مرتفع 0.77 3.43 الفكرية االستثارة 

وباستعراض هذه  .الفكرية االستثارةمجال لفقرات ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6يظهر الجدول )

وتباين مستوى  .(3.43)بلغ  بمتوسط حسابيقد جاء بدرجة مرتفعة،  الفكرية االستثارةمجال  أن مستوى يتبين ،القيم

( 1وقد حققت الفقرة ) .(3.21 – 3.76) ، حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بينفقرات المجال بين متوسط ومرتفع

تم  إذ؛ "زوايا واتجاهات عند حل المشكالت النظر في األمور الحساسة من عدة تعيد إدارة الناديوهي" ،الرتبة األولى

رة النادي بترسيخ تقوم إدا"ما ( المرتبة األخيرة وه4( و)3)بينما حققت الفقرة  ،(3.76)بلغ  تقديرها بمتوسط حسابي

 تينالفقر هاتينحيث تم تقدير  ،"يكون لدى إدارة النادي أساس منطقي ومنظم للقرارات التي تتخذها"و، مفهوم المشاركة

لعمل والتعمق في تفهم اإلداريين الظروف الحساسة ل ويرى الباحثان أن ذلك قد يعود إلى .(3.21بمتوسط حسابي بقيمة )

-Al)وتتفق دراسة  تي تعترض إدارات أندية كرة القدم.البحث عن السبل المناسبة للوصول إلى الحل األنسب للمشكالت ال

Tahayneh and Wazermes, 2008 )اختلفت معها لكنها يادة واالستثارة الفكرية، مع الدراسة الحالية في أنها بحثت أثر الق

 في مستوى النتيجة. 

 الفردية االعتباريةمجال : تحليل فقرات ثالثًا

 .يًاتنازلتيبًا تر مرتبة الفردية االعتباريةمجال لفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :  (7جدول )ال

 الرتبة المستوى المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 1 مرتفع 0.98 3.97 .تتابع إدارة النادي نتائج التدريب والمنافسات 3

 2 مرتفع 1.10 3.56 .تعامل إدارة النادي األفراد بعدالة 1

 3 متوسط 1.11 3.30 تتفهم إدارة النادي مشاعري. 5

 4 متوسط 1.02 3.27 د.فراتعامل مع األال تلتزم إدارة النادي بالشفافية في 4

 5 متوسط 1.15 3.24 تساعد إدارة النادي في تنمية قدراتي. 2

  مرتفع 0.85 3.47 الفردية االعتبارية 

وباستعراض  .الفردية االعتباريةمجال لفقرات ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7يظهر الجدول ) 

 .(3.47)بلغ بمتوسط حسابي  مجالإذ تقدير هذا ال ؛ًاقد جاء مرتفع الفردية االعتباريةمجال  أن مستوى يتبين ،هذه القيم

وقد  .(3.24 – 3.97، حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين )وتباين مستوى فقرات المجال بين متوسط ومرتفع

 تم تقديرها بمتوسط حسابياذ ؛ "تتابع إدارة النادي نتائج التدريب والمنافساتوهي " ،( الرتبة األولى3حققت الفقرة )

حيث تم تقدير هذه  ،"عد إدارة النادي في تنمية قدراتيتساوهي" ،( المرتبة األخيرة2بينما حققت الفقرة ) .(3.97) مقداره

اإلداريين العاملين في مجالس إدارات األندية ربما أن ويعزو الباحثان ذلك إلى  .(3.24)بمتوسط حسابي مقداره الفقرة 

-Al)مع دراسة هذه النتيجة وتتفق  لفني للوصول إلى اإلنجاز المطلوب.تحقيق اإلنجاز واالرتقاء بالمستوى ايركزون على 

Momani, and Tahayneh, 2006)  ،حيث أوصى الباحثان بالنظر إلى موضوع العالقات اإلنسانية لتحقيق مستوى أفضل، 
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تقدمهم ومستواهم لتحقيق مستوى أفضل من الرضا لدى مثل: تفهم مشاعر األفراد، والتعامل معهم بعدالة، ومتابعة 

 إعطاء أفضل ما عندهم.ليتمكن الععاملون من  العاملين، وتوسيع قاعدة المشاركة

 مجال الدافع اإللهامي: تحليل فقرات رابعًا

 .تنازليًا ترتيبًامرتبة  مجال الدافع اإللهاميلفقرات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (8جدول )ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة المستوى

 1 مرتفع 1.03 4.09 تتحدث إدارة النادي عن المستقبل بأمل وتفاؤل. 1

 2 مرتفع 0.92 3.96 تظهر إدارة النادي الثقة بأن األهداف سوف يتم تحقيقها. 2

 3 متوسط 1.11 3.40 حد.بروح الفريق الواتقوم إدارة النادي بتشجيع األفراد للعمل  3

 4 متوسط 1.20 3.30 صناعة القرارات. فيتستفيد إدارة النادي من خبرات اآلخرين  5

 5 متوسط 1.21 3.29 تقوم إدارة النادي بتحفيزي لتحقيق أهداف النادي. 4

  مرتفع 0.79 3.61 اإللهامي الدافع 

وباستعراض  .مجال الدافع اإللهاميلفقرات ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8يظهر الجدول ) 

 .(3.61)بلغ سابي حبمتوسط  مجالتقدير هذا التم إذ  ؛قد جاء مرتفعًا مجال الدافع اإللهامي أن مستوى يتبين ،هذه القيم

وقد  .(3.29 – 4.09المتوسطات الحسابية بين )، حيث تراوحت قيم وتباين مستوى فقرات المجال بين متوسط ومرتفع

سابي حها بمتوسط إذ تم تقدير ؛"النادي عن المستقبل بأمل وتفاؤل تتحدث إدارة( الرتبة األولى، وهي "1حققت الفقرة )

م حيث ت ،"ف الناديادي بتحفيزي لتحقيق أهداتقوم إدارة النوهي" ،( المرتبة األخيرة4بينما حققت الفقرة ) .(4.09)بلغ 

إلى  ينالباحث ويعود ذلك بحسب رأي، (%65.80) مقدارها ( وأهمية نسبية3.29تقدير هذه الفقرة بمتوسط حسابي بقيمة )

هم فراد بأنعور األالرؤية المستقبلية والنظرة الشمولية للنادي لتحقيق أهداف وتطلعات مجالس اإلدارة، مما يؤدي إلى ش

دراسة  مع نتائجال وتتفق .فيستميتون لتحقيق أهداف النادي أو المؤسسة ،نغرق معًاأو  ننجو معًا ؛ فإما أن جسد واحد

(Bani Issa, 2005)  ارات ابية لدى إداالهتمام بتنمية السمات الشخصية وخاصة االتزان االنفعالي والنظرة اإليج في أن

نتائج لى عكس الإتؤدي  تؤدي إلى تحقيق نتائج فعالة لألندية وإحراز مراكز متقدمة،  في حين أن النظرة التشاؤمية ،األندية

 تفاءلوا بالخير تجدوه. : وقد قيل .وتحقيق الخسارات

 االستنتاجات

 توصل الباحثان الى االستنتاجات التالية: ،في ضوء نتائج الدراسة

 .ولى في كرة القدم نمط القيادة اإلدارية التحويلية بدرجة مرتفعةتمارس إدارات أندية الدرجة األ -1

 براز مدى ممارسة القيادة التحويلية. لتأثير المثالي الدور األكبر في إكان لمجال ا -2

 التوصيات

 تي:باآل انيوصي الباحث ،الدراسة من نتائج إليهفي ضوء ما توصلت 

 يجابي فيها.االعتبار وتعزيز الجانب اإل بعينعملية القيادة التحويلية  نتائج خذأضرورة  -1

كة الل المشارخة من تعزيز الجوانب الخاصة بمجال االستثارة الفكرية لدى مجالس إدارات األندية في القيادة التحويلي -2

 الفاعلة في اتخاذ القرارات وبطرق مبتكرة.

قوف والو ى،لعاب أخروأ كرة القدم درجات أخرى فيالمزيد من الدراسات في القيادة التحويلية على  إجراءضرورة  -3

 على واقعها.
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Abstract 

 This study aimed at recognizing the extent of practicing transformational leadership by the 

administrations of first class football clubs. 

 The researchers used the descriptive method, where the population of the study consisted of (126) 

administrators and the study sample was (70) administrators from the first class football clubs in 

Jordan in 2019, who were randomly chosen. A questionnaire consisting of (20) questions belonging to 

four aspects (idealized effect, intellectual stimulation, individualized consideration, inspirational 

motivation) was uswd to collect data. 

The results of the study showed that the level of transformational leadership was high. The 

researchers recommend to strengthen the positive aspects of club boards in transformational leadership 

in terms of the field of ideal effect and trwat weaknesses in the field of intellectual stimulation , in 

addition to paying more attention to members of boards of directors and selecting members full of 

vigor and activity to work diligently and follow up all what is new. 

Keywords: Transformational leadership, Club administrations, First class football clubs. 
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 الملخص

في األردن، والكشف  هدف الدراسة التعرف إلى درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين الرياضيين في الجامعات الرسمية والخاصة

والعمر، وسنوات  ،عن الفروق في درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين الرياضيين في األردن تبعًا للمتغيرات )الجامعة، والمؤهل العلمي

وزيعها تم ت ،وبعد التأكد من صدقها وثباتها .( فقرة موزعة على خمسة مجاالت31) من تم بناء استبانة تكونت ،الخبرة(. ولهذه الغاية

وقد أظهرت النتائج أن المستوى العام للرضا . تم اختيارهم بالطريقة العمدية مشرفًا رياضيًا( 80على عينة الدراسة التي تكونت من )

كانت متوسطة بينما الوظيفي كان مرتفعًا، وأن درجة الرضا الوظيفي في مجال العالقة مع الزمالء وظروف العمل وطبيعته كانت مرتفعة، 

ال العالقة مع اإلدارة والمردود المادي والحوافز، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية في مج

 لمستوى الرضا الوظيفي باختالف متغيرات الجامعة، والخبرة، والعمر، ووجود فروق تبعًا للمؤهل العلمي لصالح درجة البكالوريوس.

ن تعيد الجهات المعنية النظر بالحوافز والمكافآت المالية التي تعطى للمشرفيين الرياضيين مقابل عملهم أوصت الدراسة بضرورة أو

 بحيث يجب أن تغطي الجانب األكبر من حاجاتهم األساسية.

 في األردن. المشرفون الرياضيون: الرضا الوظيفي، الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

 الفرد على ليعميث تقوم على مبدأ عملية التربية عن طريق الجسم، حو ،التربية من فروع ًاتعد التربية الرياضية فرع

 لكذ ويشمل .للفرد اكتساب المهارات التي بدورها تعمل على تقوية الصفات البدنية، وتعمل على توفير بيئة صحيحة وسليمة

مله ي تحويل عساعده فها والتي تفيتي يعمل التي يشعر بها العامل تجاه المؤسسة أو المنشأة ال كافة أيضًا المشاعر الطيبة

 (.Clipper, 2003إلى متعة حقيقية )

شطة الرياضية يقوم بكل األن الذي الرياضي المشرف خالل تم تنظيمها منوي الرياضية، األنشطة في الجامعات تهتم

 وتنظيم يذها،تنف على شرافواإل الجامعة لطلبة العامة الرياضي التدريب خطط بوضع يقوم كما داخل الجامعة وخارجها،

تكون أن و ،ومهنية وعلمية شخصية صفات الرياضي المشرف في تتوفر أن ويجب .للجامعة والخارجية الداخلية البطوالت

 يتصف أن ، كما يجبالقيادي للعمل والكفاية الناس، مع التعامل وحسن الفهم وعلى الجماعة، مع التعامل على لديه المقدرة

 (.Al-Rubaie, 2011األهداف ) تحقيق على والتصميم العمل على اإلرادة والمثابرة وقوة والصبر بالشجاعة

 ،والمساءلة، إضافة إلى الشعور بالعزلة ،مع تعاظم التأكيد على أهمية التكنولوجيا في العمل ،إن طبيعة العمل الحديث

 & Johnson) لوظيفي وتفُهم أكبر لطبيعته وأسبابهُتعدُّ من العوامل الضاغطة؛ ما يدعو إلى ضرورة االهتمام بمفهوم الرضا ا

Holdaway, 1994) أشار. وقد ( تربسترا وهونريTerpstra & Honoree, 2006)،  أن العديد من المؤسسات التربوية

إذ يشكل الرضا الوظيفي أحد  ؛تهتم بشكل واضح بمستويات الرضا الوظيفي للعاملين فيها من اإلداريين والمعلمين

 من الصعب فهم الرضا الوظيفي للعاملينووذلك الرتباطه بمستويات األداء والدافعية للعاملين.  ،ت المؤسسية المهمةالمتغيرا

                                                           
 .1220، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك ©

 .دنقسم التربية البدنية ، كلية التربية الرياضية، جامعة اليرموك، إربد، األر   *

 .، األردنباأدمريكية، م**  عمادة شؤون الطلبة، الجامعة األ
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فبعضها اعتبر الرضا  ؛تناولت الرضا الوظيفي التي قد أدى ذلك إلى ظهور كثير من البحوث والدراساتوبموضوعية،  وقياسه

 اً تابع ًادوران العمل واالتصال، وأحياًنا أخرى متغيروالتغيب، وظفين كاألداء، يؤثر في سلوك المو اًلمستق ًاالوظيفي متغير

 ،يتأثر باألجر والرواتب ونظام الحوافز واتخاذ القرارات، إضافة إلى عدم اتفاق الباحثين على تعريف دقيق للرضا الوظيفي

ضوع الرضا الوظيفي في المجال التربوي (. ونال مو(Al-Blaihed, 2014مما أدى إلى تعدد نواحي البحث والدراسة فيه 

لما له من أثر إيجابي في رفع الروح المعنوية، وتحقيق التوافق النفسي للمعلمين وارتفاع مستوى  ؛اهتمام الكثير من الباحثين

لي تطوير وبالتا ،إنجازهم. ويعّد من أهم العوامل اإليجابية نحو بذل مزيد من الجهود باتجاه تطوير وتحسين أداء المعلمين

 (.Al-Thubaiti, & Al-Anzi, 2014العملية التعليمية )

ذي انية التي يشعر بها الفرد نحو العمل ال( الرضا الوظيفي مجموعة من المشاعر الوجدAl-Maliki, 2015واعتبر )

. قه من عملهيحقنه وتعبر عن مدى اإلشباع الذي يتصور الفرد أ ،، وهذه المشاعر قد تكون سلبية أو إيجابيةيشغله حاليًا

الل خ من دكما أن الرضا ليس حصيلة عامل وبعد واحد فقط، وإنما هو انعكاس لتفاعل عوامل متعددة تظهر على الفر

 إجراءاتب لفرد، أولنظرة المجتمع بأو  ،بيئة العملبسلوكه تجاه عمله، سواء كانت تلك العوامل متعلقة بالفرد نفسه، أو 

عبر عن ته العوامل وهذ .والسياسات التي تحكم سلوك الفردألعالقات مع الزمالء والرؤساء، واأواألجر أواإلشراف أالعمل، 

كانت  ، لحاجاتهكبيرًا فكلما كان تصور الفرد أن عمله يحقق له إشباعاً  ؛مدى اإلشباع الذي يتصور الفرد أنه يحققه من عمله

 .(Sawalha, 2006)مشاعره نحو العمل أكثر إيجابية 

ن هناك عالقه بين رضا العاملين أوذلك العتقادهم ب ،وع الرضا الوظيفي بعناية الكثير من العلماءولقد حظي موض

استمرت  ،ومع مرور الوقت .ن رضا الفرد عن عمله يعتبر األساس األول لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعيأوإنتاجهم، و

خاصة أنه يعمل  ،داء متعددة ومتغيرة ومركبةفي األبه تضح من خالل ذلك أن وسائل ترغياو ،األبحاث على العنصر البشري

لهذا فإن أي مجهود لإلدارة نحو تحقيق الكفاءة اإلنتاجية لن يتحقق إال إذا تفهم المسؤول المباشر كيف  ،في إطار الجماعة

 & Bataineh, Alzoubiيرضي العاملين ويوفر لهم الراحة النفسية في عملهم سعيًا لتحقيق األهداف العامة للوظيفة )

Daoud, 2007.) 

وف العمل، ث: ظريشكل الرضا الوظيفي مجموعة من المشاعر واالتجاهات المتوافرة لدى األفراد تجاه أعمالهم من حيو

رضا ر أهمية التظهو .ببينهم، واألنماط القيادية، وبيئة العمل، والحوافز والروات االتصالوالعالقات بين العاملين، وطرق 

دة لعمل وزيااجاح في الذي يؤدي إلى الن، ه يساعد بصورة كبيرة في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للفردالوظيفي في أن

دوافع الموظفين والعاملين في مجاالت العمل  وعليه فإن فهم وإدراك .(Al-Qaryouti, 2009) المؤسسةفي اإلنتاجية 

لى عيساعد  تصميم بيئة عمل مناسبة، ونظام حوافز فعالورضاهم الوظيفي يساعد اإلدارة والمديرين والمشرفين على 

هم لموظفين أا أن رم الوظيفي، على اعتبائهاالحتفاظ بالموظفين، واإلبقاء عليهم في مجال العمل، وزيادة فعاليتهم وأدا

 .الموارد التي تملكها منظمات العمل

عندما ف ؛ءة في صورة ارتفاع مستوى الوالينعكس ارتفاع شعور الموظفين بالرضا الوظيفي باإليجاب على المؤسسو

رتفع رضاه عن عمله والفرد الذي ي .يزيد تعلقه بالمؤسسة ،يشعر الموظف بأن وظيفته أشبعت حاجاته المادية وغير المادية

ترتفع بذلك ف، (Mansour, 2010) للمؤسسة والؤه وانتماؤهعليه، ويزداد  إقبالهيزداد بالتالي حماسه للعمل، ويزداد 

هم مستوى رضا أن يكون لدي من البد ،فاعلينولكي يكون الموظفون  .(Saari & Judge, 2004) وأداؤه وكفايته تاجيتهإن

ي إلى نتائج فان ذلك سيؤد ،عن عملهم ن راضين جدًاوذا كان العاملإف(. Tella, Ayeni & Popoola, 2007)ٍل وظيفي عا

في يساهم ا الوظيالرضو .إلى خفض تكاليف اإلنتاج باإلضافةالمؤسسة  تضاهي رفع األجور أو الحوافز التي تقدمها ةمرغوب

 (.Al-Talabani, 2013) بشكل كبير في تخفيض معدالت التغيب عن العمل واإلضراب والشكاوى

ديه أفضل ما ل تقديمببذل مجهود كبير و هوتوجد عالقة قوية بين الرضا الوظيفي وزيادة قدرة الفرد على اإلنتاج وقيام

شرية ات البجل الوصول إلى أهداف المؤسسة أو الشركة، مّما يمكن المؤسسة من المحافظة على الخبرات والكفاءمن أ

 (.Zidane, 2000الموجودة لديها وعدم تسربها )
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و غير أرضية سواء كانت ألسباب م ،الوقوف بجانب العاملين في أوقات الشدة التي تمر عليهم من الضروري كما أن

ن مل يخلو ماسب للعتوفير جو من فيها ويقود إلىللمؤسسة التي يعمل  ءهوهذا يزيد وال ،العامل باالهتمام حتى يشعر ،ذلك

اد ز ،مناسبة العمل فكلما كانت بيئة ،األضرار والمخاطر التي من الممكن أن تؤثر على الحالة النفسية أو الصحية للموظف

 (.Phansi, 2011) لدى الموظفين شعور الراحة

 لدراسةا أهمية

 على النحو اآلتي: ،تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبين، عملي ونظري

في  شرفين الرياضيينعمل الم تحد منتسهم نتائج هذه الدراسة في فهم األسباب التي قد : قد األهمية العملية -أواًل

وضع و راراتاتخاذ الق فيمن إداريين ومخططين في الجامعات  بفاعلية، مما يساعد المسؤوليناألردنية الجامعات 

ميزين في ء ومتللوصول إلى مشرفين رياضيين أكفا المشرفين الرياضيين ىوالتخطيط لزيادة مستوى الرضا لد البرامج

 أدائهم.

الدراسات  وجد قلة فيتإذ  ؛ينأنها طبقت على المشرفين الرياضي في تكمن أهمية الدراسة النظرية: األهمية النظرية -ثانيًا

م نتائج أن تساه ومن المؤمل. الباحثْين ـحسب علم ـ  الرضا الوظيفي للمشرفين الرياضيين في الجامعات التي تناولت

لدراسة اداة ن من أو، كما يمكن أن يستفيد الباحثهذه الدراسة في إثراء األبحاث والدراسات في المجال الرياضي

ت ساافي إجراء در لتأكد من مؤشرات صدقها وثباتها،والتي تمَّ ا ،)مقياس الرضا الوظيفي لدى المشرفيين الرياضيين(

 .نفسه في المجال

 مشكلة الدراسة

رون من رفات يتذمالكثير من المشرفيين والمش إن والخاصة الحكومية العمل في الجامعات من خالل الباحثْينلفت نظر 

ر هذه هرت أثاظ.إلخ. وقد .إداريةو مادية أو بشرية أ تعليقات بإمكاناتسواء  ،بعض المشكالت التي تواجههم في عملهم

 عمدا إلى نْياحثن البإومن هنا ف .شرافهم على الفرق أو من خالل التذمر في بعض المجاالتإأثناء عملهم و في المشكالت

ل على شك المشكالتن أمكن تقديم حلول لحل هذه إو ،ومدى رضاهم عن العمل، الكشف عن المشكالت التي يعانون منها

هناك  أصبحولية عا ةتم تحقيق أهداف المؤسسة بشكل دقيق وبمهني ًا،كلما كان مستوى الرضا الوظيفي عالي ألنه ،توصيات

 إلى االرتقاء واالزدهار. بالمؤسسة مما يؤدي ،والء للمؤسسة من قبل العاملين

 أهداف الدراسة

 إلى تحقيق األهداف اآلتية: الدراسة تسعى هذه

 األردن.في  لدى المشرفين الرياضيينالتعرف إلى مستوى الرضا الوظيفي  .1

 لميالمؤهل العوعة، الجامالتعرف إلى الفروق في الرضا الوظيفي لدى المشرفين الرياضيين في األردن تبعًا للمتغيرات ) .2

 (.والعمر، وسنوات الخبرة

 أسئلة الدراسة

 األردن؟ في الجامعات الرسمية والخاصة ما هي درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين الرياضيين في .1

ة رسميالجامعات ال هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين الرياضيين في .2

 والعمر، وسنوات الخبرة(؟ ،األردن تبعًا لمتغيرات )الجامعة، والمؤهل العلمي والخاصة في
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 اإلجرائيةمصطلحات الدراسة والتعريفات 

ل ومهام" من أعما جابية والسلبية لشعور العاملين في المؤسسة تجاه ما يترتب عليهم"درجة اإلي :الرضا الوظيفي

(Schermerhorn, 2000.) 

إذ يعّد  ؛1935( عام Hoppockمفهوم الرضا الوظيفي كمصطلح على يد العالم هوبوك ) ظهر :الرضا الوظيفي اصطالحًا

 االجتماعيةسية وأنه مجموعة االهتمامات بالظروف النف من أوائل الباحثين في مجال الرضا الوظيفي، وُيعرِّفه على

 (.Aziri, 2011) عن وظيفتي ني راضٍ إوالمادية والبيئية التي تحمل المرء على القول بصدق 

م وتنظي ،هاالرياضية وتدريب : المشرف هو من يقوم باإلشراف الكامل على الفرقلمشرفين الرياضيينل إجرائيتعريف 

 عليها. والردود المتعلقة بذلك الرياضية، ومتابعة جميع المواضيع المهرجات، والبطوالت

 الدراسةمجاالت 

 ن في الجامعات الحكومية والخاصة في األردن.ون الرياضيوالمشرف المجال البشري:

 الخاصة.في الجامعات الحكومية و تم تطبيق أداة الدراسة في أماكن عمل المشرفين الرياضيين المجال المكاني:

 م.2019 /2018العام الجامعي جرت هذه الدراسة في  :ل الزمنيالمجا

 الدراسات السابقة

 ثإلى األحد ألقدمااستطاع الباحثان الحصول على مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة، وترتيبها من 

 على النحو التالي:

ها زة وعالقتغائدة لدى مديري المدارس بمحافظات التعرف إلى أنماط القيادة الس إلى (Dahlan, 2013هدفت دراسة )

حداهما نتين إاستبا عبارة عن وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة .بالرضا الوظيفي للمعلمين

المدارس ومعلمة من  ًا( معلم461على عينة مكونة من ) طبقت الدراسة .والثانية لقياس الرضا الوظيفي ،لقياس أنواع القيادة

لى عدة نتائج ومعلمة. وتوصلت الدراسة إ ( معلمًا3830% من المجتمع األصلي البالغ )12الثانوية بقطاع غزة بنسبة 

لنمط اطي، ثم الديمقرأهمها: أن األنماط القيادية لعينة الدراسة رتبت على النحو التالي: النمط التحويلي، يليه النمط ا

ط ادة )النممط القينكما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في الدرجة الكلية في  .ياطالترسلي، وأخيرًا النمط األوتوقر

القيادة  ية ألنماطفروق في الدرجة الكل وجدتالنمط الترسلي( تعود لمتغير الجنس، لكن والنمط الديمقراطي، والتحويلي، 

جود فروق وة عدم وكشفت الدراس .لصالح الذكور )الديمقراطية، التحويليية، الترسلية( تعزى لمتغير الجنس وكانت الفروق

وتبين أن  لخدمة.اذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة الدراسة لنمطي القيادة )الديمقراطية والتحويلية( تعزى لمتغير 

األمن، ول، مجاالت )طبيعة العمفي وجد فروق ت( وأنه ال 73.39%مستوى الرضا الوظيفي ألفراد العينة جيد بنسبة )

 لعالقة معادة، وا)تحقيق السع ليفي حين توجد فروق في مجا ،الرواتب والحوافز( تعزى لمتغير الجنسواالنتماء للعمل، و

ن. المسؤولي قة معالمسؤولين( تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث في متغير تحقيق السعادة، ولصالح الذكور في مجال العال

ة طي القيادبين نم طردية بين نمطي القيادة )التحويلية والديمقراطية( وعكسيةكما أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباطية 

 ابية. فالعالقة كانت إيج ،عدا مجال الرواتب والحوافز ،( ومجاالت الرضا الوظيفية)الترسلية واألوتوقراطي

الرضا الوظيفي  يف( إلى إلقاء الضوء على تصورات المعلمين حول العوامل المؤثرة Obineli, 2013وهدفت دراسة )

ومعلمة، وتم تصميم  ( معلمًا361( في والية أنامبرا النيجيرية، تكوَّن مجتمع الدراسة من )Ekwuasingفي مدينة إكوازنغ )

أظهرت الدراسة  .( نسخة120(، وتم استرداد )140استبيان كأداة لجمع البيانات المطلوبة وزع على أفراد العينة وعددهم )

الرضا الوظيفي،  في يوجد فرق كبير بين المعلمين والمعلمات في تصورهم عن الراتب الشهري كعامل مؤثر النتائج التالية: ال

 فيلم يكن هناك فرق كبير بين المعلمين من أصحاب الخبرة والمعلمين األقل خبرة في تصورهم عن الترقية كعامل مؤثر 

الدورات التدريبية كعامل مؤثر  عن مية والخاصة في تصورهلم يكن هناك فرق كبير بين المدارس الحكوموالرضا الوظيفي، 
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هناك فرق كبير بين المتعلمين المتزوجين وغير المتزوجين في تصورهم عن بيئة العمل كعامل بينما كان الرضا الوظيفي،  في

 الرضا الوظيفي.  فيمؤثر 

يفي لدى خ المدرسي في الرضا الوظهدفت إلى تحديد أثر المنا فقد( Treputtharat & Tayiam, 2014دراسة )أما 

( لقياس Morgan)ومعلمة، واستخدمت استبانة  ( معلمًا329شملت عينة الدراسة ) مي المرحلة االبتدائية في تايلند.معل

الوظيفي  ي الرضايؤثر فأظهرت نتائج الدراسة أن المستوى الكلي للمناخ المنظمي  رضا الوظيفي كأداة لجمع البيانات.ال

طبيعة  ل ُبعدحيث حص ،بدرجة عالية. وجاء مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين والمعلمات بدرجة مرتفعة عمومًاللمعلمين 

المناخ  أبعاد أهم وكانت األخرى( على أدنى درجة من الرضا. العمل على أعلى درجة، بينما حصل بعد )الراتب والحوافز

غت قيمة بلو يادة(.ونمط القالنجاح، والمكافآت، والوحدة، وية، المسؤولوالمدرسي المؤثرة في الرضا هي )معايير األداء، 

 (. α ≥ 0.05% عند مستوى الداللة )71.60 بلغ وزن نسبي( ب0.8معامل االرتباط )

عوامل الرضا الوظيفي من وجهة نظر معلمي  إلى التعرف إلى (Al-Thubaiti & Al-Anzi, 2014كما هدفت دراسة )

ت عينة كونقد تو .عوامل الرضا الوظيفيفي المؤهل العلمي والخبرة والمرحلة التعليمة  اتمحافظة القريات، وأثر متغير

ستبانة االباحثان  تم استخدام المنهج الوصفي، وطّوربالطريقة العشوائية الطبقية، و ااختيرو( معلمين 307الدراسة من )

لمرتبة اجاء في  لمدرسيةآلتي: بعد القيادة االترتيب اأظهرت نتائج الدراسة أن عوامل الرضا الوظيفي جاءت ب كأداة للدراسة.

هيل والتدريب بعد التأ خيرًاأيليه بعد بيئة العمل، ثم بعد الزيارة اإلشراقية، ويليه بعد الجوانب المادية والحوافز، و ،األولى

عزى وظيفي تالرضا الالمرتبة الخامسة. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى جاء في 

ة غير الخبرعزى لمتوجود فروق ذات داللة إحصائية تولمتغير المؤهل العلمي لصالح مؤهل البكالوريوس والدراسات العليا، 

 يمية.فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المرحلة التعل دتوج ( سنوات، في حين لم10ح الخبرة فوق )لصال

رضا يما يتعلق بال( إلى معرفة تصورات المعلمين في اليونان فSaiti & Papadopoulos, 2015هدفت دراسة )

طقة أثينا عاصمة ( مدرسة من المدارس االبتدائية في من41ومعلمة من ) ًا( معلم360) من عينة الدراسة تكونت الوظيفي.

أبرز نتائج هذه  كان منو .1985وظيفي الذي وضعه سبكتور سنة اليونان )منطقة اتتايكا(، وتم استخدام استقصاء الرضا ال

لوظيفي ن الرضا اعينة مالدراسة أنها وفرت أول دراسة تجريبية للنظام المدرسي اليوناني، والتحقيق في العالقة بين جوانب م

اق ي سيوف م.ا التاب من الرضا الوظيفي والرضعن العالقة بين هذه الجوان والسمات الشخصية للمعلمين في المدارس، فضاًل

الية، من ة أكثر فعسياسي ن الفهم األكبر لرضا المعلمين في العمل يمكن أن ُيسهِّل تطوير ممارساتتعليمية فعَّالة، فإ سياسة

تضح من وا سي.ؤدي أيضًا إلى تحسين النظام المدرلمعلمين والتزامهم ومعنوياتهم، وتشأنها أن تزيد من مستوى رضا ا

ائص ين الخصبال توجد عالقة إحصائية أنه عن مهنتهم، و راضون عمومًا نتائج الدراسة أن معلمي المدارس اليونانية

 :هيلوظيفي، والرضا ا لثالثة جوانب )فرعية( من ًاأن المعلمين أكثر ارتياحوأظهرت نتائج الدراسة  الشخصية والرضا العام.

 ع: العمر،الرضا م ترتبط مستوياتالفوائد والمكافآت المحتملة. و طبيعة العمل، وأقل رضا عن الراتباإلدارة والزمالء و

 سعة للرضاانب التيرتبط الرضا العام بشكل إيجابي مع جميع الجو بينما وطبيعة العمل. ،والزمالء ،والمكافآت المحتملة

 .الوظيفي )المقاييس الفرعية(

في  سينالوظيفي لدى المدرأثر الرضا مستوى الرضا إلى إلى التعرف  ( هدفتHanna & Khoury, 2017دراسة )

ألداء ايفي في الوظ أثر الرضا إلىالوظيفي، والتعرف  أدائهممدارس التعليم الثانوي في محافظة طرطوس، وكذلك مستوى 

درسة بنسبة وم ًا( مدرس440، واشتملت العينة على )استخدم في الدراسة المنهج الوصفي الوظيفي لدى أفراد العينة.

الرضا  األولى لقياس ؛ناصممت استبانت ،ولتحقيق هدف البحث ختارة.المجتمع األصلي للمدارس الم%( من 88.53)

درجة ينة جاء بفراد العألالرضا الوظيفي أن توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:  ، والثانية لقياس األداء الوظيفي.الوظيفي

اء خيرة، وجرتبة األالمالعمل( في  ، في حين جاء محور )بيئة( المرتبة األولىهحاز محور )طبيعة العمل وإجراءاتو، ةمتوسط

(، كما %67.54( ووزن نسبي قدره )3.31) مقداره مجال )األداء الوظيفي( ألفراد العينة بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي

 األداء الوظيفي ألفراد العينة. فيتبين وجود أثر للرضا الوظيفي 
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ين في الرضا الوظيفي للمعلم فيالمدرسي  بينت تأثير نوع الجنس والمناخ فقد( Lemma, 2017دراسة )أما و

ن ا المعلم عرض فير تناولت الدراسة مجاالت المناخ المدرسي التي تؤث .المدارس الثانوية الحكومية في منطقة سيداما زون

 ،ةاسدف الدرهلتحقيق عالقته مع العاملين، األجور، فرص تعزيز ودعم المشرفين. ووالعمله مثل: بيئة العمل، والعمل نفسه، 

ي. واعتمدت ثيوبيا، بشكل عشوائإمعلمًا من ست مدارس ثانوية في منطقة سيداما زون في  214تم اختيار ما مجموعه 

جاالت سة أن المالدرا الدراسة المنهج الوصفي االستقصائي، واستخدم االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات. وأظهرت نتائج

والدعم من  لتعاون،اوالعالقة بين الزمالء، والعمل نفسه،  :معلمون راضين عنها هيالرئيسية للمناخ المدرسي التي كان ال

 ملهم.بيئة ع المعلمون محايدين نحوالمشرف. وعلى النقيض من ذلك، كان المعلمون غير راضين عن األجور، بينما كان 

 ور.ن الذكعمل لصالح المعلميكشف تحليل االرتباط أن هناك فروقًا تعزى لمتغير الجنس في ال باإلضافة إلى ذلك،

 التعقيب على الدراسات السابقة 

لحالية في ادراسة ، وتميزت الالرضا الوظيفي لدى المدرسين إلىالتعرف على مواضيع أبرزها  السابقة تناولت الدراسات

 ي األردن.فلخاصة الرضا الوظيفي لدى المشرفين الرياضيين في الجامعات الرسمية وا الدراسة الوحيدة التي تناولت أنها

ائج مقارنة نتتها، وواستفاد الباحثان من الدراسات السابقة في تنظيم اإلطار النظري، وبناء أداة الدراسة وتحديد مجاال

 الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحالية. 

 الطريقة واإلجراءات

 عة هذه الدراسة.مته لطبي، وذلك لمالء: تم استخدام المنهج الوصفي المسحيمنهج الدراسة

والبالغ معات الحكومية والخاصة في األردن، : تكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين الرياضيين في الجامجتمع الدراسة

 .ًارياضي ًامشرف 150عددهم 

%( 54)ه ( مشرفًا رياضيَا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة بما نسبت80تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: 

(، والمؤهل ةحكومي /ةلمتغيرات الجامعة )خاص ( يبين توزيع عينة الدراسة وفقًا1والجدول ) من مجتمع الدراسة.

 العلمي، والخبرة، والعمر.

 لمتغيراتها عينة الدراسة وفقًاتوزيع (: 1جدول )ال

 العدد الفئة المتغير

 الخبرة

 15 سنوات 5من  أقل – 1

 22 تسنوا 10قل من أ –سنوات  5

 43 سنوات فأكثر 10

 80 المجموع

 المؤهل العلمي

 10 ثانوية

 11 دبلوم

 14 بكالوريوس

 15 دراسات عليا

 80 المجموع

 العمر

 17 عاماً  30أقل من 

 31 عاماً  40إلى أقل من  30

 32 عامًا فما فوق 40

 80 المجموع

 (ةخاص /ة)حكومي الجامعة

 50 ةحكومي

 30 ةخاص

 80 مجموعال
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 أداة الدراسة

وقد تم  السابقة الخاصة بالرضا الوظيفي. تقام الباحثان بمراجعة األدب النظري والدارسا ،بغرض إعداد أداة الدراسة

 ,Smith( الذي أعده كل من سميث وكندال وهيولن )Job Description Indexاستخدام مقياس دليل وصف المهنة )

Kendall & Hulin, 1969 ،)ا وقد( فقرة 72تألف من )ي وهو( ستعان به أيضًاGhanem, 2015في دراسته ). تم  وقد

ظروف العمل ( مجاالت هي: 5( فقرة، موزعة على )35اشتملت على )بحيث بناء أداة الدراسة الحالية بصورتها األولية 

وتمَّ تعديل  قرات لكل مجال.( ف7اقع )اإلدارة، بوالعالقة مع و، الحوافزو، العالقة مع الزمالءو، المردود الماديو، وطبيعته

( مجاالت 5( فقرة موزعة على )31أداة الدراسة يعد التحقق من مؤشرات الصدق والثبات، وتكونت بصورتها النهائية من )

( فقرات، 6)الحوافز و( فقرات، 7)العالقة مع الزمالء و( فقرات، 5)المردود المادي ( فقرات، 6)ظروف العمل وطبيعته هي: 

 الدراسة،راء أفراد عينة آمقياس ليكرت للتدرج الخماسي بهدف قياس ان ستخدم الباحث( فقرات. وا7اإلدارة )لعالقة مع او

 ،(1) بدرجة قليلة جدًاو ،(2بدرجة قليلة )و ،(3بدرجة متوسطة )و ،(4بدرجة كبيرة )و (،5) وتم إعطاء بدرجة كبيرة جدًا

 ة.موافقالتعكس درجة أمام اإلجابة التي ( √)وذلك بوضع إشارة 

 صدق األداة

امعات األردنية، من المختصين في الج ًا( محكم12قام الباحثان بتوزيعها على )وبغرض التأكد من صدق أداة الدراسة 

 عنإلجابة اسة واأهداف الدر لمالئمةوطلب منهم إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مدى صالحية فقرات االستبانة ومجاالتها 

ألخذ قد تم اوإلى إن االستبانة في صورتها الحالية تحقق الغرض الذي وضعت من أجله،  المختصوند أشار وق .أسئلتها

، د الماديالمردو مجالإذ تمَّ حذف فقرتين من  عداد االستبانة بصورتها النهائية.بمالحظاتهم في تعديل بعض الفقرات وإ

 .اإلدارة عديل صياغة ثالث فقرات من مجال العالقة مع، وتمَّ تالحوافزوظروف العمل كل من المجالين  وفقرة من

 ثبات األداة

ياضيين في ( من المشرفيين الر20تم تطبيقها على عينة استطالعية تكونت من ) ،للتأكد من ثبات أداة الدراسة

 نة أنفسهملعيد اإعادة التطبيق على أفرا تالجامعات الحكومية والخاصة من خارج عينة الدراسة، وبعد مرور أسبوعين تم

 (2والجدول ) نباخ(،كروألفا وحساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين، كما تم إيجاد االتساق الداخلي بداللة معادلة )

 يوضح ذلك.

 صة بمجاالت الدراسة والمقياس ككل.كرونباخ الفا الخاألفا (: معامالت الثبات بطريقة 2جدول )ال

 المجال التسلسل
 ونمعامل ارتباط بيرس

 (الثبات بطريقة اإلعادة)

 االتساق الداخلي بداللة معادلة

 كرو نباخألفا 

 0.83 0.85 ظروف العمل وطبيعته 1

 0.82 0.80 المردود المادي 2

 0.80 0.79 العالقة مع الزمالء 3

 0.86 0.81 الحوافز 4

 0.88 0.84 العالقة مع اإلدارة 5

 0.90 0.88 المقياس ككل

جاالت بين وتراوحت للم ،(0.88) ترتباط بيرسون للمقياس ككل بلغة معامل ا( أن قيم2لجدول )يالحظ من نتائج ا

 (0.80وتراوحت للمجاالت بين ) ،(0.90االتساق الداخلي للمقياس ككل )معامل (، وبلغت قيمة 0.79( و)0.85)

 ، وهي جميعها مناسبة ألغراض الدراسة الحالية.(0.88)و
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 تصحيح المقياس

 1.33= 3(/1- 5تم استخدام المعادلة اآلتية: ) ،المتوسطات الحسابية للحكم على

 وبالتالي يمكن الحكم على المتوسطات الحسابية ضمن الفئات اآلتية:

 الدرجة الفئة الرقم

 ضعيفة 2.33أقل من  1

 متوسطة 3.67أقل من  – 2.33من  2

 مرتفعة فأكثر 3.67 3

 متغيرات الدراسة

 وتشمل: ، المتغيرات المستقلة

 ، دراسات عليا.سمستويات: ثانوية، دبلوم، بكالوريو ةوله أربع ،المؤهل العلمي .1

 .سنوات فأكثر 10، سنوات 10أقل من  –سنوات  5 ،سنوات 5أقل من  – 1مستويات:  ةثالث اوله ،سنوات الخبرة .2

 ولها مستويان: حكومية وخاصة. الجامعة، .3

 سنة. 40سنة، أكثر من  40-30من سنة،  30مستويات: أقل من  ةوله ثالث ،العمر .4

 المختلفة. هالرضا الوظيفي بمحاورمستوى المتغيرات التابعة: 

 المعالجة اإلحصائية

 :لتاليةاقام الباحثان باستخدام األساليب اإلحصائية  ،النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة استخراجبغرض 

 ت وفقرات أداة الدراسة.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع مجاال 

  كرونباخ للكشف عن ثبات األداة.ألفا معامل ارتباط بيرسون وتطبيق معادلة 

 ( 4تحليل التباين الرباعي- Way ANOVA للكشف عن داللة )لرضا الوظيفي لدى المشرفين لفروق في درجة اا

 .ة /خاصة(الجامعة )حكوميومر، العوسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي،  :الرياضيين في األردن تبعًا لمتغيرات

 ومناقشتها عرض نتائج الدراسة

 تي: على النحو اآلومناقشتها أسئلة الدراسة وفق تسلسلها  عنيتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج اإلجابة 

اضيين ما هي درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين الري"الذي نصه:  نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة األول

، رجاتوالد تبتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والر ،لإلجابة عن هذا السؤال ."في األردن؟

 ( يبين ذلك.3) والجدول

 لرياضيينالمشرفين الرضا الوظيفي ل والدرجات لمجاالتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب (: 3الجدول )

 وللمقياس ككل. يّاتنازل ترتيبًا في األردن مرتبة

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال التسلسل

 مرتفعة 1 0.42 4.18 العالقة مع الزمالء 3

 مرتفعة 2 0.68 3.98 ظروف العمل وطبيعته 1

 متوسطة 3 0.82 3.66 العالقة مع اإلدارة 5

 متوسطة 4 0.95 3.44 المردود المادي 2

 متوسطة 5 0.74 3.18 الحوافز 4

 مرتفعة          0.52 3.71 الدرجة الكلية
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سط بلغ المتو إذ ؛الرياضيين في األردن جاءت مرتفعة( أن درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين 3يالحظ من الجدول )

 وحتراتإذ  ؛وجاءت المجاالت في الدرجة المرتفعة والمتوسطة .(0.52) مقداره ( بانحراف معياري3.71الحسابي )

وسط حسابي بمت ألولى مجال "العالقة مع الزمالء"وجاء في الرتبة ا .(3.18( و)4.18ما بين ) متوسطاتها الحسابية

سط حسابي بمتو جاء مجال "المردود المادي" األخيرة( وبدرجة مرتفعة، وفي الرتبة 0.42وانحراف معياري ) (4.18)

 في حلول مجال العالقة مع الزمالء  انسر الباحثفيو .( وبدرجة متوسطة0.74) معياري راف( وانح3.18)

ة تتمتع فئات عمريع لعمل ما ؛ إذ إنالعمل في البيئة الجامعية يحقق الرضا الوظيفي للمشرفيين الرياضيينبأن ( 1) الرتبة

لمشرفين اقة بين طبيعة العال باإلضافة إلى أنوالسلوكي يحقق الرضا الوظيفي للعاملين ويسهل عملهم،  بالنضج المعرفي

ل تيجة عوامنت الفرد أن الرضا الوظيفي يعبر عن درجة إشباع حاجا والجدير بالذكر .خيآعلى التعاون والت مبنيةالرياضيين 

لول مجال ح انحثفسر البايو .كالعمل نفسه الذي يقوم به الفرد متعددة منها عوامل خارجية كبيئة العمل وعوامل داخلية

ه بمل الذي يقوم ن الرياضيين ال تتناسب مع مقدار العالحوافز المقدمة للمشرفي بأنيرة ( واألخ5) الرتبةالحوافز في 

غيرات حد المتأ يشكل الرضا الوظيفي ؛ علمًا بأنسنوات الخبرة التي يحملها تكافئوال  هالمشرف الرياضي في مجال عمل

 وذلك الرتباطه بمستويات األداء والدافعية للعاملين.  ،المؤسسية المهمة

 :وفيما يلي عرض للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال

 : مجال ظروف العمل وطبيعتهأواًل

 " مرتبةوطبيعته لفقرات مجال "ظروف العمل والدرجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب(: 4الجدول )

 وللمجال ككل. تنازليّا ترتيبًا

 الرتبة الدرجة
نحراف اال

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الرقم الفقرة

 1 قيامي بعملي يحقق لي الشعور بالفخر. 4.61 0.58 1 مرتفعة

 2 ذاتي من خالله. وأحققني شخص ذو قيمة أيشعرني عملي ب 4.50 0.62 2 مرتفعة

 6 حلي.ع الميتيح لي عملي فرص االتصال المباشر مع المسؤولين والزمالء والمجتم 3.86 0.82 3 مرتفعة

 3 يتيح لي عملي المشاركة في دورات لها عالقة بمجال عملي.  3.71 1.15 4 مرتفعة

 4 والتطور في مجالي المهني. اإلبداعيتيح لي عملي فرصة  3.71 1.03 4 مرتفعة

 5 يتيح لي عملي فرصًا للنمو المهني والتقدم الوظيفي. 3.50 1.06 6 متوسطة

 الدرجة الكلية 3.98 0.68 مرتفعة            

 ذ بلغإ ؛المرتفعة في الدرجة( أن المتوسط الحسابي لمجال "ظروف العمل وطبيعته" جاء 4يالحظ من الجدول )

درجة المرتفعة وجاءت فقرات هذا المجال في ال .(0.68) مقداره ( بانحراف معياري3.98) المتوسط الحسابي للمجال ككل

(، 3.50( و)4.61ما بين ) للفقرات إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ؛المتوسطة جةفي الدرباستثناء فقرة واحدة جاءت 

( 4.61بي )بمتوسط حسا مي بعملي يحقق لي الشعور بالفخر"التي تنص على "قيا( 1ءت في الرتبة األولى الفقرة )وجا

الرضا فرد الشعور بمعية يحقق للالعمل في البيئة الجاذلك بأن  انفسر الباحثيو .( وبدرجة مرتفعة0.58وانحراف معياري )

 خيرةاأللرتبة اوفي  .هعو للفخر واالعتزاز للعاملين فيمكان يد أنهاللنظرة االجتماعية للجامعة على  هوذلك مرد ،واإلنجاز

اف ر( وانح3.50)يتيح لي عملي فرصًا للنمو المهني والتقدم الوظيفي" بمتوسط حسابي التي تنص على "( 5جاءت الفقرة )

لمهني اعيق التطور تطبيعة العمل كمشرف رياضي  أن السبب إلى انالباحثويعزو  .( وبدرجة متوسطة1.06ي )معيار

نا في مجتمع لرياضيةوعدم وجود الثقافة ا ،األبحاث جراءإلكاديمي، من حيث عدم توفر الوقت الكافي سواء للدراسة أو واأل

له  رأشال بما ذا المجاويمكن تفسير الدرجة المرتفعة له .من حياتهم نهم يعتبرون الرياضة جزءَا ثانويًاإإذ  ؛أفرادهوبين 

تويات ( من أن العديد من المؤسسات التربوية تهتم بشكل واضح بمسTerpstra & Honoree, 2006تربسترا وهونري )

 ،مةسسية المهات المؤأحد المتغير يشكل الرضا الوظيفي؛ علمًا بأن الرضا الوظيفي للعاملين فيها من اإلداريين والمعلمين

 وذلك الرتباطه بمستويات األداء والدافعية للعاملين. 
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 المردود المادي" ثانيًا: مجال "

 ترتيبًا بةمادي" مرتلفقرات مجال "المردود ال والرتب والدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 5الجدول )

 وللمجال ككل. تنازليّا

 الرتبة الدرجة
اف االنحر

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الرقم الفقرة

 10 .ىألخراالمردود المادي مناسب عند مقارنته مع ما يعطى للمشرفين في الجامعات  3.65 0.97 1 متوسطة

 7 يتناسب المردود المادي الذي احصل عليه مع الجهد المبذول في العمل. 3.48 1.17 2 متوسطة

 3.39 1.06 3 متوسطة
 عند قيامي باإلشراف على نشاط فدود المادي المخصص لي كان المرأبشعر أ

 رياضي مهم. 
9 

 8 يدة.جلي وألسرتي ويؤمن لي حياة  األساسيةيغطي المردود المادي االحتياجات  3.35 1.08 4 متوسطة

 11 أشعر بعدالة راتبي مقارنة مع العاملين في الوظائف األخرى.  3.33 1.25 5 متوسطة

 الدرجة الكلية  3.44 0.95 سطةمتو            

( 3.44بلغ ) إذ ؛المتوسطة في المترتبة( أن المتوسط الحسابي لمجال "المردود المادي" جاء 5يالحظ من الجدول )

ما  لحسابيةامتوسطاتها  إذ تراوحت ؛وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجة المتوسطة .(0.95) مقداره بانحراف معياري

د مقارنته مع ما مناسب عن التي تنص على " المردود المادي( 10األولى الفقرة )وجاءت في الرتبة  .(3.33( و)3.65بين )

ذه النتيجة ه انفسر الباحثيو .(0.97( وانحراف معياري )3.65بي )" بمتوسط حسااألخرىيعطى للمشرفين في الجامعات 

ع حجم متناسب اضيين، وأن المردود المادي ال يتفاوت بين الجامعات فيما يعطى من مردود مادي للمشرفين الري بوجود

وفي  .ديم للفريلبي متطلبات العيش الكرطموحات المشرف الرياضي وال  ييقوم به المشرف الرياضي وال يرض العمل الذي

ط ف األخرى" بمتوسأشعر بعدالة راتبي مقارنة مع العاملين في الوظائ( التي تنص على "11جاءت الفقرة ) األخيرةالرتبة 

ن العاملين تفاوت في سلم الرواتب بي بوجودهذه النتيجة  انفسر الباحثيو .(1.25( وانحراف معياري )3.33حسابي )

 .ديود الماالمرد تجاهوعدل  ،ايشعر المشرف الرياضي برض والمساقاتباختالف الكليات وباختالف المؤهالت العلمية 

ت المياوما من خالل مما يتيح له فرصة السفر وزيادة المردود المادي ،خارج األردن والمسابقاتالبطوالت عندما يشارك في 

 ،ياضيلمشرف الرا يأخذها والمكافأت التيوالراتب  األجرمن خالل الحصول على  يأتيأن الرضا  وجدير بالذكر .والمكافآت

  .العمل في األداءعلى مستوى  عاماًل مهمًا ينعكسويعد 

 ء"ثالثًا: مجال " العالقة مع الزمال

الء" مع الزم "العالقة والرتب والدرججات لفقرات مجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 6الجدول )

 تنازلياّ  ترتيبًا مرتبة

 الرتبة الدرجة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الرقم الفقرة

 18 لهم.أحظى بتقدير زمالئي واحترامهم الشخصي لي كزميل  4.45 0.59 1 مرتفعة

 17 جيدة.عالقتي الشخصية مع الزمالء  4.39 0.56 2 مرتفعة

 16 عالقتي مع الزمالء تتسم بروح الفريق الواحد. 4.21 0.57 3 مرتفعة

 13 .إليهميتعاون الزمالء في العمل للقيام بالمسؤوليات الموكلة  4.19 0.48 4 مرتفعة

 14 واالحترام.يتبادل الزمالء مشاعر الود  4.16 0.68 5 مرتفعة

 12 يننا.بوالزمالء على تبادل المعلومات ومصادر المعرفة فيما  أنااحرص  4.11 0.73 6 مرتفعة

 15 الرياضية فيما بينهم. األنشطةيحرص الزمالء على ممارسة  3.74 0.63 7 مرتفعة

 الدرجة الكلية 4.18 0.42 مرتفعة
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( 4.18ذ بلغ )إ ؛لدرجة المرتفعةفي ا"العالقة مع الزمالء" جاء مجال ( أن المتوسط الحسابي ل6يالحظ من الجدول )

ما  لها الحسابية إذ تراوحت المتوسطات ؛ت هذا المجال في الدرجة المرتفعةوجاءت فقرا .(0.42) مقداره بانحراف معياري

رامهم الشخصي واحت يالتي تنص على " أحظى بتقدير زمالئ( 18ت في الرتبة األولى الفقرة )وجاء .(3.74( و)4.45بين )

 إيجابيةقات وجود عالبهذه النتيجة  انفسر الباحثيو .(0.59( وانحراف معياري )4.45" بمتوسط حسابي )لي كزميل لهم

 .براتهمهم وخئراآواحترم  ،اآلخرينتدخل في خصوصيات التتصف باالحترام المتبادل والثقة بين الزمالء في العمل، وعدم 

ما بينهم" الرياضية في األنشطةالتي تنص على "يحرص الزمالء على ممارسة ( 15الفقرة )جاءت  األخيرةوفي الرتبة 

الرياضي على  أن يحافظ المشرف بأهميةهذه النتيجة  انفسر الباحثيو .(0.63( وانحراف معياري )3.74بمتوسط حسابي )

خارج قل ت ياضيينبين المشرفين الر قةالعالوهذا يحتاج ممارسة أنشطة رياضية، ولكن  ،درجة مقبولة من اللياقة الصحية

 ةفعلمقة تكون ن العالأ ؛ بمعنىفتبقى العالقات االجتماعية غير قوية ،فيما بينهم اجتماعيأوقات العمل بحيث ال يوجد تفاعل 

 .وجودهم في العمل فقطأثناء  في وقوية

 "رابعَا: مجال "الحوافز

للمجال و زليّاعيارية والرتبة لفقرات مجال "الحوافز" مرتبة تنا(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم7) الجدول

 ككل.

 الرتبة الدرجة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الرقم الفقرة

 23 .فرص الترقية والترفيع تعتمد على العالقات الشخصية 3.35 1.13 1 متوسطة

 24 .لومةتعتمد فرص الترقية على معايير واضحة ومع 3.26 1.04 2 متوسطة

 22 .الحوافز التي أتلقاها تدفعني للعمل 3.25 1.11 3 متوسطة

 20 .توجد عدالة في إجراءات الحصول على الترقية 3.10 1.013 4 متوسطة

 21 .فرصة الترقية متاحة لي في عملي 3.06 1.05 5 متوسطة

 19 .اشعر بالعدالة فيما احصل عليه من حوافز 3.04 1.20 6 متوسطة

 الدرجة الكلية 3.18 0.74 متوسطة

( بانحراف 3.18إذ بلغ ) ؛الدرجة المتوسطةفي سط الحسابي لمجال "الحوافز" جاء ( أن المتو7يالحظ من الجدول )

( 3.35)ما بين  متوسطاتها الحسابية وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجة المتوسطة إذ تراوحت .(0.74) مقداره معياري

القات الشخصية" التي تنص على "فرص الترقية والترفيع تعتمد على الع( 23بة األولى الفقرة )ت في الرتوجاء .(3.04و)

ية كباقي أن بعض البيئات الجامعب نتيجةهذه ال انفسر الباحثيو .(1.13( وانحراف معياري )3.35بي )بمتوسط حسا

ن املين، وأية للععلى فرص التطور والترق المؤسسات الوطنية قد تعاني من انتشار المحسوبيات وتأثير العالقات الشخصية

القات العطر أ في دوأن هذه المعايير تحد ،معلومة من حيث الفترة الزمنيةغير الترقية تتم وفق معايير غير واضحة و

ن حوافز" يه محصل علأشعر بالعدالة فيما االتي تنص على "بالظروف ( 19جاءت الفقرة ) األخيرةوفي الرتبة  .الشخصية

عبة التي تعاني االقتصادية الص بالظروفهذه النتيجة  انفسر الباحثيو .(1.20( وانحراف معياري )3.04بي )بمتوسط حسا

 إليه شارتأمع  جةهذه النتي وتتفق .الطلبة أعدادسواء الحكومية أو الخاصة، وذلك بسبب انخفاض  ،منها غالبية الجامعات

ة ث حاولت هذه النظريأنه بالتحسين الدائم للوظائف وتسهيلها تزيد اإلنتاجية، حيمن  (Taylor) ـنظرية اإلدارة العلمية ل

 إليه ما شارتع تفق متكما  .التي ترفع من كفاية العامل، لتجعله يؤدي عمله بإتقان وبسرعة قصوى كافة توفير السبل المادية

ول على ن خالل مقدار التوقع لديهم في الحصأن أداء الموظفين يتحدد م من( Expectance Theoryنظرية التوقع )

نجاز خالل اإل عكس منالمكافآت في إطار معادلة سلوكية تحقق عالقة طردية بين األداء العالي والمكافآت المجزية، وهذا ين

 .(Al-Fahdawi & Al-Hawamdeh, 2002المؤسسات )في داف الذاتية للموظفين والعاملين بالجهد وبالمكافآت وباأله

 اق العائددى اتفأثناء قيامه بعمل ما، وم في ترض هذه النظرية في تفسيرها للرضا الوظيفي حصول الفرد على العائدوتف

 الذي يحصل عليه من عمله مع ما يعتقد أنه يستحقه.
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 خامسَا: مجال "العالقة مع اإلدارة"

 يبًاترت مرتبة اإلدارة" فقرات مجال "العالقة معل والرتب والدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 8) الجدول

 وللمجال ككل. تنازليّا

 الرتبة الدرجة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الرقم الفقرة

 25 تتسم عالقتي برؤسائي بالتقدير واالحترام. 4.16 0.83 1 مرتفعة

 30 ود التي أبذلها. أنال الشكر والتقدير من جانب المسؤول على الجه 3.76 1.01 2 مرتفعة

 28 ي.اجهنيبادر رئيسي المباشر بمساعدتي على حل المشكالت المهنية التي تو 3.73 1.07 3 مرتفعة

 27 يتفهم الرؤساء الظروف الفردية للمشرف. 3.63 1.04 4 متوسطة

 29 .اإلدارةالمشرفين االهتمام الالزم من قبل  شكاوىتالقي  3.58 0.99 5 متوسطة

 26 اشعر بعدالة الرؤساء في العمل. 3.40 1.10 6 متوسطة

 31 المرجوة. األهدافتوفر االنسجام بين الزمالء لتحقيق  اإلدارة 3.35 1.03 7 متوسطة

 الدرجة الكلية 3.66 0.82 متوسطة

 (3.66ذ بلغ )إ ؛الدرجة المتوسطةفي لمجال "العالقة مع اإلدارة" جاء ( أن المتوسط الحسابي 8يالحظ من الجدول )

ت المتوسطات إذ تراوح ؛وجاءت فقرات هذا المجال في الدرجتين المرتفعة والمتوسطة .(0.82) مقداره بانحراف معياري

قتي برؤسائي ( التي تنص على "تتسم عال25وجاءت في الرتبة األولى الفقرة ) .(3.35( و)4.16ما بين ) لها الحسابية

ذه النتيجة ه انفسر الباحثيو .( وبدرجة مرتفعة0.83راف معياري )انح( و4.16بالتقدير واالحترام" بمتوسط حسابي )

ا وظف بالرضعور المعلى ش إيجابًاذلك ينعكس  ّأذ إن ؛العمل، وعالقات دافئة مع الرؤساءوجود احترام متبادل بين زمالء ب

لتي تنص ا( 31ة )جاءت الفقر األخيرةوفي الرتبة  .تقدير ودعم معنوي من قبل رؤساء العمل باإلضافة إلى وجودالوظيفي، 

( 1.03عياري )( وانحراف م3.35المرجوة" بمتوسط حسابي ) األهدافتوفر االنسجام بين الزمالء لتحقيق  اإلدارةعلى "

 ،العمل الء فيهذه النتيجة بأن نجاح أي مؤسسة يحتاج العمل بروح الفريق بين الزم انفسر الباحثيو .ة متوسطةوبدرج

 إليهت ع ما أشارمنتيجة واتفقت هذه ال ، والمشرفين.بادل بين العاملين، وبين اإلدارةام واالحترام المتوهذا يستلزم االنسج

دارة جديدة إل ًاحت آفاقمطالب األفراد النفسية واالجتماعية، وفتوالتي أشارت إلى أهمية تلبية  .اإلنسانيةمدرسة العالقات 

 ادية لم تكن العامل الوحيد المحقق للرضا عن العمل.األفراد، حيث أكدت هذه النظرية أن العوامل الم

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا الوظيفي "الذي نصه: نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني 

 "والعمر، وسنوات الخبرة(؟ ،)الجامعة، والمؤهل العلمي :لدى المشرفين الرياضيين في األردن تبعًا للمتغيرات

 .(حكومية/خاصةوسطات الحسابية للرضا الوظيفي باختالف الجامعة )واًل: المتأ

ات ي الجامعف الرياضيينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الرضا الوظيفي للمشرفين (: 9) الجدول

 في األردن. خاصةوال الحكومية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجامعة المجال

 مل وطبيعتهظروف الع

 0.75 3.93 30 خاصة

 0.63 4.01 50 حكومية

 0.98 3.98 80 الدرجة الكلية

 المردود المادي

 0.96 2.82 30 خاصة

 0.74 3.81 50 حكومية

 0.95 3.44 80 الدرجة الكلية
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجامعة المجال

 0.45 4.28 30 خاصة العالقة مع الزمالء

 0.38 4.12 50 حكومية

 0.42 4.18 80 الدرجة الكلية

 الحوافز

 0.80 2.98 30 خاصة

 0.69 3.30 50 حكومية

 0.74 3.18 80 الدرجة الكلية

 العالقة مع اإلدارة

 0.66 3.75 30 خاصة

 0.91 3.60 50 حكومية

 0.82 3.66 80 الدرجة الكلية

 الدرجة الكلية

 0.57 3.61 30 خاصة

 0.49 3.77 50 حكومية

 0.52 3.71 80 الدرجة الكلية

إذ بلغ المتوسط  ؛( أن درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين الرياضيين في األردن جاءت مرتفعة9الحظ من الجدول )ي

( 4.18لرتبة األولى بمتوسط حسابي )في ا وجاء مجال "العالقات مع الزمالء" .(0.52( بانحراف معياري )3.71الحسابي )

جة بأن الزمالء في الجامعات الخاصة تكون عالقاتهم قوية مع بعضهم هذه النتي انفسر الباحثيو .(0.42انحراف معياري )و

عن المحسوبيات )غير مبنية على العالقات مما يجعلها بعيدة عدد المشرفين الرياضيين قليل ومحدود،  ألنالبعض 

اضحة ال يمكن وويعملون في بيئة مقيدة بتعليمات عمل صارمة  أنهمكما . الشخصية التي تؤثر على الحوافز والترقيات(

الوظيفي تجاه عمله ألنه يشعر بالعدل  احيث يشعر كل مشرف رياضي بالرضبوالكل يعرف حقوقه وواجباته،  ،التعدي عليها

يكون عدد المشرفين الرياضيين أكبر ويعملون في بيئة يشعرون فوأن جميع المشرفين سواسية. أما في الجامعات الحكومية 

ضمن السلم الوظيفي تبعًا  عالقات الشخصية يمكن أن يكون له دور في ترقيات فجائية ليستها بأن مجال المحسوبيات والفي

في الرتبة  أن مجال "الحوافز" جاءإلى  . وتشير نتائج الجدولاالعتياديةللمؤهل العلمي وسنوات الخبرة واإلجراءات المتبعة 

فسر يو ،للجامعات الخاصةطة، وأنه كان متدنيًا ( وبدرجة متوس0.74)( وانحراف معياري 3.18بمتوسط حسابي ) األخيرة

الجامعات في بالعمل يقومون هذه النتيجة بأن الجامعات الخاصة تقوم بتعيين مشرفين رياضيين متقاعدين، حيث  انالباحث

ال يجوز أن ف، وذلك لوجود رواتب تقاعدية ثابتة لديهم، أما بالنسبة للجامعات الحكومية ،الخاصة وقبول رواتب متدنية نسبيًا

يعمل مشرف رياضي متقاعد كعمل إضافي وأن يجمع أكثر من راتب، وعند وجود أي عمل إضافي مثل )البطوالت( التي تتم 

يتم احتساب بدل ذلك العمل بمبلغ مالي يضاف على الراتب اإلجمالي. أما بالنسبة للرتبة  ،خارج ساعات العمل الرسمية

وبلغ المتوسط الحسابي ( 0.98( وانحراف معياري )3.98بمتوسط حسابي ) "طبيعتهظروف العمل ونية فاحتلها مجال "الثا

جاءت بمتوسط حسابي فقد  والجامعاتأما الحكومية  (.0.75( واالنحراف المعياري )3.93) للجامعات الخاصةلهذا المجال 

حكومية يتيح للمشرف الرياضي ذلك بأن مجال العمل في الجامعات ال انفسر الباحثي(. و0.63( وانحراف معياري )4.01)

حيث يؤدي ذلك  ،ويؤدي ذلك إلى فرصة أكبر لإلبداع والتطور في مجاله المهني ،ة في دورات لها عالقة بمجال عملهالمشارك

فإن الدورات التدريبية محدودة وغير متوفرة بشكل مستمر وثابت.  ،أما في الجامعات الخاصة .لى الشعور بالرضا الوظيفيإ

( للجامعات الخاصة، 0.66معياري ) وانحراف( 3.75بمتوسط حسابي ) "العالقة مع اإلدارة"لرتبة الرابعة مجال وجاء في ا

أن بهذه النتيجة  انفسر الباحثيو .(0.91( وانحراف معياري )3.60جاءت بمتوسط حسابي ) فقد أما الجامعات الحكومية

تعتبر الجامعات الخاصة مؤسسات ربحية هدفها المردود المادي حيث  ،الجامعات الخاصة تتبع لمالكين محددين بشكل مباشر

 اهيواجهإلى الصعوبات والمشاكل التي  واالستماعالعالي ونتائج مرضية بشكل عام، وبذلك تقوم اإلدارة بالتواصل والمتابعة 

ذلك يكون الرضا باقتراحها لتعديل وتصحيح وتطوير مجال عملهم وب نوإلى أي اقتراحات يقومو رفون الرياضيونالمش

وشعب متفرعة  وأقسامدوائر فيها د توجالوظيفي لديهم أعلى، أما الجامعات الحكومية فتعتبر مؤسسات خدمية ضخمة و

مما  ،ومتعددة، حيث يزيد ذلك من مراحل التسلسل اإلداري ويصعب وصول المشرف الرياضي إلى المسؤولين في اإلدارة
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بمتوسط حسابي  "الحوافز"دارة بشكل عام. وجاء في الرتبة الخامسة مجال يضعف العالقة بين المشرف الرياضي واإل

( للجامعات 0.69( وانحراف معياري )3.30( للجامعات الخاصة وبمتوسط حسابي )0.80( وانحراف معياري )2.98)

بعيدًا عن التنافس فيها  أن الجامعات الحكومية توفر مقاعد دراسية ألبناء العاملينبهذه النتيجة  انفسر الباحثيو .الحكومية

العمل، ومكافأة نهاية ه باإلضافة إلى استمرارية تغطية المشرف الرياضي بالتأمين الصحي حتى بعد ترك،للموظفين ًاالعام وسكن

فإن المشرف الرياضي معرض لفسخ/  ،مزايا عدة والشعور باألمان الوظيفي، أما في الجامعات الخاصةمما يؤدي إلى الخدمة 

 وبذلك تنتهي جميع الحوافز والتأمين الصحي وغيرها من مزايا العمل واألمان الوظيفي.  ،ماته في أي لحظةإنهاء خد

 ثانيًا: المتوسطات الحسابية للرضا الوظيفي باختالف المؤهل العلمي

ألردن في ا ضييندرجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين الريالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (10) الجدول

 تبعًا للمؤهل العملي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد فئات المؤهل العلمي المؤهل العلمي

 العالقة مع الزمالء

 0.58 3.93 10 ثانوية

 0.68 4.29 11 دبلوم

 0.70 4.00 44 بكالوريوس

 0.61 3.76 15 دراسات عليا

 0.68 3.98 80 المجموع

 عتهظروف العمل وطبي

 1.00 3.42 10 ثانوية

 0.73 3.63 11 دبلوم

 1.00 3.52 44 بكالوريوس

 0.98 3.25 15 دراسات عليا

 0.95 3.44 80 المجموع

 اإلدارةالعالقة مع 

 0.46 4.16 10 ثانوية

 0.39 4.44 11 دبلوم

 0.43 4.15 44 بكالوريوس

 0.31 4.09 15 دراسات عليا

 0.42 4.18 80 المجموع

 المردود المادي

 0.87 3.48 10 ثانوية

 0.69 3.44 11 دبلوم

 0.75 3.15 44 بكالوريوس

 0.56 2.86 15 دراسات عليا

 0.74 3.18 80 المجموع

 الحوافز

 0.72 3.73 10 ثانوية

 0.61 4.08 11 دبلوم

 0.85 3.64 44 بكالوريوس

 0.86 3.63 15 دراسات عليا

 0.82 3.66 80 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.82 3.66 10 ثانوية

 0.57 3.77 11 دبلوم

 0.52 3.96 44 بكالوريوس

 0.54 3.71 15 دراسات عليا

 0.52 3.71 80 المجموع
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رفين درجة الرضا الوظيفي لدى المشل( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 10يالحظ من الجدول )

س في بكالوريو العلمي جاء المتوسط الحسابي لذوي المؤهل ،فعلى الدرجة الكلية .ؤهل العمليفي األردن تبعًا للمالرياضيين 

بلوم بمتوسط ديليه المتوسط الحسابي لذوي المؤهل العلمي  ،(0.52( بانحراف معياري )3.96إذ بلغ )؛الرتبة األولى 

وسط حسابي هل العلمي دراسات عليا بمتالمؤ وجاء ذو األخيرة(، وفي الرتبة 0.57( وانحراف معياري )3.77حسابي )

وم هل العلمي دبلأن المشرفين الرياضيين من حملة المؤب ويفسر الباحثان هذه النتيجة .(0.54) معياري وانحراف( 3.71)

 ل التأمينمث ،خرىمقارنة بزمالئهم في المؤسسات األ وظيفي يشعرهم بالرضا والراحة وأمانفما فوق لديهم مزايا وظيفية 

 ي ودراسة أبناء العاملين.الصح

 ثالثَا: المتوسطات الحسابية للرضا الوظيفي باختالف مستوى الخبرة 

ي فرياضيين درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين اللالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(11) الجدول

 تبعًا لمتغير الخبرة األردن

 االنحراف المعياري حسابيالمتوسط ال العدد فئات متغير الخبرة المجال

 العالقة مع الزمالء

 0.66 3.78 15 سنوات 5أقل من 

 0.52 4.14 22 سنوات 10قل من أ –سنوات  5

 0.74 3.97 43 سنوات فأكثر 10

 0.68 3.98 80 المجموع

 ظروف العمل وطبيعته

 0.96 3.11 15 سنوات 5أقل من 

 1.04 3.55 22 سنوات 10قل من أ –سنوات  5

 0.90 3.50 43 سنوات فأكثر 10

 0.95 3.44 80 المجموع

 العالقة مع اإلدارة

 0.57 3.97 15 سنوات 5أقل من 

 0.35 4.38 22 سنوات 10قل من أ –سنوات  5

 0.35 4.15 43 سنوات فأكثر 10

 0.42 4.18 80 المجموع

 المردود المادي

 0.65 3.09 15 سنوات 5أقل من 

 0.69 3.02 22 سنوات 10 نأقل م –سنوات  5

 0.80 3.29 43 سنوات فأكثر 10

 0.74 3.18 80 المجموع

 الحوافز

 0.59 3.68 15 سنوات 5أقل من 

 0.65 4.12 22 سنوات 10قل من أ –سنوات  5

 0.88 3.41 43 سنوات فأكثر 10

 0.82 3.66 80 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.43 3.56 15 سنوات 5أقل من 

 0.43 3.88 22 سنوات 10قل من أ –وات سن 5

 0.58 3.68 43 سنوات فأكثر 10

 0.52 3.71 80 المجموع

درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين ل( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 11يالحظ من الجدول )

أقل من  –سنوات  5الحسابي لذوي الخبرة "جاء المتوسط  ،في األردن تبعًا لمتغير الخبرة، فعلى الدرجة الكلية الرياضيين

 10يليه المتوسط الحسابي لذوي الخبرة " ،(0.43( بانحراف معياري )3.88إذ بلغ ) ؛ سنوات" في الرتبة األولى 10

 5أقل من  الخبرة " ذوو جاء األخيرة(، وفي الرتبة 0.58( وانحراف معياري )3.68سنوات فاكثر" بمتوسط حسابي )
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أن المشرفين الرياضيين ذوي بهذه النتيجة  يفسر الباحثانو .(0.43) معياري وانحراف( 3.56حسابي )سنوات" بمتوسط 

 وبالتالي لم يتكون لديهم الرضا الوظيفي بعد. ،سنوات( لم يستقروا في العمل 5الخبرة )أقل من 

 رابعًا: المتوسطات الحسابية للرضا الوظيفي باختالف المرحلة العمرية

رياضيين درجة الرضا الوظيفي لدى المشرفين اللالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :(12) الجدول

 في األردن تبعًا لمتغير العمر

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد فئات متغير العمر المجال

 العالقة مع الزمالء

 0.62 3.87 17 عاماً  30أقل من 

 0.77 3.91 31 عاماً  40إلى أقل من  30

 0.60 4.09 32 عامًا فما فوق 40

 0.68 3.98 80 المجموع

ظروف العمل 

 وطبيعته

 0.96 3.06 17 عاماً  30أقل من 

 1.00 3.31 31 عاماً  40إلى أقل من  30

 0.82 3.76 32 عامًا فما فوق 40

 0.95 3.44 80 المجموع

 العالقة مع اإلدارة

 0.55 4.04 17 عاماً  30أقل من 

 0.42 4.24 31 عاماً  40إلى أقل من  30

 0.32 4.19 32 عامًا فما فوق 40

 0.42 4.18 80 المجموع

 المردود المادي

 0.54 3.16 17 عاماً  30أقل من 

 0.86 3.12 31 عاماً  40إلى أقل من  30

 0.73 3.24 32 عامًا فما فوق 40

 0.74 3.18 80 المجموع

 الحوافز

 0.48 3.79 17 عاماً  30أقل من 

 1.00 3.69 31 عاماً  40إلى أقل من  30

 0.77 3.56 32 عامًا فما فوق 40

 0.82 3.66 80 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.85 3.62 17 عاماً  30أقل من 

 0.67 3.69 31 عاماً  40إلى أقل من  30

 0.43 3.78 32 عامًا فما فوق 40

 0.52 3.71 80 المجموع

رفين درجة الرضا الوظيفي لدى المشل( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 12ل )يالحظ من الجدو

امًا فما فوق" ع 40مر "جاء المتوسط الحسابي لذوي فئة الع ،فعلى الدرجة الكلية .األردن تبعًا لمتغير العمر رياضيين فيال

 40أقل من  – 30متوسط الحسابي لذوي فئة العمر "يليه ال ،(0.43( بانحراف معياري )3.78إذ بلغ ) ؛في الرتبة األولى

عامًا"  30ن مفئة العمر "اقل  وجاء ذو األخيرة(، وفي الرتبة 0.67( وانحراف معياري )3.69عامًا" بمتوسط حسابي )

 حليل التباينت تطبيقتم  ،لهذه الفروق اإلحصائيةداللة وللكشف عن ال ،(0.35) معياري وانحراف( 3.62بمتوسط حسابي )

 ( يبين ذلك.13) والجدول ،الرباعي
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الرضا الوظيفي لدى  لدرجة لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية متعدد المتغيراتتحليل النتائج : (13) الجدول

 والعمر. ،المؤهل العلمي، والخبرة اتالمشرفين الرياضيين في األردن تبعًا لمتغير

 المتغير التابع مصدر التباين
مجموع 

 ربعاتالم

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات
 Fقيمة  

مستوى 

 الداللة

 (خاصة /حكوميةالجامعة )

 0.94 0.005 0.002 1 0.002 ظروف العمل وطبيعته

 0.000 18.812 12.742 1 12.742 المردود المادي

 0.022 5.481 0.77 1 0.77 العالقة مع الزمالء

 0.013 6.503 3.148 1 3.148 الحوافز

 0.747 0.105 0.063 1 0.036 قة مع اإلدارةالعال

 0.179 1.841 0.453 1 0.456 الدرجة الكلية

 المؤهل العلمي

 0.087 2.273 0.991 1 2.974 ظروف العمل وطبيعته

 0.217 1.518 1.279 1 3.838 المردود المادي

 0.144 1.862 0.289 1 0.867 العالقة مع الزمالء

 0.017 3.638 1.843 1 5.528 الحوافز

 0.347 1.12 0.681 1 2.043 العالقة مع اإلدارة

 0.027 3.248 0.808 1 2.425 الدرجة الكلية

 العمر

 0.397 0.933 0.408 2 0.816 ظروف العمل وطبيعته

 0.023 3.972 3.348 2 6.695 المردود المادي

 0.909 0.096 0.015 2 0.03 العالقة مع الزمالء

 0.505 0.69 0.349 2 0.699 الحوافز

 0.94 0.062 0.038 2 0.076 العالقة مع اإلدارة

 0.356 1.046 0.26 2 0.521 الدرجة الكلية

 الخبرة

 0.199 1.651 0.72 2 1.44 ظروف العمل وطبيعته

 0.516 0.667 0.562 2 1.124 المردود المادي

 0.019 4.177 0.648 2 1.297 العالقة مع الزمالء

 0.22 1.366 0.692 2 1.383 فزالحوا

 0.005 5.694 3.462 2 6.923 العالقة مع اإلدارة

 0.093 2.46 0.612 2 1.224 الدرجة الكلية

 الخطأ

   0.437 71 30.999 ظروف العمل وطبيعته

   0.677 71 48.091 المردود المادي

   0.14 71 9.97 العالقة مع الزمالء

   0.484 71 34.365 الحوافز

 0.604 71 42.862 العالقة مع اإلدارة
  

 0.246 71 17.461 الدرجة الكلية
  

 الكلي

 80 1305.444 ظروف العمل وطبيعته
   

 80 1017.24 المردود المادي
   

 80 1410.531 العالقة مع الزمالء
   

 80 851.083 الحوافز
   

 80 1123.184 العالقة مع اإلدارة
   

 80 1122.574 ليةالدرجة الك
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لية للرضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية للدرجة الك (13) حظ من نتائج الجدوليال

ت لى المجاالوع يةالكل ( على الدرجةةخاص /ةالوظيفي للمشرفين الرياضيين في األردن باختالف متغير نوع الجامعة )حكومي

وجدت فروق ذات  (، بينما0.05أكبر من ) الداللة مستوى قيم كانتفقد  "العالقة مع اإلدارة""ظروف العمل وطبيعته"، و

لجامعات امن  ًاركثي بأنويمكن تفسير هذه النتيجة  .داللة إحصائية لمجال "المردود المادي" لصالح الجامعات الحكومية

، مع تم الجامعالى معظد الطلبة والمديونية الكبيرة علخسارة أو تراجع أعداوذلك بسبب ا ،الخاصة تعاني ظروفًا مادية صعبة

 الجامعات الحكومية. ها فيأعداد الطلبة في الجامعات الخاصة أقل من اإلشارة إلى أن

صة، ويمكن ات الخالصالح الجامع النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائية على مجال "العالقة مع الزمالء" أشارتكما 

مة وانين صارالمشرفين الرياضيين عادة تكون محدودة في الجامعات الخاصة مع وجود ق أعداد بأنتفسير هذه النتيجة 

 العمل معًا بروح الفريق.  وأهميةتضبط العمل وتبين للعاملين حقوقهم وواجباتهم 

لية للرضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية للدرجة الك (13) ويالحظ من نتائج الجدول

" Fيمة "لغت قإذ ب ؛لصالح درجة البكالوريوس الوظيفي للمشرفين الرياضيين في األردن باختالف متغير المؤهل العلمي

مجاالت كافة (، ولم توجد فروق ذات داللة إحصائية على الα=0.05وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ،(3.248)

العمر على مجال  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير13) الجدولكما يالحظ من نتائج  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي

يما يتعلق أما ف.(α=0.05وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ،F( "3.972)اذ بلغت قيمة "؛"المردود المادي" 

بلغت قيمة  إذ؛ " ءفقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجال" العالقة مع الزمال ،بمتغير الخبرة

"F( "4.177( وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ،)α=0.05وكذلك ،) إذ بلغت  ؛"مجال "العالقة مع اإلدارة على

جة الكلية الفروق على الدر مواقعولمعرفة  .(α=0.05وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) ،F( "5.694)قيمة "

 ين ذلك.تب التاليةاختبار شيفيه للمقارنات البعدية، والجداول  تطبيقتم  ،والمجاالت ذات الداللة اإلحصائية

 اختبار شيفيه للفروق بين المتوسطات الحسابية على الدرجة الكلية باختالف المؤهل العلمي -أ

الف اختبالكلية  نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة الرضا الوظيفي على الدرجة: (14) الجدول

 المؤهل العلمي

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم ثانوية عامة المتوسط الحسابي مستويات متغير المؤهل العلمي 

الدرجة 

 الكلية

 -0.05 * 0.30 -0.11 - 3.66 ثانوية عامة

 0.06 -0.19 - - 3.77 دبلوم

 0.15 - -  3.96 بكالوريوس

     3.71 دراسات عليا

عزى هل العلمي ُت( أن الفروق في درجة الرضا الوظيفي على الدرجة الكلية باختالف المؤ14) يالحظ من نتائج الجدول

ل العلمي المؤهي ويمكن تفسير هذه النتائج بان المشرفين الرياضيين من ذو ."بكالوريوس" العلمي للمشرفين ذوي المؤهل

 فئة وا ذوليًا، أمحا إليهما وصلوا ع وني فهم راضعن المردود المادي والمعنوي المقدم لهم، وبالتال ونراض"بكالوريوس" 

 فانهم يطمحون للوصول إلى مستويات أفضل. ،المؤهل العلمي "دراسات عليا"

لمادي" االمردود نتائج اختبار شيفيه للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة الرضا الوظيفي على مجال ": (15) الجدول

 باختالف العمر

المردود 

 المادي

 ات متغير العمرمستوي
المتوسط 

 الحسابي

 30أقل من 

 عاما

عاما إلى اقل  30

 عاما 40من 

عاما فما  40

 فوق

 -0.08 0.04 - 3.16 عاماً  30أقل من 

 *-0.12   3.12 عاماً  40عامًا إلى أقل من  30

    3.24 عامًا فما فوق 40
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 ر العمر تعزىباختالف متغي عن المردود المادي ( أن الفروق في درجة الرضا الوظيفي15) يالحظ من نتائج الجدول

مرحلة العمرية ضمن هذه ال األفرادعامًا فما فوق"، وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن  40للمشرفين ذوي الفئة العمرية "

ظروف ال كيف معمن الت متراكمة لديهم مكنتهم أضحتيكونون أكثر واقعية وفهما لمتطلبات الحياة، باإلضافة أن الخبرات التي 

 المحيطة والوصول إلى مستوى جيد من الرضا الوظيفي مقارنة مع الفئات العمرية األخرى. 

ع العالقة منتائج اختبار شيفيه للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة الرضا الوظيفي على مجال " :(16) الجدول

 الخبرةمتغير الزمالء" ومجال "العالقة مع اإلدارة" باختالف 

مع  العالقة

 الزمالء

 مستويات متغير الخبرة
المتوسط 

 الحسابي

 5أقل من 

 سنوات

 10قل من أ –سنوات  5

 سنوات

سنوات  10

 فأكثر

 -0.19 *-0.36 - 3.78 سنوات 5أقل من 

 10قل من أ –سنوات  5

 سنوات
4.14 - - 0.17 

 -   3.97 سنوات فأكثر 10

العالقة مع 

 اإلدارة

 مستويات متغير الخبرة
سط المتو

 الحسابي

 5أقل من 

 سنوات

 10قل من أ –سنوات  5

 سنوات

سنوات  10

 فأكثر

 0.18 *-0.41 - 3.97 سنوات 5أقل من 

 10قل من أ –سنوات  5

 سنوات
4.38  - 0.23* 

 -   4.15 سنوات فأكثر 10

ر اختالف متغيالء" ب( أن الفروق في درجة الرضا الوظيفي على مجال "العالقة مع الزم16) يالحظ من نتائج الجدول

 كما بينت نتائج الجدول.سنوات فاكثر( 10و) سنوات( 10قل من أ–سنوات  5الخبرة تعزى للمشرفين ذوي فئة الخبرة )

ة الخبرة لذوي فئ "العالقة مع اإلدارة" تعزى على مجال( أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة الرضا الوظيفي 16)

 وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المشرفين الرياضيين ذوي سنوات. ثر(سنوات فأك 10و) ت"سنوا 10أقل من  –سنوات  5"

لرضا اول من الخبرة األعلى قد أصبحت لديهم القدرة على التأقلم مع ظروف العمل المختلفة والوصول إلى مستوى مقب

 الوظيفي.

 االستنتاجات 

 تنتاجات التالية:يمكن التوصل إلى االس ،اإلحصائي التحليل في ضوء نتائج

 إن ظروف العمل ال تسمح للمشرفين الرياضيين بالنمو المهني والتقدم الوظيفي. -1

وإنما ،تهمت عائالوال يغطي مستلزما المشرفون الرياضيونإن المردود المادي ال يتناسب مع حجم العمل الذي يقوم به  -2

 يغطي االحتياجات األساسية فقط.

 طيبة ويسودها الود واالحترام المتبادل. بأنها ين تتميزإن العالقة بين المشرفين الرياضي -3

شكالت حل الم عالقة جيدة عند تحقيق األهداف والمرجوة وعند تكونبحيث  ،إن العالقة مع اإلدارة تتسم بالتوازن -4

 المرتبطة بالمشرفين الرياضيين.

 المؤهل يذو المشرفين الرياضيينأكثر رضا من هم  سعلمي بكالوريوالمؤهل اليحملون شرفون الرياضيون الذين الم -5

 دراسات عليا. وأالعلمي دبلوم 

 المردود المادي كان لصالح المشرفين الرياضيين في الجامعات الحكومية مقابل الجامعات الخاصة. -6

 الرياضيين في الجامعات الحكومية مقابل الجامعات الخاصة. المشرفينالحوافز كانت لصالح  -7
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 التوصيات

 توصي الدراسة بما يلي: ،ائج التي تم التوصل إليها واالستنتاجات السابقةباالعتماد على النت

بحيث ،ابل عملهمين مقضرورة أن تعيد الجهات المعنية النظر بالحوافز والمكافآت المالية التي تعطى للمشرفيين الرياضي -1

 يجب أن تغطي الجانب األكبر من حاجاتهم األساسية.

 تناول متغير الجنس.مع رضا الوظيفي للمشرفين الرياضيين إجراء المزيد من الدراسات حول ال -2

 االهتمام بالرضا الوظيفي للعاملين والسعي إلى تحقيقه. -3

 جاباً كس إيذي ينعالمهني والوظيفي ال للنموضرورة أن تقوم اإلدارات المسؤولة بإتاحة الفرصة للمشرفين الرياضيين  -4

 على اإلنجاز.

دهم في ة تفيت تدريبيه داخلية أو إرسال المشرفين الرياضيين لدورات خارجيبعقد دورا اتضرورة أن تقوم الجامع -5

 عملهم واالرتقاء به إلى مستويات عليا.

 الرياضيين في الجامعة. لمشرفينعلى الجامعات الخاصة مراعاة زيادات الحوافز المالية ل -6
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Abstract 

This study aimed to identify the degree of job satisfaction among sports supervisors at public and 

private universities in Jordan, and to detect the differences in the degree of job satisfaction among 

sports supervisors in Jordan according to the variables (university, educational qualification, age and 

experience). To achieve the objectives of the study, a questionnaire of (31) items distributed on five 

dimensions was used. Both validity and reliability were verified before applying the study tool on the 

study sample which consists of (80) sport supervisors. The results showed that the general level of job 

satisfaction was high, the degree of job satisfaction in the field of relations with colleagues and 

working conditions was high, while the degree of job satisfaction in the fields of relationship with the 

management material return and incentives the degree of job satisfaction in the fields of relationship 

with the management material return and incentives was moderate. Results showed that there were no 

statistically significant differences in the overall degree of job satisfaction according to university, 

experience and age. There were differences according to educational qualification in favor of the 

bachelor's degree. The study recommended that the relevant authorities should review the financial 

incentives and rewards given to sports supervisors in exchange for their work, so that they should 

cover the largest part of their basic needs. 

Keywords: Job satisfaction, Sports supervisors in Jordan. 
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 عالقة بعض الصفات البدنية الخاصة والقياسات الجسمية لكل من الوزن والمستوى الرقمي 

 لعاب القوىألفعالية رمي القرص لدى طالب 

 

  * الزعبي صالح سليمانآمال 
 15/09/2020 تاريخ القبول  30/12/2019 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

ية رقمي لفعالستوى الدنية الخاصة والقياسات الجسمية لكل من الوزن والملى معرفة العالقة بين بعض الصفات البإهدفت الدراسة 

الطريقة لدراسة باسلوب الدراسات االرتباطية، وتم اختيار عينة ابواستخدم المنهج الوصفي  .لعاب القوىأرمي القرص لدى طالب 

اع والطول ياس طول الذرقلقوة االنفجارية ممثلة في من ا ، وتم استخدام مجموعة اختبارات تقيس كال ا  ( طالب38العمدية وبلغ عددها )

اعية علوم االجتمئية للمعالجة البيانات احصائيا باستخدام الرزمة االحصا توتم .الكلي والوزن والمستوى الرقمي لفعالية رمي القرص

SPSS ائج اظهرت النت حيث .طعامل االرتباممثلة بالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمدى ومعامل التفلطح ومعامل االلتواء وم

لصفات اة دالة بين رتباطيوجود عالقة او سرعة لعضالت الرجلين والوزن،وجود عالقة ارتباطية سلبية دالة احصائيا بين القوة المميزة لل

 .المستوى الرقميووالقوة المميزة للسرعة للرجلين  البدنية ممثلة في القوة االنفجارية لليد والرجلين

 المستوى الرقمي.خاصة، القياسات الجسمية، الوزن، الصفات البدنية ال مات المفتاحية :الكل

 

  المقدمة

الرياضي الذي تشهد  نهضة علمية واسعة النطاق في المجاالت كافة، ومنها المجال الراهنةيشهد العالم في المرحلة 

في مقدمتها بحوث علم و، المختلفةات العلمية راسوالد ستفادة من البحوثهذه النهضة العلمية بفضل االه جميع فصول

 فاء بمتطلبات اإلنجاز الرياضيوهارية والحركية لكي يتمكن من الوالم التدريب الرياضي الذي يعني بتطوير كفاءة الفرد البدنية

 الالزمة للرياضة المطلوبة.كافة  من خالل تطوير عناصر اللياقة البدنية

 داءنوع األبية خاصة داء الرياضي كمتطلبات بدنثناء األأفي هورها ظتتداخل في تزاحم تترابط عناصر اللياقة البدنية و

لصفة هذه ا هورظولكنها تختلف من حيث ، ة من غالبية تلك العناصر البدنيةي فعالية رياضيأذ التكاد تخلو إ؛ الممارس

لحاجة اينفي  ك الوذل، اءدكثر وضوحا  في األة األعلى الصفبناء  فها ا يجعل تلك الفعالية تصطبغ بتصنيم، مالبدنية على غيرها

لعاب ات أفعاليينها بداء في مختلف ميادين المنافسة الرياضية ومن ثناء األأفي باقي الصفات البدنية وتواجدها وجود لى إ

 .القوى

ما فيها فعاليات لعاب القوى بلرياضة أحدى الصفات البدنية التي تندرج ضمن المتطلبات البدنية إوالقوة الخاصة هي 

ما م، الفني لهذه الفعالياتداء لتغلب على المقاومات المختلفة خالل األلداء الحاد باألهذه الفعاليات تميز و .الرمي والوثب

أثناء في الرمي تحقق مستوى اإلنجاز الرقمي المطلوب  فعالياتل ءهداأيمتلك صفات بدنية خاصة تجعل  ْنأيحتم على الالعب 

فالتقدم  ؛في هذا المجالهتمام كبير امن الفعاليات الرياضية التي حظيت بوتعتبر رياضة العاب القوى  .تلفةالمخالبطوالت 

األجهزة ستخدام نتيجة للتدريب وا، إنما يأتي رميال اتعاب القوى وبخاصة فعاليألنجاز الرقمي لمسابقات في اإل الكبير

وتمتاز فعاليات الرمي في   .ابعادهأالبشرية بكل  صحيحة واستثمار الطاقاتحديثة في التدريب والمناهج العلمية الالتقنيات الو

                                                           

  2120، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 ردن.الرياضية، جامعة اليرموك، اربد، االالتربية كلية    *
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لعاب القوى بأنها عبارة عن منافسات بين العبين يعتمدون على كفاءتهم وقدراتهم البدنية لتحقيق أرقام قياسية جديدة أ

 الجسم للوصول إلى أقصى قوة وسرعة كما تمتاز بالتفاعل والتسلسل بين أجزاء ،عتماد على التقدم العلمي والتكنولوجيباال

  (.,2005Al Rabadi) ,(Saratlija et al,, 2013)داة ألارمي  ممكنة في

أيضا   يتأثر نماإ، و اإلنجاز في فعاليات الرمي ال يعتمد فقط على األداء الصحيح وتوفر صفات بدنية خاصة ّنأو

بين مسافة  ا إحصائي هناك ارتباطا  داأل  لدراسات إلى أّنتشير او .: كطول الالعب وكتلتهالجسميةبالخصائص والقياسات 

 ,.Tesanovi et al)والرمح الجلة القرص والتي تقوم برمي أداة الرمي ك الذراعوطول  اإلنجاز في فعاليات الرمي ووزن الجسم

2010)  ، 

قيق ودورها في تح "إلى أهمية القياسات الجسمية "األنثروبومترية ((Cho, Stuhec and Supej, 2008ر يشيو

 .نجازلمؤثرة في اإل، حيث تعد هذه القياسات العالمة الفارقة في حالة تساوي جميع العوامل األخرى ا اإلنجازات الرياضي

ويشير  .طول ذراعهوووزنه للقياسات الجسمية "األنثروبومترية" كطول الالعب  وتتحدد مسافة الرمي بالدرجة األولى تبعا 

 مسافةبعد ألعاب القوى هو تحقيق ألفعاليات الرمي في أّن الهدف األساسي الى  Rani and Singh, 2015)) راني وسنغ

 .ميللر

 طبقايحدد كنة أبعد مسافة مم الى للوصول لرمي األداةرتفاع األمثل الا إلى أَن (Lipovsek et al., 2011)ويشير 

رتفاع األمثل إلطالق أن االإلى ( Saratlija, et al., 2013) ساراتليجاكذلك يشير . للقياسات الجسمية لالعب بالدرجة األولى

األكثر ) ألطولايمتلك الرماة ، منظور األداء الفنيخالل فمن  .% من طول الالعب105يتحدد من خالل حساب اداة الرمي 

زيادة ارتفاع  َنأى إل (Campos et al., 2009)يشير و .في تحقيق اإلنجاز طوال األقل  فرصا أفضل من الرماة األقصر (طوال 

، د وراثيا  با ما ُتحدالخصائص غال الالعب وطول ذراعه وهذهطول  مثلرتبط بمتغيرات القياسات الجسمية للرامي تأداة الرمي 

 الرياضية رجاناتخاصة في المه ين،وتعد فعالية رمي القرص من الفعاليات المهمة والممتعة التي تستقطب اهتمام الكثير

لجسمية لقياسات ااالصفات وتوفر ومن االستعداد البدني  يُأمن الرياضي مستوى عالاألمر  لذا يتطلب .يةالمحلية والدول

مي اا ربه يتمتع يجب ان عالية لها خصائصها البدنية الخاصة التيهذه القو .المناسبة والتكنيك واإلرادة والتصميم على الفوز

 اتركل القد تنميةو ةإلى جانب قوة اإلراد، والمرونةالقوة االنفجارية القرص، كالسرعة والقوة والقوة المميزة بالسرعة و

 (.Briqaa et al., 2014)يحققه  يرغب في أن الءم ومتطلبات االنجاز الذييتبما  للراميالبدنية 

 مشكلة الدراسة

نافسة حمل طابع المت والتيوألنها بشكل كبير فعالياتها وذلك لتعدد ، األلعاب الرياضيةأم لعاب القوى أتعتبر رياضة 

لعوامل توفر ا إذ يتوقف نجاح الرياضي على؛ القرص واحدة من فعاليات الميدان وتعد فعالية رمي .والتشويق واإلثارة

لتي الممتعة امهمة وفعالية رمي القرص من الفعاليات ال تعتبرو .الخاصة كالقوة والسرعة والمرونة إلى جانب قوة اإلرادة

من  يا لتوى عالذا يتطلب من الرياضي مس .خاصة في المهرجانات الرياضية المحلية والدولية ينرتستقطب اهتمام الكثي

  .ستعداد البدني والتكنيك واإلرادة والتصميم على الفوزاال

 الرياضية التربية يةكل في القوى العاب لمساقات تدريسوال التدريب مجال في وعملها تهاخبرمن خالل  وقد الحظت الباحثة

لفعالية رمي  نجازاإل مستوى في تباينا   هناك أنالمبتدئين لطلبة تعليمها لفعالية رمي القرص لومن خالل  اليرموك جامعة في

تميز وما ي العضلية ةالقو ىمستو فيف ختالا وا  فضع عن ناتجا  السبب يكون وربما .ألخرى محاولة من الكلية طلبة عندالقرص 

 عنصرا  الرياضية التربية كليات وتعد .الطول والوزن والتي تختلف من طالب آلخر مثل من صفات وقياسات جسمية به الطلبة

 حدأ يبدأ أن الممكن من ذإ ؛الفردية التنافسية الرياضات وخاصة ،الرياضات مختلف في الالعبين بخيرة الرياضية الفرق يمد ال فعا

 فعليا  يبدأ أن يمكن ذيال الناشئ المبتدئ الالعب حكم في امعةالج طالب يجعل وهذا متأخرة، سن في معينة لعبة بممارسة الطلبة

 .الجامعة في األولى للمرة المسابقة هذه بممارسة
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 التربية كليات وفي المدارس في التعليمية المراحل مختلف في ُوتعلم رسُتد التي الفعاليات من القرص رمي فعاليةَن وأل

 البطوالت في كةالمشار خالل من لرياضيةا الفرق في سجلينالم الجامعات بةطل قبل من ممارستها الى باإلضافة ،الرياضية

قياسات الجسمية الصفات البدنية الخاصة وال بعض على تعرفالى ال الدراسة هذه جراءإ الباحثة ارتأتفقد ، والمنافسات

 والالعبين الرياضية ةالتربي كلية ةطلب مستوى وتطوير نيتحس لمحاولة؛ قرصال رمية لفعالي الرقمي نجازإللوزن وااب وعالقتها

المواد  يمية جيدة فيودرجات أكاد أداء عاٍلمستوى طالب على الحصول و الفعالية لهذه اإلنجاز من عالية درجات الى والوصول

 .هذه الفعاليةالدراسية المتعلقة ب

 أهمية الدراسة 

 :تسب هذه الدراسة اهميتها من خاللتك

سرعة لمميزة بالاقوة الاقة البدنية الخاصة ممثلة بالقوة االنفجارية للذراعين والرجلين والقاء الضوء على عناصر اللي -1

 الوزن والمستوى الرقمي.في وتأثيرها 

 .الرقمي المستوىعلى التأثير الذي تحدثه القياسات الجسمية ممثلة بالطول والوزن وطول الذراع الوقوف على  -2

سمية الج اساتالصفات البدنية والقيعلى العالقة االرتباطية بين بعض ط الضوء يتسللومن هنا جاءت هذه الدراسة 

 . ليمار وفق المنظور العلمي السيختيتم اإللكي اختيارهم  ما يتمعندالقرص الواجب توفرها لدى العبي رمي 

 أهداف الدراسة

 : هدفت الدراسة الى ما يلي

، لينعضالت الرجلارية القوة اإلنفح، وفجارية لعضالت الذراعيننات البدنية الخاصة )القوة االالتعرف الى عالقة بعض الصف -

 .مساقات العاب القوى بالوزن لدى طلبة (، ومرونة الجذعالمميزة بالسرعة لعضالت الرجلين والقوة

 ةالقوو، لينت الرجنفحارية لعضال، القوة اإللقوة االنفجارية لعضالت الذراعينا)بعض الصفات البدنية  عالقةالتعرف الى  -

 (لكليلطول ا، اوطول الذراع ،الوزن)وبعض القياسات الجسمية  (، ومرونة الجذعالمميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

 لعاب القوى. أمساقات  بةلدى طل بالمستوى الرقمي لفعالية رمي القرص

  تساؤالت الدراسة

البدنية الخاصة  بعض الصفاتل الداللة  (α=0.05)رتباط ذات داللة إحصائية عند مستوىاهل هناك عالقة  :التساؤل األول -

،  ت الرجلينعة لعضالالقوة المميزة بالسرو، ضالت الرجلينفحارية لعاالقوة اإلو، فجارية لعضالت الذراعيناالقوة اإل)

 ؟طالب أفراد عينة الدراسةالبالوزن لدى  (ومرونة الجذع

ت البدنية الخاصة بعض الصفال (α=0.05) الداللة مستوى رتباط ذات داللة إحصائية عنداعالقة  هناك هل: التساؤل الثاني -

، ت الرجلينعة لعضالالمميزة بالسر القوةو، نفحارية لعضالت الرجلينالقوة االو، نفجارية لعضالت الذراعينالقوة اال)

مي رفعالية بالمستوى الرقمي ل (، والطول الكليطول الذراعو، )الوزنالجسمية  قياسات، وبعض ال(ومرونة الجذع

 القرص لدى أفراد عينة الدراسة ؟ 

 مصطلحات الدراسة 

ة هذه أو مواجه خارجيةالمقاومات ال التغلب على أقصى ما يمكن من على: هي قدرة العضلة أو)العضالت( القوة العضلية *

 .(Al-Lami, 2010)فرد نأثناء األداء الم في المقاومات

                 ةأقصر فترة زمنيفي و عضلية لمرة واحدة ةاج أقصى قو: تعرف بأنها القدرة على إنتالقوة االنفجارية *

Al-Hayali, 2007).) 
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 زمن ممكن  قلأأعلى تردد في  وصول بالحركة الىال تعضالال: هي قدرة العضلة أو مجموعة القوة المميزة بالسرعة *

(Al-Hayali, 2007). 

       ، تعتبر من القياسات المباشرة(: "Measurements) Anthropometric"األنثروبومتريةالجسمية "* القياسات 

 Allawi and)ختالفات التركيبية فيه" اال ظهارإو وأجزائهقياسات الجسم البشري  العلم الذي يدرس تتعلق وهي

Radwan., 2001). 

  الدراسةمحددات 

الفني  تقنوا األداءين اقوى المبتدئين الذألعاب ال مساقاتطالب على عينة من إجراء هذه الدراسة : تم المحدد البشري  1-

 .(2019)لفعالية رمي القرص في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 .ألردنا – ربدة الرياضية في جامعة اليرموك في إإجراء هذه الدراسة في كلية التربي: تم المحدد المكاني  2-

 .(2019)صل الدراسي الثاني للعام الدراسي إجراء هذه الدراسة في فترة الف: تم المحدد الزماني -3

 متغيرات الدراسة 

 المتغيرات المستقلة 

 ضالتالسرعة لعلمميزة بالقوة او، الرجليننفجارية لعضالت ، والقوة االنفجارية لعضالت الذراعينالقوة اال)الصفات لبدنية  -

 .(مرونة الجذعو، نالرجلي

  (.(ذراع )طول الطرف العلويوطول ال، الطول الكلي)القياسات الجسمية  -

 المتغير التابع      

 .الوزن -

 .القرصرمي لفعالية  نجاز الرقميستوى اإلم -

 الدراسات السابقة 

 ذات مشابهةال الدراسات هناك العديد من أنوجدت ، خالل مراجعة الباحثة لألدب النظري والدراسات السابقة  من

، سة الدراهذه  نسجاما مع أهدافاو .لعاب القوىأرياضة فعاليات الرمي في  بموضوع الدراسة الحالية في مجال العالقة

 : الدراسات تعرض الباحثة بعض هذه

ز نجاتوى اإلمعرفة عالقة بعض القياسات الجسمية والصفات البدنية بمس إلىدراسة هدفت  (Al- Zoubi, 2016)أجرت 

 .وكمعة اليرمة في جاب القوى لدى طالبات كلية التربية الرياضيلعاأالرقمي لفعاليتي الوثب الطويل ودفع الجلة في رياضة 

( طالبة من شعب 35من ) لعينةوتكونت ا .طبيعة الدراسةمته ءاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لمال، ولتحقيق هذا الهدف 

رقمي ستوى الس المالبدنية باإلضافة إلى قيا واالختباراتلعاب القوى، حيث ُأجريت بعض القياسات الجسمية أمساقات 

لقياسات البعض  رتباطيةاالدراسة وجود عالقة  ليهاوأظهرت النتائج التي توصلت إ .جلةلفعاليتي الوثب الطويل ودفع ال

 النسبةبا حصائي إة دالالعالقة ، ولم تكن  نفجارية للرجلينالجسمية كالطول الكلي للجسم، وطول الطرف السفلي بالقوة اإل

القوة و ن جهةمدالة احصائيا  بين الطول الكلي والوزن  وأظهرت النتائج أيضا وجود عالقة.علويللوزن وطول الطرف ال

 كما بينت، العلويف الطردالة احصائيا بالنسبة لطول الطرف السفلي والعالقة من جهة أخرى، ولم تكن  يناالنفجارية للذراع

وجد تي حين ال فلجلة، اارية للذراعين بالمستوى الرقمي لدفع النتائج وجود عالقة دالة احصائيا للطول الكلي والقوة االنفج

ين القوة باحصائيا  أظهرت النتائج وجود عالقة دالة، لوثب الطويل، وإضافة لما سبق للمستوى الرقمي هما باعالقة دالة ل

 نفجارية للرجلين والمستوى الرقمي لفعاليتي الوثب الطويل ودفع الجلة.اإل
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نفجارية، اال )القوةدراسة هدفت الى معرفة عالقة القدرات الحركية ( (Žuvela et al., 2011 وأجرى جافيال وآخرون

( 53راسة من )نة الدتكونت عي .لمسافة فعالية رمي الرمح نجاز الرقمينتقالية( على مستوى اإلوالقوة القصوى، والسرعة اإل

كن تب الذين لم ( من الطال34نت المجموعة األولى من )تكوبحيث قسمت الى مجموعتين، و ،من طلبة كلية التربية الرياضية

هم المعرفة الكافية لدي ( من الطالب الذين19معرفة كافية بفعالية رمي الرمح، بينما تكونت المجموعة الثانية من ) لديهم

ج التي رت النتائقد أظهو .خالل االختبارات البدنية بتقنية األداء الفني لفعالية رمي الرمح، وتم تحديد القدرات الحركية من

الذين  دى الطالبلتقالية ننفجارية والقوة القصوى والسرعة االيجابية للقوة االإرتباط اهناك عالقة  توصلت إليها الدراسة أّن

بين  اطتبرا قةوجد عالت، بينما ال  المستوى الرقمي وعلى مستوى عاٍلباألداء الفني لفعالية رمي الرمح  لديهم معرفة بتقنية

 الرمح. عالية رميي في فاألداء الفن لديهم معرفة كافية بتقنية تنتقالية لدى الطالب الذين ليسقدرات الحركية والسرعة االال

ة والقوة نثروبومتريالعالقة بين بعض القياسات األ إلىراسة هدفت إلى التعرف د( Aga and Amer, 2010)وأجرت 

كركوك/كلية  جامعةي ( طالبة يدرسن ف20وتكونت عينة البحث من ) .كرة السلةلعليا والسفلى لالعبات نفجارية لألطراف ااال

إلى  دراسةال توصلتو .نفجارية لألطراف العليا والسفلىختبارات لقياس القوة االالعينة البحث  وخضعت ،الرياضية التربية

طول  بين طرديه طرتباا عالقة ووجود والسفلى،نفجارية لألطراف العليا والقوة اال رتباط عكسية بين العمرا وجود عالقة

 سفلى.عالقة عكسية بين الوزن وقدرة األطراف ال ووجودنفجارية لألطراف العليا والسفلى، الجسم والقوة اال

غ لنة وب( س14شباب دون )لل اسة هدفت الى تحديد الصفات البدنيةدرHasan et al., 2009) وأجرى حسن وآخرون )

شاف الصفات كتااليد، وذلك لمعرفة و ةالعبا في كر) 47) لغ عددهم( سنة وب16)ما دون والشباب ، العبا (34عددهم )

،  رة اليبين في كاإلنجاز بين الالعمواهب الالعبين والتي تسهم في رفع مستوى دد البدنية والمقاييس الجسمية التي تح

وة التحمل والق رة علىنتقالية والقدالسرعة اال( سنة يتمتعون بصفات بدنية من أهمها 14دون ) الالعبين أّن أظهرت النتائج

نتقالية لسرعة االبدنية كاتلكون صفات سنة يم( 16) فئة الالعبين دون ّنوأنفجارية لعضالت الجزء العلوي من الجسم، اال

صفات هذه ال ّنألنتائج اكما أظهرت  .المقاييس الالزمة لتحديد الموهوبين في كرة ليد نفجارية والتي تعتبر من أهموالقوة اال

 نجاز لدى الالعبين.مستوى اإل رفع تسهم في البدنية

ضلية مدى مساهمة القوة الع دراسة هدفت الى التعرف الى( (Sheppard et al., 2008جرى شيبارد وآخرون أو

ونت عينة كت.ائرةكرة الطالأداء القفز العمودي في لعبة  ن والرجلين والقياسات الجسمية فينفجارية لعضالت الذراعيhال

قوة ة القصوى والالقو تباط قوية بينرا، أظهرت النتائج وجود عالقة  كرة الطائرةال ( العبا  من العبي14الدراسة من )

ما كالطائرة،  كرةال يفللرجلين والذراعين ومستوى وأقصى ارتفاع ناتج عن القفز العمودي ألداء الضربة الساحقة  نفجاريةاال

ثبات الو إثناء فيق الوثب عالية كما هو الحال في عم وقدرة تحمل  جيدا ظهروا أداء أكرة الطائرة ال العبي أظهرت النتائج أّن

 كرة الطائرة.في ال داءاألالمرتبطة ب

 الالزمة ألداء رمي القرص معدل القوة النسبية ةرف( دراسة هدفت الى مع,.Hameed and Al-Fatlawi 2005) أجرىو

لقوة العضلية النسبية ا الى عالقةكما هدفت الى التعرف  لية التربية الرياضية في جامعة بغداد،لطالب المرحلة الثانية في ك

 ( طالبا  16من ) ستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسةا .القرص نجاز رميإمستوى بللذراعين والرجلين 

الت الرجلين لعض سبيةتائج وجود فروق دالة بين القوة النأظهرت الن .المرحلة الثانية في كلية التربية الرياضية من طالب

وجود  أظهرت النتائج ختبار البعدي، كمالصالح اال .رمي القرص للمجموعة التجريبيةفي نجاز واألداء والذراعين ومستوى اإل

لمجموعة الضابطة لص رمي القرفي لعضالت الرجلين والذراعين ومستوى االنجاز واألداء  فروق غير دالة بين القوة النسبية

في تطور  يجابياإا تقدم تن تمارين القوة النسبية قد حققالى أالنتائج أيضا  وأشارت .ختبارات القبلية والبعديةاال بين

  .رمي القرصفي المستوى األداء الفني 

الصفات دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين القياسات الجسمية وبعض  (Abbas Ali and Ikoula, 2005) وأجرى

وطول الجذع مع  ،الجسم، والطول الكلي وزنالجسمية ) للقياسات وخضعت( طالب، 300الدراسة من ) عينة وتكونت .البدنية

ُأجريت  قدو .الصدر( وعرضالكتفين،  وعرضالصدر،  ومحيطالكتفين،  ومحيط السفلي، الطرف وطولالذراع،  وطولالرأس، 



 ...عالقة بعض الصفات البدنية الخاصة والقياسات الجسمية لكل من الوزن                                                                                    386
 

العمود الفقري والعضالت المادة  ومرونة ، الرشاقةو بالسرعة، المميزة والقوة ،تقاليةاالن )السرعة ختبارات البدنية لقياساال

رتباط موجبة معنوية بين القوة المميزة بالسرعة والطول الكلي وطول الطرف اعالقة  وجود الباحثان إلى وتوصل .للفخذين(

وجود  عدمو الصدر،سرعة ومحيط الصدر وعرض رتباط سالبة معنوية بين القوة المميزة بالاعالقة  وجود السفلي، وكذلك

الكتفين،  وعرضمعنوية بين القوة المميزة بالسرعة ووزن الجسم وطول الجذع مع الرأس وطول الذراع ومحيط  ارتباطعالقة 

 الجسمية. والقياساتوجود عالقة ارتباط معنوية بين المرونة  عدم كذلكو

 تطوير في وزنوال النسبية العضلية القوة أثر معرفة إلى هدفتدراسة  (Imad and Irina.,2004)أجرى عماد وايرينا و

 الرياضية التربية تخصص طلبة من عمدية عينة على الدراسة أجريت، ذلك لتحقيق الجمناستك، رياضة في المهاري األداء مستوى

 عالقة وجود تائجالن أظهرت 2) .جمناستكالو) (1 الجمناستك) مساق أنهوا ممن ( طالبات10)طالبا  و (15)بلغ عدد أفراها 

 معامل وصل حيث ية،الرياض التربية تخصص طلبة لدى الجمناستك رياضة في المهاري األداء مع والوزن النسبية لقوةل إيجابية

 أنها R2عامل االنحدارمأظهرت نتائج ، األداء المهاري  في النسبية القوة بمساهمة يتعلق وفيما ( ،0.726) إلى بيرسون رتباطا

أنهما و ،داء المهاريمن األ (% 28.5) نسبته ما يفسر فانه بالوزن يتعلق وفيما .المهاري األداء من (%44.5) نسبته ما تفسر

 خفيفة وبأوزان ثقالباأل التمارين ستخداما بضرورة الباحثان أوصى ، المهاري األداء من %) 73) نسبته ما يفسر يفسران معا 

 .بالجمناستك الخاصة القوة بتنمية هتمامواال لطلبةا أوزان متابعة إلى باإلضافة

 السابقة الدراساتاالستفادة من 

 على تحديد ماهية وأهمية المشكلة قيد البحث. ةساعدت الباحث 

 في طريقة اختيار العينة ةساعدت الباحث. 

 لرقمياألداء االمؤثرة في مسافة والخاصة في فعالية رمي القرص  الصفات البدنيةفي تحديد  ةساعدت الباحث. 

 األداء الرقمي لرمي القرصفي مسافة  الجسمية المؤثرةالقياسات ة في تحديد الباحث ساعدت. 

 المستخدمة الدراسةتحديد منهجية  فية ساعدت الباحث. 

 اإلحصائية العلمية المستخدمة في معالجة البيانات إلى أنسب األساليب ةأرشدت الباحث. 

  الحالية وتفسيرها الدراسةفي مناقشة نتائج  ةثالباح الدراساتأرشدت نتائج تلك. 

 :جوانب أهمهابالسابقة  الدراسة عن الدراساتوتميزت هذه 

رة في مؤثخرى أبعض الصفات البدنية لفعالية رمي القرص دون ربطها بدراسة متغيرات السابقة تناولت  الدراساتمعظم  -

ها بالوزن عالقت بدنية كأنواع القوة ومرونة الجذع ومدىالدراسة عالقة بعض الصفات الاألداء، في حين تناولت هذه 

د العينة قي ى أفرادالقرص لدرمي وتارة عالقة الصفات البدنية والصفات الجسيمة بمستوى األداء الرقمي لفعالية ، ارةت

 .الدراسة

 إنتقاء لهان خالمدرب مبعملية التدريب الرياضي من خالل ما ستقدمه من معلومات علمية يستطيع ال الدراسةتباط هذه را -

 .خاصة وفعالية رمي القرص مي عامةالرياضين الذين تتوفر لديهم صفات بدنية وجسمية مناسبة لفعاليات الر

عض بالوزن وبه وعالقت بعض أنواع القوة ومرونة الجذعمحاولة جادة إليجاد عالقة بين  الدراسةتكون هذه  أْن ةأمل الباحثت -

 .الدراسةقيد القرص رمي ية أداء فعال مؤثرة فيال للرامي القياسات الجسمية

 إجراءات الدراسة

  الدراسةمنهج 

 .هدافهاأو الدراسةرتباطي وذلك لمالءمته طبيعة الا المنهج الوصفي ةالباحثأستخدمت 
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 راسة مجتمع الد

في  (2019) سيلعاب القوى المبتدئين للفصل الدراسي الثاني للعام الدراأطالب مساقات من  الدراسةتكون مجتمع 

 .كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

 عينة الدراسة

ل للفصقة العمدية ختيارهم بالطرياالمبتدئين تم لعاب القوى أ مساقاتطالب  ( طالبا  من38) الدراسة من عينة تتكون

الذي  (1) الجدولي فمبين هو كما ،  ( في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك2019للعام الدراسي ) ثانيال الدراسي

  .لمتغيرات العمر والوزن والطول الكلي تبعا عينة الدراسة  يوضح خصائص

ي رمفعالية للتواء لخصائص عينة الدراسة تفلطح واالومعامل ال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :(1الجدول )

  (N=38)القرص

 لتواءمعامل اال معامل التفلطح ف المعيارياالنحرا المتوسط الحسابي المتغيرات الرقم

 1.51 2.55 1.79 21.03 العمر/ سنة 1

 0.39- - 0.32 0.06 1.74 متر الطول / 2

 1.33 1.81 10.65 68.68 الوزن / كغم 3

 لوزنمن العمر ا لكل لتواءامل التفلطح ومعامل االوقيمة مع وسط الحسابي واالنحراف المعياريمتال (1)الجدول  يبين

 .راد عينة الدراسةفالكلي أل والطول

 األجهزة واألدوات المستخدمة لجمع البيانات 

  .جهاز طبي لقياس الوزن والطول -

 .توقيت ساعات -

 (.كغم 2)رجال بوزن  قرص -

  .شريط قياس -

 .( كغم٣كرات طبية بوزن ) -

 ختبارات والقياسات.استمارة تسجيل المستوى الرقمي ونتائج اال -

 :البدنية الخاصة بالدراسةإجراءات اإلختبارات 

در والمراجع طالع على المصاوبعد اإل، ياس بعض القدرات والصفات البدنيةختبارات المالئمة لقلغرض تحديد اال

المعتمدة المستخدمة مرونة الجذع ختبارات البدنية الخاصة بأنواع القوة العضلية والباحثة اال عتمدتا ،العلمية ذات العالقة

-Al-Bishtaw, 2005) ) Al :والمراجع العلمية التالية عتماد على المصادرطالع واالمن خالل االوذلك في الدراسة 

Khawaja, 2005)) ، (Hakim, 2004 ، )(Mohamed Hassanein, 2004( ، )Allawi, and Radwan, 2001 )

،(Bastawisi, 1999) ،International Athletics Federation, International Law Competition Rules, 2004-

2005)) 

رجال لقرص للتم إجراء قياس المستوى الرقمي لفعالية رمي ا: للرجال قرصقياس المستوى الرقمي لمسافة رمي ال -

 (.2019لعام الدراسي )ل ي الثانيختبارات البدنية في الفصل الدراسواال

-  
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 والمصادر العلمية مراجعتبارات المستخدمة في قياس الصفات البدنية الخاصة كما وردت في الالخا

ن وضع الوقوف من الكتف بيد واحدة م كغم( من 3)ختبار رمي كرة طبية وزن ا: القوة االنفجارية لعضالت الذراع الرامية

 (.(Hakim, 2004 فوق الرأس

        لصدرباليدين من أمام ا كغم( 3): اختبار رمي كرة طبية وزن القوة االنفجارية لعضالت الذراعين والكتفين

Hakim, 2004)). 

 ختبار الوثب الطويل من الثبات )متر(.ا: القوة االنفجارية لعضالت الرجلين

 (.(Bastawisi, 1999 ختبار خمس حجالت على كل رجل وقياس المسافةإ: القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

 .: قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلينالهدف

  Ali Salloum, 2004)) مرونة الجذع

  .قياس مرونة عضالت الجذع :االختبارهدف 

 .(2005 – 2004القانون الدولي،)قياس المستوى الرقمي برمي القرص : رمي القرصلفعالية  توى الرقميمسال

 صدق االختبارات 

ستخدمة في ة الممدالمقننة والمعتوالمرونة ختبارات البدنية الخاصة بأنواع القوة العضلية عتمدت الباحثة على االا

ء الخبرا شارة بعضوكذلك است ،العلمية المذكورة سابقا  عتماد على المصادر والمراجعطالع واالالدراسة بعد اال

ي تعديل أدون ات ختبارعتماد جميع االتم ا لعاب القوى، والقياس والتقويم، حيثأو الرياضي مجال التدريبالمتخصصين في 

 .ى عينة الدراسةنها مناسبة لتطبيقها علنظرا  أل

 المعالجة اإلحصائية

 إلى خالهادإمها، ووتنظيإدخالها بجمع البيانات و ةالباحث تقام،  واإلجابة عن تساؤالتها الدراسةبهدف تحقيق أهداف 

  :ما يلي على ملتتشاالتي  اإلحصائية المناسبة اتالمعالجوإجراء  (SPSS)برنامج 

  .نحرافات المعياريةاإل - 2                              .لمتوسطات الحسابيةا 1 -

 .رتباط بيرسونا املمع - 4                     .معامل التفلطحلتواء ومعامل اال - 3

 عرض النتائج 

 :ي لبيانات الدراسة التي هدفت إلىسيتم في هذا الجزء عرض نتائج التحليل اإلحصائ

ضالت حارية لعنفالقوة االو، نفجارية لعضالت الذراعينلقوة االا) بعض الصفات البدنية الخاصةلى عالقة إالتعرف 

ذلك ، وكلقوىلعاب اأ مساقاتبالوزن لدى طالب  (القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين ، ومرونة الجذعوالرجلين، 

لقوة او، رجلينلعضالت ال فحاريةنة اال القووالذراعين ، نفجارية لعضالتا)القوة اإلالصفات البدنية الخاصة عالقة التعرف الى 

 ى طالبلد (لكليوالطول اوطول الذراع الوزن )عض القياسات الجمية ( و، ومرونة الجذعة لعضالت الرجلينالمميزة بالسرع

  .لعاب القوى بالمستوى الرقمي لفعالية رمي القرصأ مساقات

بعض ل ((α=0.05ى الداللةية عند مستوحصائارتباط ذات داللة اهل هناك عالقة : النتائج المتعلقة بالتساؤل األول

ميزة الم لقوةاو، نفحارية لعضالت الرجلينالقوة االو، نفجارية لعضالت الذراعينالقوة اال) الصفات البدنية الخاصة

 ؟.ن لدى الطالب أفراد عينة الدراسةبالوز (، ومرونة الجذعبالسرعة لعضالت الرجلين
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يمة وأعلى قيمة قوأقل  نحرافات المعياريةيوضح المتوسطات الحسابية واال( 2فإن الجدول )، لإلجابة عن هذا التساؤل

 .ة رمي القرصمستوى الرقمي لفعاليالالجسمية و خصائصوالالخاصة لبعض الصفات البدنية لتواء ومعامل اال

الخاصة  ات البدنيةلصفا لبعصلتواء الومعامل االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وأقل قيمة وأعلى قيمة  :(2الجدول )

 (N = 38) رمي القرصمستوى الرقمي لفعالية الو الجسميةالقياسات و

العينة  الجسمية صفاتوالالخاصة البدنية المتغيرات  الرقم

N 

وسط متال

 الحسابي

نحراف اال

 المعياري

قل أ

 قيمة

على أ

 قيمة

 لتواءاال

 - 0.438 12.40 6.00 1.43 9.39 38 / م (كغم 3)رمي الكرة باليدين  1

 - 0.156 16.00 8.70 2.02 12.44 38 م /(كغم 3) ةرمي الكرة بيد واحد 2

 - 0.365 2.70 1.80 0.25 2.32 38   ات / مالوثب من الثب 3

 - 0.621 13.00 8.10 1.20 10.93 38 م /مسافة خمس حجالت بالرجل اليمنى 4

 - 0.495 12.90 7.75 1.32 10.63 38 مسافة خمس حجالت بالرجل اليسرى/ م 5

 0.382 26.00 6.00 4.93 14.73 38 مرونة الجذع 6

 1.33 100 53.00 10.65 68.68 38 الوزن / كغم 7

 - 0.391 1.84 1.60 0.06 1.74 38 الطول الكلي / م 8

 - 0.173 82.00 70.00 3.01 77.26 38 طول الذراع / م 9

 - 0.21 11.10 30.80 4.61 20.55 38 / م المستوى الرقمي لفعالية القرص 10

رية لعضالت نفجاالقوة اال)لبعض الصفات البدنية الخاصة رتباط تم حساب معامالت اال :األول ؤلتساال عنلإلجابة و

 .زنبالو قتهاوعال (ذعومرونة الجالقوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين، والقوة االنفجارية لعضالت الرجلين، و، الذراعين

 .وضح ذلكيناه أد( 3) والجدول

 (N=38) نخاصة والوزرتباط بين الصفات البدنية المعامالت االولمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ا: (3) الجدول

 الصفات البدنية الخاصة 
 الوزن اإلختبارات البدنية

 الداللة اإلحصائية االرتباطمعامل  والقياسات الجسمية

 0.45 0.126  (كغم/ م 3) رمي كرة طبية باليدين عين نفجارية لعضالت الذراالقوة اال

 0.62 0.083 كغم/ م(  3)رمي كرة طبية بيد واحدة  نفجارية لعضالت الذراعينالقوة اال

 0.16 0.232 الوثب من الثبات / م نفجارية لعضالت الرجلينالقوة اال

 0.03* 0.343 - ليمنى/ ممسافة خمس حجالت بالرجل ا  القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

 *0.04 0.334- مسافة خمس حجالت بالرجل اليسرى/ م  القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين

 0.40 - 0.140 ختبار مرونة الجذع / سما مرونة الجذع

 (.0.05** دال عند مستوى )

 الى ما يلي: (3)الجدول  في أشارت الننائج

 الدراسة.والوزن لدى أفراد عينة  نفجارية للذراعينة االإاتباط بين القوعالقة  عدم وجود -

 الدراسة.والوزن لدى أفراد عينة مرونة الجذع  ارتباط بين على عدم وجود عالقة -

 والوزن.نفجارية لعضالت الرجلين القوة االعدم وجود عالقة بين  -

 العينة.لدى أفراد  القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين والوزنبين رتباط اوجود عالقة  -

  بالتساؤل الثانيالنتائج المتعلقة 

)القوة بعض الصفات البدنية الخاصة ل (α=0.05)ى الداللة تباط ذات داللة إحصائية عند مستوارهل هناك عالقة  -

رونة ، ومالمميزة بالسرعة لعضالت الرجلين القوةو، نفحارية لعضالت الرجلينالقوة االو، نفجارية لعضالت الذراعيناال
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مي القرص لدى أفراد المستوى الرقمي لفعالية رو، والطول الكلي( طول الذراعو، نالوز)الجذع(، وبعض الصفات الجسمية 

 ؟عينة الدراسة

لعضالت  نفجارية)القوة اال رتباط بين بعض الصفات البدنية الخاصةتم حساب معامالت اال، ل تساؤهذا ال عنلإلجابة و

 عض الصفات، وب(ذع، ومرونة الجبالسرعة لعضالت الرجلين القوة المميزةو، رية لعضالت الرجليننفحاالقوة اإلو، الذراعين

 .المستوى الرقمي لفعالية رمي القرصو، والطول الكلي( طول الذراعو، الوزن)الجسمية 

قوة الوجلين، لرانفجارية لعضالت )القوة االبعض الصفات البدنية الخاصة رتباط بين معامالت االيبين  (4) ولدجوال

ستوى المو كلي(ال ، والطولالذراع وطول، والصفات الجسيمة )الوزن، ومرونة الجذع المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين، 

 .القرص الرقمي لفعالية رمي

، الذراعين ية لعضالتنفجارالقوة اال)لبعض الصفات البدنية الخاصة  والداللة اإلحصائية رتباطمعامالت اال: (4)جدول ال

، زنالو)سمية اسات الجوالقي ،(مرونة الجذعو، القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلينونفجارية لعضالت الرجلين، القوة االو

 (.N = 38) لفعالية رمي القرص المستوى الرقميوعالقتها ب (، والطول الكليطول الذراعو

 والجسمية المتغيرات البدنية
 رقمي لفعالية رمي القرصمستوى األداء ال اإلختبارات البدنية 

 الداللة اإلحصائية االرتباطمعامل  القياسات الجسيمة 

 0.21 0.206  (كغم/ م 3) رمي كرة طبية باليدين نفجارية لعضالت الذراعينالقوة اال

 0.02 *0.373 كغم/ م(  3)رمي كرة طبية بيد واحدة  نفجارية لعضالت الذراعينالقوة اال

 0.03 0.341 الوثب من الثبات / م الت الرجليننفجارية لعضالقوة اال

 0.01 *0.394 ممسافة خمس حجالت بالرجل اليمنى/ القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجل اليمنى

 0.03 *0.348 ممسافة خمس حجالت بالرجل اليسرى/ اليسرى القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجل

 0.59 0.090 ختبار مرونة الجذعا  مرونة الجذع / سم

 0.64 0.076- الوزن  الوزن / كغم

 0.15 0.236 طول الذراع طول الذراع / سم

 0.13 0.246 الطول الكلي  الطول الكلي / م

 :ما يليالى ( 4) الجدول في أشارت النتائج

فراد عينة ألدى  رصنفجارية لعضالت الذراعين والمستوى الرقمي لفعالية رمي القبين القوة اال رتباط قويةاوجود عالقة  -

 .الدراسة

  الدراسة. راد عينةلدى أف لفعالية رمي القرص والمستوى الرقمينفجارية لعضالت الرجلين قوية بين القوة االعالقة  وجود -

ى أفراد لد القرص مي لفعالية رميوالمستوى الرقالقوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين بين ارتباط قوية وجود عالقة  -

 .عينة الدراسة

 راسة.نة الدلدى أفراد عي بين مرونة الجذع والمستوى الرقمي لفعالية رمي القرص عدم وجود عالقة دالة احصائيا  -

 .لدى أفراد عينة الدراسة والمستوى الرقمي لفعالية رمي القرص الوزن عدم وجود عالقة ارتباط بين -

 .سةلدى أفراد عينة الدرا رمي القرصبين طول الذراع والمستوى الرقمي لفعالية  رتباطاعدم وجود عالقة  -

 .اسةلدى أفراد عينة الدر ي لفعالية رمي القرصوالمستوى الرقمرتباط بين الطول الكلي اوجود عالقة عدم  -
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 مناقشة النتائج 

ة إحصائية هل هناك عالقة ارتباط ذات دالل :ما يلي ص علىالذي ين األول بالتساؤلمناقشة النتائج المتعلقة 

القوة و، لقوة االنفجارية لعضالت الذراعينبين بعض الصفات البدنية الخاصة )ا (α=0.05) الداللة عند مستوى

راد طالب أفن لدى الالوزو (، ومرونة الجذععضالت الرجلينالقوة المميزة بالسرعة لو، االنفحارية لعضالت الرجلين

 ؟عينة الدراسة

يزة القوة الممارية ورتباط عكسية دالة إحصائيا  للقوة اإلنفجة اتوصلت إليها الدراسة وجود عالقأظهرت النتائج التي 

اعين ضالت الذرارية لعنفجلم توجد عالقة ارتباط للقوة اال، بينما الوزن لدى أفراد عينة الدراسةببالسرعة لعضالت الرجلين 

 .ومرونة الجذع بالوزن

ة زيادتعتبر و .عليها كبيرا  عبئا تشكل  وبالتالي، ن قدرة األطراف السفلى تقل بزيادة الوز أّنتعزو الباحثة ذلك إلى 

ب دورا  لجسم يلعاوزن  ويلعب .على سهولة األداء الحركيذلك كلما قل الوزن ساعد ، والوزن من معوقات المقاومة العضلية

حيث تكون  ،ألفرادا لدىالقدرة العضلية  لى ضعفإتؤدي الوزن  الزيادة في ّنإ، لذا ففي كثير من األلعاب الرياضية ا كبير

ليه عا ما أكد وهذ .ةبمثابة معيق لكل من القوة والسرعة في مجال األنشطة الرياضة التي تتطلب القيام بحركات سريعة وقوي

اب من األلع ثيرمهما في كوزن الجسم يلعب دورا   ّنأو ،األطراف السفلى تقل بزيادة الوزنأّن قدرة من ( 1975، ا)هار

 ومنها الرياضات الفردية. ، والفعاليات المختلفة

( Aga, and Amer, 2010)، ودراسة Al zoubi, 2016)) ةوتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج دراس

 Abbas Ali and)أشارت نتائج دراسة  ذلكوك. الى وجود عالقة عكسية بين الوزن وقدرة األطراف السفلىاللتين أشارتا 

Ikoula, 2005) جود عالقة ارتباط معنوية بين المرونة والوزنلى عدم وإ. 

رتباط االقة لي وجود عإ أشارت التي( 2009والعكور،  المومنيتتعارض هذه النتيجة مع نتائج دراسة )هذا في حين 

 .الوزنونفجارية للذراعين ذات داللة معنوية بين القوة اال ةطردي

ة لة إحصائيل هناك عالقة ارتباط ذات داله :ما يلي علىالذي ينص  لثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل ا

ة القوو، الذراعين نفجارية لعضالتبعض الصفات البدنية الخاصة )القوة االل  (α=0.05)ى الداللةعند مستو

ة الجسمي لعضالت الرجلين، ومرونة الجذع(، وبعض الصفات القوة المميزة بالسرعةو، نفحارية لعضالت الرجليناال

 ؟مي القرص لدى أفراد عينة الدراسة، والطول الكلي( بالمستوى الرقمي لفعالية رعطول الذراو، )الوزن

رية نفجاصة )القوة االتغيرات البدنية الخارتباط دالة إحصائيا  للم( أّن هناك عالقة ا4ظهرت النتائج من خالل جدول )أ

الية لرقمي لفعامستوى لابميزة بالسرعة لعضالت الرجلين( ، والقوة المنفجارية لعضالت الرجلين، والقوة االلعضالت الذراعين

( لكليا، والطول اعزن، وطول الذرالصفات الجسمية )الوبين دالة إحصائيا  ارتباط  عالقة، بينما لم تكن هناك رمي القرص

 . لدى أفراد عينة الدراسةوالمستوى الرقمي لفعالية رمي القرص 

 لها لما ؛الرمي مسابقات عليها تعتمد التي الهامة العناصر من هي ميةاالر للذراع نفجاريةاال القوة أنّ  الى ذلك الباحثة وتعزو

البدنية  الصفات تسلسل في األكبر الثقل العضلية للقوة يكون حيث، نجازاإل مستوى ورفع األداء كفاءة في كبيرة من أهمية

 عالية عضلية قوة بتوافر إال يتم ال وهذا األداة، نطالقا سرعة على يعتمد الرمي لفعاليات نجازاإل في العالي المستوى ألّن، الخاصة

القوة االنفجارية للذراعين  أنَّكما ، األداة طيران سرعة في كبيرا  دورا  تلعب التي الرامية للذراع نفجاريةاال القوة خالل من تبرز

يتم  وبالتالي، ممكنةمسافة أفقية  أكبرة تنتج السرعة مع القو أّنوهذا يعني ، للذراع الرامية للقرصتزيد من قوة الدفع 

 لعضالت الذراعين والرجلين نفجاريةاال القوة أَنإلى ( Othman, 1990) أشار وقد .رميلل أفضل إنجازالحصول على مسافة 

 كبيرة نفجاريةاال وةالق كانت كلما وأنه الرمي، لمسابقات بالنسبة الرقمي المستوى في المؤثرة البدنية اللياقة عناصر أهم من عتبرت

 كالقوة بالرمي الخاصة البدنية الصفات وبتكامل .نطالقهاإ سرعة بالتاليوزادت  لألداة دفعه على القدرة زادت الالعب لدى
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 يؤدي فإن ذلك بقوة الدفع على الخلفية الرجل قدرة خالل منلعضالت الرجلين  نفجاريةوالقوة اال لذراعينلعضالت ا نفجاريةاال

وبذلك تظهر درجة  .الرمي مسافة زيادة وبالتالي ،تينكبير وقوة وبسرعة مناسبة بزاوية انطالقها وسرعة األداة دفع زيادة لىإ

 لرمي الرقمي نجازاإل مستوى على يجابياإل نعكاساال لىإ يؤدي مما ،البعض بعضها مع مرتبطة متكاملة العناصر هذه مساهمة

العناصر األساسية  أهمتمثل لعضالت الذراعين والرجلين القوة االنفجارية  ّنأ من( Allawi, 2001)ه وهذا ما أكد .قرصال

  .الالزمة لتطوير مستوى الفعاليات المختلفة

ي لفعالية داء الرقمى األمستوا  لعنصر القوة المميزة بالسرعة بأظهرت النتائج أيضا  أّن هناك عالقة ارتباط دالة احصائيو

على  كبيرال األثر هليكون لقوة والسرعة مما ا اتوفر لدى أفراد العينة عنصريه قد أّنلى إتعزو الباحثة ذلك و .رمي القرص

ين والقوة ذراعين والرجلللنفجارية على القوة اال تعتمد قرصالرمي فعالية أّن  إذ ؛لفعالية رمي القرص  الرقميداء األ مستوى

األداة نطالق إزيادة سرعة  ممكن مما يسهم في بأقل زمنإنتاج أكبر انقباضات عضلية تعمل على التي المميزة بالسرعة 

تهم حول اس( في نتائج دراHoshyar et al., 2012)مثل وهذا ما أكده بعض الباحثين  .أطولرمي والحصول على مسافة 

ت العالية نجازااإل ا تحقيقالعناصر البدنية األساسية والهامة التي يعتمد عليه عتبارها مناأهمية السرعة والقوة االنفجارية ب

نجاز إلا عالي فيالمستوى ال ّنويكون للقوة العضلية الثقل األكبر في تسلسل هذه الصفات أل .الرمي مسابقاتفي وخصوصا 

 .نطالق األداة وهذا ال يتم إال بتوافر قوة عضليةالفعاليات الرمي يعتمد على سرعة 

مستوى اإلنجاز الرقمي بط دالة إحصائيا  لمتغير المرونة ( عدم وجود عالقة إرتبا4بينت النتائج في الجدول ) ذلكوك

 .العبين واطالب وليس إلنهمتعزو الباحثة ذلك الى ضعف اللياقة البدنية لدى أفراد عينة الدراسة و .لفعالية رمي القرص

الرامي  أّن ؛ إذقرص رمي الفي قات الرمي وخاصة  فعالية باا  في سرعة األداء الحركي في مسكبير ا صفة المرونة دور وتلعب

وهذا  .خيرة عندما يتخذ شكل التقوس للخلف في وضع الرميخاصة في الخطوات األ، لجذع ل جيدة مرونةدرجة  يحتاج الى

بالجذع مما يساعد على  ة الخاصةفعالية رمي القرص تتطلب درجة عالية من المرون إذ أنّ ،  جذعللألمر يتطلب مرونة عالية 

قوة  وتساعدرمي ، ال اتفي زيادة سرعة وقوة األداء الحركي لفعالي ا هام المرونة عامال  وتعد .ية لألداءكمال المتطلبات الفنا

 تجاه األفقيباال زيادة قوة دفع القرص من خاللداء الحركي سرعة األرفع وبالتالي ، المفصل مرونة حركة  علىالعضالت 

للمفصل بالعمل ألوسع وأقصى مدى ممكن بما  التي تسمحالفرد  وتعرف المرونة بأنها قوة عضالت .داءوزيادة مسافة األ

 وتعد ، لعاب القوىأتتباين أهمية الصفات البدنية للمهارات الحركية لفعاليات الرمي في و .يتناسب مع طبيعته التشريحية

وتتفق  .فعالية رمي القرص داء الحركي لمستوىبمستوى األارتباطا  كثر العوامل أا من أهم وهالقوة العضلية بأنواعونة ورالم

 (، ودراسةSheppard et al., 2008))ودراسة ( Žuvela, et al., 2011)ة جافيال وآخرين ائج هذه الدراسة مع نتائج دراسنت

Aga and Amer., 2010دراسة (، و(Abbas and Ikoula., 2005) ( ودراسةHameed and Al-Fatlawi., 2005)  في

 المستوى الرقمي لألداء. ب ارية لعضالت الذراعين والرجليننفجة للقوة العضلية االأنه توجد عالقة ارتباط دال

، الوزن لجسمية )بين الصفات ا ا عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي( 4جدول )الخالل  النتائج فيأظهرت  كذلكو

 لك الى أنّ ذلباحثة وتعزو ا .نة الدراسةوالمستوى الرقمي لفعالية رمي القرص لدى أفراد عي( الطول الكلي، وطول الذراع و

 ، مل بينهاجة التكافي أدائها الحركي لتحقيق أعلى المستويات الرقمية على الصفات البدنية ودرتعتمد  فعالية رمي القرص

ها في ة أهميتأّن للقياسات الجسمي غير .وبصفة خاصة القوة العضلية كصفة أساسية تعتمد عليها باقي الصفات األخرى

 مهما ؤدي دورا ت وهيينفرد كل ممارس لهذه الفعاليات بأبعاد جسمية خاصة تميزه عن غيره، بحيث  ياتالارسة هذه الفعمم

دنية سمية والبات الجلذلك نجد أّن المدرب يبني اختياره ألي فعالية رياضية على المواصف .في إنجاح األداء الحركي لالعب

، لذلك  (Hassanein,2004قتصاد في الوقت والجهد )م لتحقيق مستوى أفضل مع االما يضمن التقدبالمالئمة لتلك الفعالية 

 امة وصفاتعقة بدنية تحقيق أي نجاح ما لم يكن قوي البنية ولديه ليافالالعب ال يستطيع  ؛ إلى جهد هائلون الالعبيحتاج 

 ه الصفات.حلي بهذعليه الت، فإن لمستوى ولكي يكون الالعب ذا أداء مهاري عالي ا .بدنية خاصة بالفعالية التي يمارسها

لقد ثبت من خالل البحوث والدراسات العلمية أّن لكل فعالية متطلبات بدنية خاصة تميزها عن غيرها من الفعاليات 

اأُلخرى، وتنعكس هذه المتطلبات على القياسات والمواصفات الجسمية الواجب توفرها عند ممارستها، كما أّن الفروق في 
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لشخص والوزن وشكل الجسم وطول العظام وتوزيع وزن الجسم تعد من الخصائص الواضحة التي تؤثر في مظهر االطول 

في مختلف األلعاب الرياضية ثمة عالقة بين أّنه ثبت بشكل واضح  (Hara., 1975وهنا يؤكد ) .ومقدرته على األداء الرياضي

المستوى الرياضي العالي، وأصبح من المهم معرفة القياسات صفات بناء الجسم مثل الطول والوزن وطول األطراف وبين 

ومن ناحية  .هذا من ناحية .الجسمية والمواصفات البدنية الواجب توفرها للوصول بالفرد الرياضي ألعلى مستوى ممكن

سات الجسمية في أنها فإّن التركيب الهيكلي للجسم يلعب دورا  كبيرا  وأساسيا  في األداء الرياضي، وتبدو أهمية القيا ، أخرى

، (Kolar et al., 1997) ينكولر وآخر ةما أكدته دراس ذاغالبا  ما تستخدم كأساس للنجاح أو الفشل في النشاط المعين، وه

إضافة إلى أهمية معرفة القياسات الجسمية والصفات البدنية ودراستها  Bouchard & et al., 1993))ن يوبوشارد وآخر

 لكل نشاط رياضي متطلبات بدنية خاصة به تميزه عن غيره من األنشطة األخرى، وتنعكس هذه ذلك أنّ  .لدى الالعبين

 .المتطلبات على الصفات الواجب توفرها فيمن يمارس هذا النشاط

في  اب دورا  مهمإن وزن الجسم يلع إذالسفلى تقل بزيادة الوزن العليا وأّن قدرة األطراف ( (Harra, 1975أكد  قدو

فجارية لقوة االناقة بين تشير إلى العالالتي  نتائجومنها الرياضات الفردية، ومن ال ،أللعاب والفعاليات المختلفةكثير من ا

نا ياويزبجامعة ل 1967( في دراسة أجريت عام Hassanein.,1995) لوزن ما توصل إليهواالسفلى العليا و لألطراف

فراد في نتائج األ ان( علىالتغيرات الحادثة في الوزن )بالزيادة أو النقصبالواليات المتحدة األمريكية بهدف التعرف إلى أثر 

ليل سن عند تقلين يتحمستوى األفراد في القوة االنفجارية للرج من أهم نتائج الدراسة أّنكان و .ختبار الوثب من الثباتا

  ."وزن الجسم

 ,.Aga, Weam and Amer)، ودراسة (Al Zoubi., 2015) ةمع نتائج دراس في نتائجها الحالية وتتفق الدراسة

أشارت إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين الوزن والقوة التي ( (Abbas Ali and Ikoula., 2005(، ودراسة 2010

 .ومستوى االداء االنفجارية للرجلين

 ,.Saratlija et al ودراسة،  ((Lipovsek et al., 2011مع نتائج دراسة في نتائجها بينما تتعارض هذه الدراسة 

رتفاع األمثل لرمي األداة للوصول الى أبعد مسافة ممكنة االأشارت الى أّن التي Campos et al., 2009)) ودراسة، ((2013

الرمي يتحدد من خالل طول  داةأرتفاع األمثل إلطالق االوأّن ، ات الجسمية لالعب بالدرجة األولىطبقا للقياسيتحدد 

بينت نتائج ، كما الرماة األقصر في تحقيق اإلنجاز داء الفني يمتلك الرماة األطول فرصا أفضل منمن منظور األ وإنه، الالعب

وهذه ، طول الالعب وطول ذراعهكالقياسات الجسمية للرامي  رتبط بمتغيراتترتفاع أداة الرمي اأَن زيادة الدراسات تلك 

 .الخصائص غالبا ما ُتحدد وراثيا 

 االستنتاجات والتوصيات

 ستنتاجات اال

 يمكن استخالص االستنتاجات التالية:، من خالل نتائج الدراسة الحالية 

  .زن( والوالخاصة )القوة األنفجارية لعضالت الذراعين والرجلين والمرونة البدنيةال توجد عالقة بين الصفات  -

زن كلما قل الوو، رعةة المميزة بالسزن قلت القوكلما زاد الوفالعالقة بين الوزن والقوة المميزة بالسرعة عالقة عكسية  -

 زادت القوة المميزة بالسرعة 

 .قد تعتبر زيادة الوزن عامال  معيقا لالداء الحركي لفعالية رمي القرص -

 علىلتأثير االتالي وب، على اللياقة البدنية لدى األفراد مما يؤثر سلبا ، يادة الوزن زيادة في نسبة الشحومقد تكون ز -

 سين القدرةفي تح يساهم، مما الوزن زيادة في الكتلة العضلية لعضالت الجسم الكبيرة تكون زيادةد وق .داءمستوى األ

 العضلية وبالتالي زيادة القدرة على االداء الحركي. 

  .ألفرادالدى  مستوى األداء الحركي لفعالية رمي القرص على درجة تطور مستوى العناصر البدنية الخاصة تطور يعتمد -
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 التوصيات

  :بما يلي توصي الباحثةفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

لما ذلك ي مجال التدريب فبكل فعالية  القوة بصورة عامة وأنواع القوة الخاصة أنواع التركيز على اهتمام المدربين بتطوير -

 .لألداء يمالرق تحسين مستوى االنجازفي أهمية كبيرة من 

مكانية ( إلسفليةلعلوية واللألطراف اوالقوة االنفجارية ،  رات التالية )وزن الجسم، والطول الكليضرورة التركيز على المؤش -

 .ممكنالحصول على أفضل انجاز ة في مساعدالتطويرها من خالل التمارين و

، ختلفة م ت عمريةفئاالعاب القوى وصفات بدنية ُأخرى وإجراء بحوث ودراسات مشابهة تتضمن فعاليات ُأخرى في رياضة  -

 وذلك لغرض الكشف عن نتائج ُأخرى خدمة للبحث العلمي.

األمر الذي  األداء مع الخاصة البدنية الصفات مزج على تعمل مقترحة برامج إلعداد مشابهة ودراسات بحوث إجراء على العمل-

 .تحقيق نتائج أفضل من شأنه

ة رمي مي لفعاليألداء الرقياسات الجسمية في تنمية وتطوير استفادة من العالقات االرتباطية بين الصفات البدنية والقاال-

 .لعاب القوىأفي رياضة األخرى الفعاليات و القرص
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Abstract 

This study aimed to know the relationship between some special physical characteristics and 

physical measurements of both weight and digital level of discus throwing activity among athletics 

students. The descriptive method were used and relational studies method, and the study sample was 

chosen in an intentional way and the number of sample members was (38) students, while a set of tests 

was used to measure both the explosive force represented in measuring arm length, total length and 

weight, as well as the digital level of discus throw activity.The data was statistically processed using 

the SPSS softwars represented by arithmetic mean, standard deviation, extent, flattening coefficient, 

torsional coefficient and correlation coefficient.The results showed statistically significant a negative 

correlation between the distinctive strength of velocity of the muscles of the legs and weight, as well 

as the presence of a correlation between the physical characteristics represented in the explosive power 

of the hands and the legs and the distinctive force of velocity and the a digital level of discus throw 

activity. 

Keywords: Special Physical Characteristics, Physical measurements, Weight, and the Digital level. 
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 الملخص

دم افية، استخاالحتر عقودلمحترفي كرة القدم بالاألردني هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير 

/  2018للموسم  عبا  ( ال181وتكونت من ) ،تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائيةوالباحث المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، 

وتم  .الالعب محورل( فقرة 15محور النادي و)ل( فقرة 15محورين ) :وتكونت من ،تم استخدام االستبانة كأداة للدراسةو، 2019

األهمية ولمعياري، ااالنحراف وممثلة في اإلحصاء الوصفي )المتوسط الحسابي،  SPSSستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ا

معادلة واختبار شيفيه، و(، One – Way ANOVAsتحليل التباين األحادي )واختبار "ت" للفروق، والنسبية، واإلحصاء التحليلي، 

ط، كما ء بدرجة متوسأظهرت النتائج أن مدى إلمام العبي أندية الدوري بالعقود االحترافية جاو(، Cronbach’s Alphaكرونباخ ألفا )

غير )سنوات لمت ا أظهرت النتائج عدم وجود فروق تعزى لمتغير )المؤهل العلمي(، في حين أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائي

وجود  ظهرت النتائجأت النتائج عدم وجود فروق تعزى لمتغير)مركز اللعب(، بينما سنوات فأكثر(، كما أظهر 10الخبرة( لصالح فئة )

انونية الجوانب القعبين بويوصي الباحث بضرورة توعية األندية والال .فروق دالة إحصائيا لمتغير )صفة الالعب( لصالح الالعب األجنبي

 .للعقود االحترافية

  محترفين، عقود االحتراف، كرة القدم.لردني لي المناصير األاالحتراف الرياضي، دورمفتاحيه: الكلمات ال

 

 مقدمة ال

 شتىتأخذ ب فإنهاوفي سبيل سعيها لتحقيق هذا الهدف،  .تسعى الدول إلى االرتقاء بمستوى إنجازاتها الرياضية

يد من الدول األخذ بمبدأ ولهذا فقد انتهجت العد .األساليب والطرق المبنية على األسس العلمية المتطورة للنهوض بالرياضة

 نجازاتهم. إاالحتراف كطريقه لالرتقاء بالالعبين و

ل ستغالافأصبحت صناعة تهدف لتحقيق المكاسب من خالل  ،تطورت الرياضة في اآلونة األخيرة بشكل غير مسبوق

ل يرة من خالكث حا أرباة حققت الرياض ،ففي الدول المتقدمة .التي تتضمن اإلمكانات المادية والبشرية .الموارد المتاحة

 .(Mater, 2005)وغير ذلك من الموارد المتاحة  ،استثمار البطوالت الرياضية وعمليات بيع وشراء الالعبين والمدربين

أن يتخذ  ستلزميشأنه شأن أي مهنة من المهن أو أي نشاط آخر سواء كان تجاريا أو صناعيا،  ،إن االحتراف الرياضي

ة للكسب كوسيل شاط الرياضي مهنة وحرفة يباشرها بصفة منتظمة ومستمرة بهدف تحقيق عائد ماديالالعب من ممارسته للن

 الطرفين ليه بينعكون لها أركان أساسية بين النادي والالعب بموجب عقد متفق توالعيش، لذلك فعملية االحتراف يجب أن 

(2005(Schumann, . 

نتظام واالستمرار. وأن يكون هو مصدر الرزق الرئيسي لالعب. يتحقق االحتراف الرياضي يجب أن يتصف باال ولكي

كما يجب أن يكون عقد احتراف مبرم بين الالعب والنادي. وهذا ما تنص عليه لوائح االحتراف؛ فالعب كرة القدم المحترف 

وللحصول على هذا  ال يستطيع المشاركة في المباريات او المسابقات الرسمية إال إذا كان مرخصا  من االتحاد الرياضي.

                                                           

  2021، جامعة اليرموك، واالجتماعية" "سلسلة العلوم اإلنسانية جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 الرياضة، جامعة مؤتة، الكرك، االردن.علوم كلية    *
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الترخيص، يجب أن يكون الالعب مقيدا  كالعب محترف في احد األندية المرخصة بممارسة االحتراف. حيث ال يسمح بقيد 

 .((Al-Hanafi, 2007 الالعب في قائمة الالعبين المحترفين إال إذا كان الالعب قد ابرم معها عقد احتراف

دم لقة اركع مستوى دم أن نظام االحتراف له مزايا ايجابية عدة عملت على رفلقرة اكمجال في ن المهتمين مر كثيويرى 

 تلفة،لمجتمع المخطبقة من الالعبين لها مكانة خاصة لدى طبقات ا االحترافخلق د فق .التي تبنته بشكل ملحوظل دولافي 

عمل كما ي. يهبين الالعب ونادب كي يطور مستواه، وذلك وفق لوائح مقننة ومدروسة تحدد العالقة لالعفرصة ى طعكما أ

 .(Bakeer, and Mansi, and Alaskar, 2014)ين تحسين األوضاع االقتصادية لالعباالحتراف على إيجاد ظروف جيدة ل

تظمة بصفة من بةأن المفهوم القانوني الحتراف كرة القدم يتمثل في ممارسة الالعب لهذه اللع (Saadi, 2013)ويؤكد 

رغ التام ع التفملقدم المحترف هو الذي يمارس هذه اللعبة من اجل تحقيق عائد مادي يعتمد عليه فالعب كرة ا .ومستمرة

 ذلك بخالفو ،لعيشلوالذي يتقاضى لقاء ممارسته لعبة كرة القدم مبلغا  من المال كراتب أو مكافآت كوسيلة  .لذلك األمر

هنته مرة القدم كتصبح  حيث ،واإلعاشة والتأمين سفر واإلقامةالنفقات الفعلية التي تترتب على مشاركته في اللعب، كنفقات ال

 األساسية.

األول  ؛اسيينأن االحتراف بالمعنى القانوني يستلزم توفر عنصرين أسإلى  (Saadani, 2000)يشير  ،وفي هذا الصدد

هو  لنشاطاشخص من أن يباشر الشخص نشاطه بصفة منتظمة ومستمرة، والثاني أن يكون العائد الذي يحصل عليه هذا ال

 مصدر الرزق األساسي.

تنص  ذيأن معظم دول العالم تطبق نظام االحتراف وال (,Al-Shafei, Hassan and Sayyar (2009 كما يؤكد

 ،رعيةفة الشصضفي عليه تولكي  .قواعده على ضرورة وجود عقد محدد المدة ومدرج فيه مقابل مادي بين الالعب والنادي

ة ترجع أهميو .حادحتى يستطيع الالعب المشاركة في المسابقات التي ينظمها االت .االتحاد المعني يجب أن يصدق علية من

  .ناديلالعب والا :رفينإبرام عقد احتراف بين الالعب والنادي إلى أنه يساعد على تحديد االلتزامات التي تقع على عاتق الط

د عد االتحاد الدولي لكرة القدم أن يتضمن عقفقد أوجبت قوا ،(FIFA Circular no.1171/2008 2وبحسب )

 ل واضح وموثق. كل الحقوق وااللتزامات بشك ،الالعب )العامل( والنادي )صاحب العمل( .االحتراف المبرم بين الطرفين

لعنصر األساسي والجوهري الذي يميز الالعب المحترف العقد بأنه ا ( ,2006Darwish and Al-Saadani (ويعرف

ود رورة وجضجميع لوائح االحتراف التي تنظم احتراف نشاط معين صراحة على  نصولهذا يجب أن ت .الهاويعن الالعب 

 .حد األندية الرياضيةأعقد احتراف بين الالعب و

 ي انه يرتبأ ؛ينعرف االتحاد الدولي لكرة القدم عقد احتراف العب كرة القدم بأنه من العقود الملزمة للجانب وقد

 .(FIFA Circular no. 1171/2008 1) النادي والالعب :عاتق الطرفينالتزامات على 

ين لم تكن لعاقدوالتزامات ل ومن خصائص العقد انه يهدف إلى إحداث مركز قانوني جديد بين العاقدين ويرتب حقوقا 

 .(,Al-Kiswani 2019) موجودة لديهم قبل العقد، أو كانت موجودة فأتى العقد عليها فأدى إلى إنهائها

 يبرم بين الطرفين، ملعاحتراف الالعب مع ناديه الرياضي يتم من خالل عقد  أن (,Al-Ahmad 2009) يؤكدو

 ية.ليتهم العقدؤوما يترتب على إخالل المتعاقدين بالتزاماتهم العقدية المتمثلة في اإلقرار بمسيتضمن و

ت وواجبا ا وقيرتب على الطرفين حق الرياضي والنادي القدم المحترف كرة احتراف بين العب عقد فان وجود ،وعليه

 لتعاقد.تيجة هذا انإشكاالت تظهر  أوء أخطا ومراعاة نوعية وخصوصية هذه العقود لتجنب الوقوع في أي. يجب االلتزام بها
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 أهمية الدراسة

ناصير ي المدورتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله، وهو بحث مدى إلمام العبي أندية 

ا مع ي يوقعونهرافية التإلمام الالعبين بالعقود االحتمدى لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية، على اعتبار أن األردني 

 :نهاأتها من أدائهم وانتمائهم وعطائهم،كما وتستمد هذه الدراسة أهمي فيؤثر إيجابا  أو سلبا  يساهم ويأنديتهم 

 ياألردني أندية دوري المناصير التي تتناول مدى إلمام العب -علم الباحث ودحدفي –جدا  القليلة . من الدراسات1

 في األردن. لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية

ة خاص ،ياضياف الر. تسلط الضوء على فئة الالعبين المحترفين ومدى وعيهم بطريقة العمل وفق المنظومة الدولية لالحتر2

 نية.في الجوانب القانو

مع جميع  تتناسب. توضح مـدى الحاجة لتعديـل وتطويـر النصـوص واللوائـح المتعلقة بعقد االحتراف للنادي ولالعب ل3

 .األطراف

 ة. حترافيتسهم في إثراء األدب العلمي وتسليط الضوء على الجوانب القانونية الواردة في عقود الالعبين اال .4

 مشكلة الدراسة

رافية االحت واهتمامه بالمنظومة ،الباحث في المجال البحثي والتدريسي في المجال الرياضيمن خالل طبيعة عمل 

متابعته و ،لعلميةادبيات وباالطالع على العديد من الدراسات واأل ،لألندية الرياضية وفق األصول والقواعد اإلدارية الحديثة

ع عدد من جريت مأوبعد اللقاءات التي  .حتراف الرياضيلدوري المناصير لمحترفي كرة القدم في األردن كنموذج مطبق لال

لعقد امين بنود م مضافي فه الالعبين، وجد أن هناك مشاكل وصعوبات تواجه الالعبين مع األندية التي يلعبون لها، وتحديدا 

ن معرفة وهر آخرهناك العبين يمتلكون معرفة واسعة بعقودهم االحترافية، بينما اظ أنالمبرم بين الطرفين، حيث الحظ 

طها ي، وارتباالحترافارتهان مستقبلهم المهني ا عنيمما ي .سطحية ليست بالمستوى المطلوب في الثقافة والمعرفة القانونية

جاءت  ندية، فقدذه األبمزاجية بعض األندية والتحكم بمصير الالعبين، ونظرا لحاجة الالعبين لضمان حقوقهم التعاقدية مع ه

دى افية، كإحاالحتر األردني لمحترفي كرة القدم بالعقود وف على مدى إلمام العبي أندية دوري المناصيرهذه الدراسة للوق

ي وفق كل احترافعمل بشالطرق العلمية التي تشخص الحالة االحترافية لالعبين وقدرتهم على التعامل القانوني مع متطلبات ال

 قواعد االتحاد الدولي لكرة القدم.

 أهداف الدراسة

 دفت الدراسة إلى التعرف إلى:ه

 األردني لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية. مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير .1

  لمتغيراتة تبعا األردني لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافي الفروق في مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير .2

 كز اللعب، صفة الالعب(.الدراسة )المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، مر

 تساؤالت الدراسة

 سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ؟األردني لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية . ما مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير1

األردني  المناصير بي أندية دوري( في مدى إلمام العα ≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) . هل هنالك فروق ذات داللة2

ة صفواللعب،  مركزو، سنوات الخبرةوتبعا  لمتغيرات الدراسة )المؤهل العلمي،  لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية

 الالعب(؟
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 مصطلحات الدراسة

ي ن )دوررفيهي األندية األردنية التي تلعب ضمن دوري لمحت األردني لمحترفي كرة القدم: أندية دوري المناصير

 )تعريف إجرائي(. 2018/2019األردني( للموسم  المناصير

دف عين، بهمهنة يباشرها الفرد الرياضي بصفة منتظمة ومستمرة من خالل ممارسة نشاط رياضي م االحتراف الرياضي:

 (. ,Sadiq 2004تحقيق عائد مادي يعتمد عليه كوسيلة للعيش من خالل عقد متفق عليه ومحدد المدة )

ته وإمكانيا قدراته ن يقدم للنادي الرياضي المتعاقد معه كلأهو عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه الالعب ب د االحتراف:عق

 (.,Muhammad 2008وذلك لقاء اجر معين متفق عليه ) .البدنية والمهارية

 محددات الدراسة

 المملكة األردنية الهاشمية. المحددات الجغرافية: -

 .2018/2019تم تطبيق الدراسة خالل الموسم الرياضي  المحددات الزمانية: -

لمسجلين جلين اللمحترفين المس اقتصرت هذه الدراسة على العبي أندية دوري المناصير األردني المحددات البشرية: -

 ضمن كشوفات االتحاد األردني لكرة القدم.

 دني لمحترفياألر صيرريبية ألندية دوري المنااألندية والمالعب التد أماكن تم تطبيق الدراسة في المحددات المكانية: -

 كرة القدم.

 كأداة لهذه الدراسة.  اقتصرت الدراسة على االستبانة المحددات الفنية: -

 الدراسات السابقة

ا مين أولهقسم ىإل حيث ارتأى الباحث تقسيمها ،موضوع الدراسة قام الباحث باالطالع على الدراسات التي تطرقت إلى

 إلى ألحدثاات من عرضها حسب حداثة الدراس فيما يليا يتعلق بالدراسات األجنبية، وموثانيه ،ات العربيةيتعلق بالدراس

 .األقدم

 العربية الدراسات: أوال

مسـألة تكييـف عقـد احتراف العبي كـرة القدم  ( دراسة هدفت التعرف إلى(Al-Masarwa and Al-Rifai, 2019أجرى

ما في حـال ال سي .عهمتعاقد على حقوقـه والتزاماتـه في مواجهة النـادي الـذي ي أكثرهـا تأثيرا باعتبارها مـن أهم المسـائل و

ضـاء والفقـه ـر في الققد ظهو .إذا لم تكـن الئحة االحتراف قـد تطرقت لـه .افتقـاد النـص بشـأن موضـوع النـزاع المثار بينهما

ولـة، قـد المقاعن صور هـب جانـب إلى تكييف عقـد االحتراف بوصفه صـورة مالقانـوني اتجاهان بشـأن هـذه المسـألة، حيـث ذ

ه ر التشـابي مقـداوقـد ذهبـت الدراسـة إلى البحـث ف .إلى تكييفـه بوصفه عقـدا مـن عقـود العمـل آخرفيما ذهـب رأي 

ـتقراء، على االس لقائـمالوصفي التحليلي استخدم الباحثان المنهج ا .واالختالف بين عقـد االحتراف وعقـدي المقاولة والعمـل

ه قة إبرامـف وطريال سيما من حيث عنـاصر وخصائص عقـد االحترا .إلى وجـود أوجـه اختالفات كثيرة الدراسة حيـث توصلت

م واجبة اادر األحكلى مصـوطبيعة االلتزامـات المترتبة على الالعب بموجبـه وكيفية حسـم النزاعـات المتعلقـة بـه، إضافـة إ

حكام ي مـن األأطبيـق تالتطبيـق عليه، األمر الذي حدا بالمشرع في قانـون العمل والئحة االحتراف إلى اسـتبعاد إمكانيـة 

 ا نظـام ـي أن ثمةا يعنم ذاالمنصـوص عليهـا في قانون العمـل أو أحكام عقـد العمل المنصـوص عليهـا في القواعد العامـة، وه

 .فسيريةيحكـم ويطبق بشـأن عقد االحتراف، قوامه الئحة االحتراف وقواعدها الت ومسـتقال  ا خـاص ا قانـوني

 أعضاء الهيئات نظر وجهة من الرياضي لالحتراف مقترحة فقد هدفت إلى إعداد لوائح (Saleh, 2017)أما دراسة

تكونت عينة الدراسة من ولطريقة المسحية، استخدم الباحث المنهج الوصفي با .العراق في الطائرة الكرةفي  والفنية اإلدارية
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معالجة البيانات اإلحصائية  تمدرب، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم ومساعد ومدرب ( عضو100)

وأظهرت  .اختبار)ت( للعينات المستقلة ومعامل ارتباط سبيرمان_ براونوالحسابية والنسب المئوية  اتوسطمتباستخدام ال

 عدم عنه ينتج وهو ما .لالعبين الصحي واالجتماعي التأمين وجود عدم ظل يمارس في الرياضي االحتراف ج أنالنتائ

 الملعب.  خارج أو إصابة داخل حدوث من خوفا . الملعب داخل لالعبين النفسي االستقرار

ومدى  اضي الجزائري( بدراسة هدفت التعرف إلى ظاهرة االحتراف في ضوء التشريع الري(Bin Aki, 2015وقامت 

( من رؤساء 356استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتكونت العينة من ) .انعكاساتها على البطوالت المحلية والدولية

 .تع البيانااة لجموتم استخدام االستبانة كأد .ومسيري األندية المحترفة الجزائرية لألقسام الوطنية األولى والثانية

 ه ال بد مننأراسة أظهرت نتائج الد. والنسب المئوية والتكراراتوالمتوسطات الحسابية  :صائيةواستخدمت المعالجات اإلح

المدرب،  – الالعب –وضع بنية تحتية قانونية لتحقيق نظام االحتراف من خالل تشريعات تنظم العقود المبرمة بين النادي 

 نتلف قوانيحديد مخة في شكل شركات رياضية تجارية مع تية مقننوان تكون األند مع تحديد عقود االنتقاالت بين األندية،

 ية. وعدم تعارضها مع لوائح االتحادات الرياضية الدول .عقود عمل الالعبين ينظم الذياالحتراف الرياضي 

وري ( دراسة هدفت التعرف إلى مستوى واقع االحتراف الرياضي لالعبي الد(Jafar and Abbas, 2015وأجرى 

اسة ينة الدرعتكونت و .استخدم الباحثان المنهج الوصفي. القدم من خالل التامين الصحي واالجتماعي كرةفي  العراقي

 طاتوسمتال ستخداممعالجة البيانات اإلحصائية با ت( العب ا، وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم280من)

 فن االحترالنتائج أاأهم  وأظهرت .امل ارتباط سبيرمان_ براونومع اختبار)ت( للعينات المستقلةوالحسابية والنسب المئوية 

دم وجود عكذلك و .الرياضي يمارس في ظل عدم وجود قواعد وقوانين نظامية ولوائح تحكم عالقة الالعب بالنادي واالتحاد

ى ا يؤثر علابة ممإلصمن حدوث ا الذي ينتج عنه عدم االستقرار النفسي لالعبين خوفا ، األمر التامين الصحي واالجتماعي

 في المنافسات. ممستواه

ول مدى نجاح أراء العاملين في مجال كرة القدم ح التعرف إلى إلى دراسة هدفت (Bakeer et al., 2014) أجرىكما 

نة عي ،تكونتبياناتوتم استخدام االستبانة كأداة لجمع ال .استخدم الباحثون المنهج الوصفي .تجربة االحتراف في األردن

معالجة  تمتكما  .ناتوتم استخدام االستبانة كأداة لجمع البيا .من العاملين في مجال كرة القدم ا  ( شخص153) مندراسة ال

 أظهرت نتائج الدراسةو .وتحليل التباين(t- test) الحسابية والنسب المئوية واختبار طاتوسمتالبيانات اإلحصائية باستخدام ال

 مأه انتوك. ن وجهة نظر العاملين جاءت بدرجة متوسط على جميع محاور الدراسةأن مستوى نجاح تجربة االحتراف م

 وتوعية. ردناأل في االحتراف تجربةعلى  الواقع ارض على الدراسة نتائج تطبيقب االهتمام ضرورة على تؤكد التوصيات

 ايةرععلى  والخاصة ةالعام الوطنية المؤسسات وتشجيع، ومتطلباته ومردوداته االحتراف بأهمية القدم كرة مجال في العاملين

 .االحتراف تمارس التي األندية

قانون ل( دراسة هدفت إلى تعريف المحترف الرياضي وتحديد أطراف العقد االحترافي وفقا (Awwad, 2014وقدم 

لمنهج الباحث ا خدمستا .كذلك تحديد التكييف القانوني لعقد االحتراف الرياضي وفقا لقانون العمل العراقي. والعمل العراقي

ستبانة كأداة وتم استخدام اال .عام ومحام( ٍومدع ٍقاٍض( من رجال القانون )152الوصفي، واشتملت عينة البحث على )

ير %( تش95) ة بلغتوكانت هناك نسبة عالي .فقد استخدم الباحث النسبة المئوية ،أما الوسائل اإلحصائية .لجمع البيانات

التالي وب .قانونذا الألحكام ه نه يمكن النظر في الدعاوى الناتجة منه وفقا أو .رياضي هو عقد عملإلى أن عقد االحتراف ال

 االستعانة بقانون العمل عند وضع الئحة لالحتراف الرياضي.

ة كرفي حتراف على العبي أندية المحترفين ( بدراسة هدفت إلى التعرف إلى اثر تطبيق اال(Al-Zoubi, 2014وقام 

تبانة كأداة لجمع ، وتم استخدام االسا ( العب141بلغت عينة الدراسة )و .تم استخدام المنهج الوصفي .األردن القدم في

تراف له طبيق االحج أن تأظهرت النتائو .اإلحصائية للعلوم االجتماعية للمعالجة اإلحصائية ةكما تم استخدام الحزم .البيانات

المجال  في ائيةالمحترفين، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحص يجابي على مستوى أداء العبي أنديةاتأثير 

 عب. لخبرة لالانوات لمتغير س وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا  .لمتغير المؤهل العلمي االقتصادي والنفسي تبعا 
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تطوير مستوى لعبة كرة  فيقارنة دور الالعب المحترف م( دراسة هدفت إلى (Al-Zyoud and Badr, 2013وأجرى 

 .نللمحترفي القدم القدم من وجهة نظر إداريي أندية الطائف ومكة في السعودية واربد في األردن المشاركين في دوري كرة

رفين المشاركين في في أندية كرة القدم للمحت ( إداريا 133وتكونت عينة الدراسة من ) .استخدم الباحثان المنهج الوصفي

ن ة لجمع البيانات ضمكأدا ةوتم استخدام االستبان .ألندية اربد ا ( إداري69)و ألندية الطائف ومكة ا داري( إ64) ؛الدوري

لقدم اتطوير كرة  أظهرت نتائج الدراسة أن دور الالعب المحترف فيو .النفسي(والفني واالقتصادي واالجتماعي )المحاور 

 .جة عاليةءت بدربينما لإلداري األردني جا .ت بدرجة عالية جدا من وجهة نظر اإلداري السعودي في جميع المجاالت جاء

المحاور  جميع يفبينهما  ا إحصائي دالة تبين وجود فروق ،ومن خالل المقارنة بين اإلداري السعودي واإلداري األردني

 بينهما. ا إحصائيدالة أي فروق  تظهر فيهالذي لم  عدا المحور الفني .لصالح اإلداري السعودي

 الرياضي رافاالحت عقد لتنظيم العامة القواعد كفاية التعرف إلى مدىالى ( دراسة هدفت (Aladwan, 2012ما أجرىك

 الرياضة ارةوإد قيادة عن ولةؤالمس المؤسسات لدى الرياضي االحتراف لعقد مقترح مشروع ووضع .األردني القانون في

 أظهرتوي االستقرائي، تم استخدام المنهج التحليل .الرياضية األندية أو االتحادات مستوى على سواء، األردن في التنافسية

 يموتنظ الرياضي حترافظاهرة اال لمواجهة العمل وقانون األردني المدني القانون في العامة القواعد كفاية عدم البحث نتائج

 في ميدان يالتشريع النقص ببسب الرياضي لظاهرة االحتراف مستقل قانوني نظام وجود وعدم .الرياضي عقود االحتراف

تطبيق  نع الناشئة الرياضية بالمنازعات خاص رياضي قضاء إنشاء وأكدت الدراسة على ضرورة .التنافسية الرياضة

 .الرياضي االحتراف

عربية المملكة الب( بدراسة تحليلية لتجربتي االحتراف والتسويق الرياضي في لعبة كرة القدم (Bader, 2008 وقام بدر

ألندية، ا إدارييومدربين، وأعضاء اتحاد، )أراء العاملين في لعبة كرة القدم في السعودية ودية من اجل التعرف إلىالسع

جراء إ ي، وتماستخدم الباحث المنهج الوصف .إعالميين(، حول تجربتي االحتراف والتسويق الرياضيوحكام، و ،العبينو

 لالحتراف ةاستبان م الباحث ببناء وتصميمقا :داف الدراسةهتحقيق أجل ن أمو .ردا ( ف394ددها )عالدراسة على عينة بلغ 

 .كراراتة والتالنسب المئويوالمتوسطات الحسابية  :واستخدمت المعالجات اإلحصائية .الرياضي وأخرى للتسويق الرياضي

 .وديةالسع القدم في أظهرت نتائج الدراسة وجود نظرة ايجابية لدى عينة الدراسة حول االحتراف والتسويق في كرةو

 وأوصى الباحث بضرورة االهتمام بالنتائج المتحصلة من هذه الدراسة.

الدوري  ( بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف إلى عالقة االحتراف بمستوى األداء في(Ghandour, 2007قام  كذلك

الالعبين ولمدربين ( أفراد يمثلون )ا110تكونت عينة الدراسة من )و .استخدم الباحث المنهج الوصفي .الممتاز في األردن

 ،ةالمعياري رافاتواالنح .واستخدم الباحث المتوسطات الحسابية .كوسيلة لجمع البيانات ةكما اعتمد االستبان .الحكام(و

توى أداء راف ومسهناك عالقة ارتباطيه بين االحت أنوقد أظهرت نتائج الدراسة  .والنسب المئوية للمعالجات اإلحصائية

 عبين.الال

ة وجهة نظر طلبة الدراسات العليا في كلي ( دراسة هدفت إلى التعرف إلى االحتراف من(Al-Sotari, 2006وأجرى 

وطالبة في  ( طالبا 20تكونت عينة الدراسة من )و .استخدم الباحث المنهج الوصفي .الجامعة األردنيةفي التربية الرياضية 

طات المتوس :ةحصائيواستخدمت المعالجات اإل .كوسيلة لجمع البيانات ةاالستبان ثالباح كما اعتمد .كلية الدراسات العليا

المادية  الالعب وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق نظام االحتراف يحفظ حقوق .والتكرارات ،النسب المئويةو .الحسابية

 ططية.ويسهم في تطوير حالة الالعبين البدنية والمهارية والخ .ماديا  ويوفر له دخال 

استخدم  .جمهورية مصر العربيةفي (بدراسة هدفت لتحليل نظام االحتراف لالعبي كرة القدم (Saadani, 2005وقام 

واستخدمت  .استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البياناتو .( العبا 380) بلغت عينة الدراسةو .الباحث المنهج الوصفي

أن لوائح االحتراف  وتوصلت الدراسة إلى .ة والنسب المئوية للمعالجات اإلحصائيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

في كرة القدم في مصر غير مقننة وغير مناسبة وال يمكن من خاللها تحديد المعنى األصلي والحقيقي لماهية االحتراف في 

 مثل جهة من ألكثر اللعب وخاصة، عهمم المبرمة العقود بنصوص المحترفين التزام الالعبين عدم. كما بينت كرة القدم
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 والفني البدني على مستواهم يؤثر مما .القدم كرة غير أخرى بمهن الالعبين وانشغال ،والجامعات( والجيش الشركات)

 والصحي.

 الدراسات األجنبيةثانيًا: 

ن المحترفي الالعبين( دراسة تبحث في المسائل القانونية والنزاعات خالل عمليات نقل LI, Zonghui, 2015أجرى )

الي وبالت .يةلقانونافي المجاالت الرياضية المهنية الصينية مثل كرة القدم وكرة السلة، األمر الذي يعكس بعض المشكالت 

ن ا الالعبويبرمه ن عقود العمل التيأو .يتعين توضيح العالقة القانونية من خالل التفسير المنتظم للقوانين واللوائح

دام االستخومنحهم القدرة على العمل يو .مما يعطي خصوصية لالعبين المحترفين .ية هي عقود عملالمحترفون واألند

ل أيضا لتي تمثاكما توجد مشكلة التسجيل المزدوجة  .ال تتمتع بحق اإللغاء التعسفي للعقود وأنها .التجاري للشخصية

انين ل القوبة العقود السوداء من خالل تعديعقبة في نقل الالعب بسبب عدم وجود تسجيل قانوني، مما يستوجب محار

لحقوق وضيح اتينجزه الالعب المحترف والنادي مع  ا مشترك ا قانوني واعتبار نقل الالعب المحترف فعال  .واللوائح

ية قولت .ألخرىالوائح وتعديل قانون الرياضة والقوانين وال .كما يتوجب إصالح نظام نقل الالعبين المحترفين .وااللتزامات

 ساحة أكبرعبين موإعطاء األندية والال .من خالل الحوكمة .وإضعاف مفهوم السلطة والفردية .النظام القانوني للرياضة

ار افية إلصدة احتروإنشاء مؤسسات تحكيم رياضي .وتعلم القواعد الناضجة والخبرة المفيدة في نقل الالعبين .لالستقالل،

 أحكام موثوقة في النزاعات.

الدراسة ظهور  ناقش في هذهو ،-كرة القدم االحترافية قودع مثال -دراسة عن العقود الرياضية(Gerald, 2003)وأجرى

امة وكرة عرياضة روابط عقدية فريدة من نوعها في عالقات العمل جاءت كنتيجة حتمية لتطبيق نظام االحتراف في عالم ال

سات ه الممارإلى تصادم هذالباحث  أشار وبصورة أدق .ورةعقد الصو .ومنها عقد انتقال العب كرة القدم .القدم خاصة

 سة كخالصةالدرا حيث جاءت هذه .وخاصة تلك المتعلقة باألحكام التي تنظم عالقات العمل ،العقدية بالقواعد القانونية

 لتوصيات ملتقى دولي نظمه مخبر القانون الرياضي لجامعة بورجون في فرنسا.

ات بالنسبة األمريكي بدراسة هدفت إلى التعرف إلى وجهات نظر النساء اإلفريقيات( Williamson, 2000كما قام )

 .لبياناتالجمع  ةاستخدم الباحث االستبان .على اختيارهن الوظيفي أثرتووصف العوامل التي  .الحتراف كرة السلة كمهنة

من هؤالء الالعبات احترفن  ا  ج أن ثالثهرت النتائأظو .سنة( 34-24بين ).وتكونت عينة الدراسة من أربع العبات أعمارهن

سة ثقة هرت الدراما أظك .بالرغم من السخرية واإلحباط من قبل العائلة واألصدقاء .اللعبة للخروج من الفقر والذهاب للكلية

 وممارستهن للعبة في سن مبكرة. ،وامتالكهن مهارات عالية في هذه اللعبة .هؤالء الالعبات بأنفسهن

 دراسةما يميز هذه ال

 .في كرة القدم بشكل مفصل في العقود االحترافية لالعبين من الدراسات القليلة التي تبحث تعّد -

 تظهر الدراسة مستوى الثقافة القانونية لالعبين المحترفين في كرة القدم. -

 الدراسة إجراءات

 أهداف الدراسة.مته لطبيعة وءلمال تم استخدام المنهج الوصفي بصورته المسحية نظرا  منهج الدراسة:

جلين في م المسلمحترفي كرة القد األردني تكون مجتمع الدراسة من جميع العبي أندية دوري المناصير مجتمع الدراسة:

 .ا ( العب216البالغ عددهم ) 2019/  2018كشوفات االتحاد األردني لكرة القدم للموسم 

م كرة القد محترفيل األردني من العبي أندية دوري المناصير تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية عينة الدراسة:

 ( العبا  181)أفراد العينة  عدد ، وبلغ2019/  2018المسجلين في كشوفات االتحاد األردني لكرة القدم للموسم 

 ( يبين توصيف العينة.1والجدول ) .%( من مجتمع الدراسة83.79ما نسبته )يمثلون 
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 ة الدراسة تبعا للمتغيرات الديموغرافيةوصف أفراد عين :(1جدول )ال

 النسبة العدد الفئات المتغيرات

 النادي

 8.29 15 شباب األردن

 8.29 15 الحسين إربد

 8.29 15 الرمثا

 8.29 15 الجزيرة

 8.29 15 شباب العقبة

 8.84 16 الفيصلي

 8.29 15 البقعة

 7.18 13 السلط

 8.84 16 األهلي

 8.29 15 الوحدات

 8.84 16 ذات راس

 8.29 15 الصريح

 100 181 المجموع

 المؤهل العلمي

 53.04 96 ثانوية عامة فما دون

 46.96 85 بكالوريوس فما فوق

 100 181 المجموع

 سنوات الخبرة

 17.13 31 سنوات 5إلى أقل من  1من 

 51.38 93 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 31.49 57 سنوات فأكثر 10

 100 181 المجموع

 مركز اللعب

 9.94 18 حارس مرمى

 24.86 45 مدافع

 43.65 79 وسطالعب 

 21.55 39 مهاجم

 100 181 المجموع

 صفة الالعب

 88.40 160 محلي

 11.60 21 أجنبي

 100 181 المجموع

 الدراسة أداة

 ،دراسةوع اللدراسات السابقة التي اهتمت بموضقام الباحث بمراجعة األدب السابق من خالل المراجع العلمية وا

أداة  ثم قام ببناء. (Bakeer et al., 2014) ودراسة .((Jafar and Abbas, 2015. ودراسة ((Bin Aki, 2015 كدراسة

 ين:أوقد تكونت االستبانة من جز .( بما يناسب الدراسة الحاليةةالدراسة )االستبان

 صية ومتغيرات الدراسة.تضّمن البيانات الشخ الجزء األول:

 حور الالعبوم .( فقرة15) بواقع ( فقرة، تناولت محور النادي30تضّمن هذا الجزء محورين بمجموع ) الجزء الثاني:

بشدة،  : موافقكانت الدرجاتوقد استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي لإلجابة على االستبانة و .( فقرة15) بواقع

 ير موافق بشدة.موافق، محايد، غير موافق، غ
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اجعة د مروذلك بع ،كما استخدم مقياس تصنيفي ثالثي لوصف قيم المتوسطات الحسابية )منخفض / متوسط / مرتفع(

حث درجات د الباولذلك فقد اعتم .العديد من الدراسات واألبحاث لفهم المدلوالت اإلحصائية المتعلقة بموضوع الدراسة

 لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية  األردني ي المناصيرالحكم على مدى إلمام العبي أندية دور

 منخفض  2.33 – 1.00

 متوسط  3.67–   2.34

 مرتفع  5.00 – 3.68

 المعامالت العلمية ألداة الدراسة

 صدق أداة الدراسة

ولية ألا صورتها في ةنقام الباحث بعد االطالع على العديد من المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع الدراسة ببناء استبا

حتوى ألداة وللتأكد من صدق الم .( فقرة34( فقرة ومحور الالعب )35يتضمن محور النادي ) ، بحيثمن محورين ةمكون

. تهفي جامعة مؤ ( محكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية علوم الرياضة وكلية الحقوق8على ) هاتم عرض ،الدراسة

أي حول مدى حيث طلب منهم إبداء الر .(1ملحق )ال أسماؤهم مبينة في موضوع الدراسةمن ذوي الخبرة واالختصاص في 

وكذلك  .اللغةمن حيث وضوح العبارات ومضمونها والصياغة و .غرض التي وضعت ألجلهللقياس ا ةمة فقرات االستبانءمال

 ثليار المتمد المعتم اعتما وقد .راسةأية مقترحات أخرى يرونها مناسبة قد تثري الد إبداء إضافة أو حذف أية عبارات أو

لسادة خذ بآراء اويرى الباحث أن األ .واقل من ذلك لحذفها أو تعديلها ،%( فما فوق إلبقاء الفقرة75نسبة اتفاق )في 

مح مما يس .انتائجهبعلى صدق أداة الدراسة ويزيد من مستوى الموثوقية  المحكمين وإجراء التعديالت المطلوبة يعد دليال 

ائية على تها النهحيث استقرت في صور .النهائية اصورتهفي  ةوقد تم اعتماد االستبان .استخدامها ألغراض هذه الدراسةب

 ( فقرة.30)

 ثبات أداة الدراسة

 .(Cronbach’s Alpha)قام الباحث باستخراج معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  ،الدراسة أداةللتحقق من ثبات 

 ذلك:( يوضح 2والجدول )

 (Cronbach’s Alphaمعامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ) :(2جدول )ال

 قيمة الفا كرونباخ عدد الفقرات المحاور

 0.978 15 محور النادي

 0.973 15 محور الالعب

 0.986 30 الكلي

الحترافية العقود اب لمحترفي كرة القدم األردني ( أن فقرات محاور إلمام العبي أندية دوري المناصير2يبين الجدول )

( 0.986لغت )بينما ب ،الالعب لمحور (0.973)و ،( لمحور النادي0.978عالية بلغت ) لألداة تتمتع بقيم اتساق داخلي

ي لقصوى التالقيمة اأن ب ، علماوتشير إلى قيم ثبات مناسبة .وتعد هذه القيم مناسبة وكافية ألغراض الدراسة .ككل لألداة

 (.1.00وهذه القيم قريبة بدرجة كبيرة من هذه القيمة ) ،الثبات هي الواحد الصحيح معامليمكن أن يصلها 

 خطوات تطبيق أداة الدراسة

 النهائية، قام الباحث بالخطوات التالية: ابصورته ةبعد أن تم إعداد االستبان

 .ياألردن يرري المناصمراكز األندية والمالعب التدريبية ألندية دو على الالعبين في مارة( است181تم توزيع ) .1

مع  ،ةفراد العينأجميع عينة الدراسة، حيث كان متابعا  ل أفراد على ماراتقام الباحث باإلشراف الكامل على توزيع االست .2

 والتأكد من اإلجابة على جميع الفقرات. ةالتأكيد على مراجعة فقرات االستبان
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 .(SPSS) اعيةجتمللعلوم اال وب باستخدام الرزمة اإلحصائيةقام الباحث بتفريغ البيانات ومعالجتها إحصائيا  بالحاس .3

 متغيرات الدراسة

 المتغيرات المستقلة

 ( دراسات عليا) ( بكالوريوس) ( ثانوية عامة فما دون) :المؤهل العلمي

 سنوات فأكثر 10 () سنوات 10الى اقل من 5( من ) سنوات 5قل من أإلى  1 ( من) سنوات الخبرة:

 ( مهاجم) وسطالعب ( ) ( مدافع) حارس مرمى () مركز اللعب:

 أجنبي () ( محلي) :صفة الالعب

 م.رفي كرة القدلمحت األردني مدى إلمام العبي أندية دوري المناصيرحول  استجابات عينة الدراسة المتغير التابع:

 األساليب اإلحصائية المستخدمة

 .النسبيةاألهمية و .االنحرافات المعياريةو .المتوسطات الحسابية -

 (.Cronbach’s Alphaألفا كرونباخ ) -

 .(One -way Anovaتحليل التباين األحادي ) -

 اختبار شيفيه للمقارنات البعدية. -

 اختبار "ت" للفروق بين المتوسطات. -

 عرض النتائج ومناقشتها

 ؟فيةالتساؤل األول: ما مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترا

ألداة ككل وا سةالدرا وري أداةمحلاستخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ،هذا التساؤل نلإلجابة ع

( يبين 3الجدول )ولمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية األردني مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير للوقوف على 

 ذلك.

رفي كرة لمحتردني األاالنحرافات المعيارية لمدى إلمام العبي أندية دوري المناصير المتوسطات الحسابية و :(3جدول )ال

 القدم بالعقود االحترافية مرتبة تنازليا  

 الرتبة المستوى األهمية النسبية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحاور الرقم

 2 متوسط 66.80% 1.04 3.34 محور النادي 1

 1 متوسط 68.80% 0.95 3.44 محور الالعب 2

  متوسط 67.80% 0.97 3.39 الكلي 

فية كان د االحترالمحترفي كرة القدم بالعقو األردني ( أن مستوى إلمام العبي أندية دوري المناصير3يبين الجدول )

المحاور  أن حظويال. (67.80يمثل هذا المتوسط أهمية نسبية )و ،(3.39) لألداة ككل حسابيالمتوسط بلغ الإذ  ؛متوسطا 

في  وجاء محور الالعب .(3.34 –3.44وتراوحت المتوسطات الحسابية بين ) .الفرعية قد تم تقديرها بدرجة متوسطة

ي فبينما جاء  .(%68.80أهمية نسبية بقيمة ) ( ويمثل هذا المتوسط3.44إذ تم تقديره بمتوسط حسابي ) ؛المرتبة األولى

ط أهمية نسبية بقيمة ( ويمثل هذا المتوس3.34)بلغ  الذي تم تقديره بمتوسط حسابي يمحور الناد ثانية واألخيرةالمرتبة ال

ترافية ود االحلمحترفي كرة القدم بالعق األردنيتم تحليل فقرات مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير  .(66.80%)

 على النحو التالي:جاءت النتائج و
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 : تحليل فقرات محور الناديأواًل

 مرتبة تنازليا   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور النادي: (4جدول )ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية
 الرتبة المستوى

1 
 ندع الالعب عالج مصاريف بجميع بالتكفل النادي العقد يلزم

 اإلصابة
 1 متوسط %71.20 1.39 3.56

 2 متوسط 70.00% 1.07 3.50 التدريب مستلزمات بتوفير النادي عقدال يلزم 2

3 
 تالمنتخبا مع المشاركةلالعب  بالسماح النادي العقد يلزم

 استدعائه عند الوطنية
 3 متوسط %69.00 1.06 3.45

 4 متوسط 68.00% 1.08 3.40 والنقل المواصالت بتامين النادي العقد يلزم 4

 4 متوسط 68.00% 1.17 3.40 الالعب ضد التمييز ارسةمم دمبع النادي العقد يلزم 5

6 
 يف المحددة لمدةل الالعب مع بااللتزام النادي العقد يلزم

 العقد
 6 متوسط %67.60 1.14 3.38

 6 متوسط 67.20% 1.21 3.36 اإلصابة حجم بحسب الالعب بتعويض النادي العقد يلزم 7

 8 متوسط 66.80% 1.09 3.34 عليها المتفق افآتالمك الالعب بمنح النادي العقد يلزم 8

 9 متوسط 66.20% 1.20 3.31 العقد فسخ حال في جزائي شرط بوجود النادي العقد يلزم 9

10 
 ردنياأل االتحاد من رسميا العقد باعتماد النادي العقد يلزم

 القانونية المدة خالل العقد إلثبات القدم لكرة
 9 متوسط %66.20 1.26 3.31

11 
 اتبالر مدفوعة سنوية إجازة الالعب بمنح النادي العقد يلزم

 بالكامل
 11 متوسط %65.80 1.20 3.29

12 
 حال في كامالتعويضا   الالعب بتعويض النادي العقد يلزم

 العقد النادي فسخ
 12 متوسط %65.20 1.24 3.26

13 
، بولمق لسبب العقد بإنهاء الالعب بإخطار النادي العقد يلزم

 القانونية المدة خالل خطيا
 13 متوسط %65.00 1.24 3.25

 14 متوسط 64.00% 1.24 3.20 الالعب ألسرة صحية رعاية بتقديم النادي العقد يلزم 14

 15 متوسط 63.20% 1.27 3.16 إصابته حالة في الالعب مستحقات بصرف النادي العقد يلزم 15

  متوسط 66.80% 1.04 3.34 محور النادي 

 :مهذه القي وباستعراض. ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور النادي4جدول )يظهر ال

يعزو و .(66.80%( وبأهمية نسبية )3.34بمتوسط حسابي ) .قد جاء بدرجة متوسطة محور النادي يتبين أن مستوى

بن ظلم أو غ  يحصلاللنادي من التزامات تجاههم حتى الباحث هذه النتيجة إلى أن الالعبين يهتمون بمعرفة ما يترتب على ا

ردني التحاد األاعليمات تالمرجعية القانونية هي  علما  بأنأو عدم التزام من النادي إذا واجه الالعب حاالت اضطرارية خاصة 

م االحتراف من ظاضرورة وضع بنية تحتية قانونية لتحقيق ن من( (Bin Aki, 2015وهذا ما أكدت عليه دراسة  .لكرة القدم

 . بينتحديد عقود االنتقاالت بين األندية،مع ت .المدرب –لالعب ا –خالل وجود تشريعات تنظم العقود المبرمة بين النادي 

الموجود  إن، بل أن ممارسة االحتراف تتم في ظل عدم وجود قواعد وقوانين نظامية تحكم عالقة الالعب بالناديالدراسة 

 ة هو التعليمات التي تتضمنها عقود الالعبين.الذي يحكم تلك العالق

وقد  .(3.16 –3.56وجاء مستوى فقرات المحور بدرجة متوسطة، حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين )

إذ تم  ؛وهي "يلزم العقد النادي بالتكفل بجميع مصاريف عالج الالعب عند اإلصابة" ،( المرتبة األولى1حققت الفقرة )

ويعزو الباحث ذلك إلى أن موضوع  .(%71.20( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية )3.56وسط حسابي )تقديرها بمت

لتأثيرها سواء من الناحية المادية التي تحتاجها اإلصابة الرياضية والكلفة  اإلصابات الرياضية هو الهاجس األكبر للجميع نظرا 
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مدة االبتعاد في لمعنوية وما يترتب عليها من تفكير النادي والالعب أو من الناحية ا .التي تترتب عليها بحسب حجم اإلصابة

ن أعن المالعب الرياضية وتأثير ذلك على مستواه الرياضي، وبالتالي على مستقبله من ناحية االستمرار مع الفريق، خاصة و

وبالتالي فان أكثر  .الفريق مع ٍمصدر رزق الالعب يأتي من خالل قدرته على اللعب بشكل مستمر وبمستوى فني وبدني عال

خاصة إذا كان يحتاج إلى رعاية طبية وعمليات ذات  ،مين التغطية العالجية لهأما يفكر فيه الالعب هو مدى التزام النادي بت

 عدم ظل يمارس في الرياضي التي أظهرت نتائجها أن االحتراف(Saleh, 2017) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة .كلف عالية

 خوفا .الملعب داخل. لالعبين النفسي االستقرار عدم عنه ينتج وهو ما .لالعبين واالجتماعي المناسب الصحي مينالتأ وجود

 الملعب. خارج أو إصابة داخل حدوث من

حيث تم .وهي "يلزم العقد النادي بصرف مستحقات الالعب في حالة إصابته" ،( المرتبة األخيرة7كما حققت الفقرة )

ويفسر الباحث  .(%63.20( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )3.16بمتوسط حسابي بقيمة ) تقدير هذه الفقرة

وهذه  .ن النادي الذي ينتمي إليه سيقوم بتوفير المستحقات المالية له في حال إصابتهأأن الالعب يثق ب هذه النتيجة إلى

 ,Al-Sotariهذه النتيجة مع دراسة  وقد انسجمت .اديالذي يربط الالعب مع الن اإليجابيالثقة تأتي من خالل التعامل 

ويسهم في  .أن تطبيق نظام االحتراف يحفظ حقوق الالعب المادية ويوفر له دخال مادياإلى والتي توصلت نتائجها  ((2006

لمسائل ( التي بحثت في اZonghui, 2015فيما اختلفت مع دراسة ) .تطوير حالة الالعبين البدنية والمهارية والخططية

 .القانونية والنزاعات خالل عمليات نقل الالعبين المحترفين في المجاالت الرياضية المهنية الصينية مثل كرة القدم وكرة السلة

 األمر الذي يعكس بعض المشكالت القانونية.

مستوى  على ولم تحصل .نجد أن معرفة الالعبين القانونية جاءت بدرجة متوسطة ،وفي العودة لمجمل فقرات المحور

اه ى مستومرتفع حسب المأمول الذي بدوره سيساهم في تحقيق االستقرار بمختلف مجاالته على الالعب، وسينعكس عل

 التأمين جودو عدم ظل يمارس في الرياضي أن االحتراف إلى (Saleh, 2017)دراسة  أشارت وقد .أثناء اللعبفي  وأدائه

 حدوث من فا خو.الملعب داخل لالعبين النفسي االستقرار عدم عنه ينتج وهو ما .لالعبين الصحي واالجتماعي المناسب

املين في مجال على أهمية توعية الع (Bakeer et al., 2014)تؤكد دراسة ،وفي هذا السياق. الملعب خارج أو إصابة داخل

دية التي ية األنرعاعلى ة والخاصة وتشجيع المؤسسات الوطنية العام .كرة القدم بأهمية االحتراف ومردوداته ومتطلباته

 .تمارس االحتراف

 : تحليل فقرات محور الالعبثانيًا

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور الالعب مرتبة تنازلياً : (5جدول )ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية
 الرتبة المستوى

1 
 رياضية أنشطة أي في المشاركة بعدم الالعب عقدال يلزم

 النادي من خطية بموافقة إال أخرى
 15 متوسط %72.40 1.08 3.62

2 
 ديالنا رغب إذا إعارته على بالموافقة الالعب العقد يلزم

 بذلك
 13 متوسط %71.80 1.05 3.59

 2 متوسط 70.80% 1.05 3.54 التدريبات كافة في بالمشاركة الالعب العقد يلزم 3

4 
 هبوط حال في العقد قيمة نصف بخسارة الالعب العقد يلزم

 النادي
 14 متوسط %70.80 1.20 3.54

 12 متوسط 70.40% 1.18 3.52 اديالن هبوط حال االحتراف صفة بانتفاء الالعب العقد يلزم 5

 8 متوسط 70.20% 1.05 3.51 النادي مع المعسكرات في بالمشاركة الالعب العقد يلزم 6

7 
 مستحقاته من بالخصم العقوبة حال في الالعب العقد يلزم

 المالية
 11 متوسط %69.80 1.20 3.49

 1 متوسط 69.00% 1.28 3.45 النادي كافة مباريات في بالمشاركة الالعب العقد يلزم 8
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية
 الرتبة المستوى

 5 متوسط 68.20% 1.08 3.41 ديهل السابقة باإلصابات النادي إخبارب الالعب العقد يلزم 9

10 
 بالمدة العقد بفسخ رغبته حال في الالعب العقد يلزم

 النادي مع عليها المتفق القانونية
 10 متوسط %67.60 1.14 3.38

11 
 الذي الحياة نمط حول المدرب بنصائح الالعب العقد يلزم

 إتباعه يجب
 4 متوسط %67.40 1.01 3.37

12 
 له يتعرض مرض بأي النادي بإبالغ الالعب العقد يلزم

  فورا  لالعبا
 6 متوسط %67.00 1.11 3.35

 9 متوسط 67.00% 1.13 3.35 النادي يحددها التي االنتقال بشروط الالعب العقد يلزم 13

 3 متوسط 66.20% 1.06 3.31 ديالنا ونشاطات مؤتمرات في بالمشاركة الالعب العقد يلزم 14

15 
 في شخصيته باستخدام النادي بتفويض الالعب العقد يلزم

 والدعاية الترويج
 7 متوسط %63.40 1.14 3.17

  متوسط 68.80% 0.95 3.44 محور الالعب 

 :وباستعراض هذه القيم .( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور الالعب5يظهر الجدول )

ويعزو  .(%68.80مية نسبية )( وبأه3.44بمتوسط حسابي ). الالعب قد جاء بدرجة متوسطة يتبين أن مستوى محور

عقد االحتراف الذي قاموا بتوقيعه مع النادي هو عقد عمل ال بد من االلتزام ببنوده  أنالباحث ذلك إلى أن الالعبين يدركون 

 ,Awwad دراسة وهذه النتيجة تتفق مع جاءت به .بشكل جيد ومناسب حتى ال يترتب عليهم عقوبات هم في غنى عنها

ألحكام  وانه يمكن النظر في الدعاوى الناتجة منه وفقا  .رت إلى أن عقد االحتراف الرياضي هو عقد عمل( التي أشا(2014

 وبالتالي االستعانة بقانون العمل عند وضع الئحة لالحتراف الرياضي. العمل. قانون

وقد  .(3.17 –3.62حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين ) .وجاء مستوى فقرات المحور بدرجة متوسطة

فقة خطية ى إال بمواوهي "يلزم العقد الالعب بعدم المشاركة في أي أنشطة رياضية أخر ،( المرتبة األولى15حققت الفقرة )

لباحث هذه ويفسر ا .(72.40%( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية )3.62إذ تم تقديرها بمتوسط حسابي ) ؛من النادي"

نشاطات  شاركة بأيام والمبعدم القي د التوقيع على العقد االحترافي مع النادي أصبح ملزما نه بمجرأأن الالعب يدرك بالنتيجة 

 ذلك حرصا  و .ناديإال بموافقة ال ،سواء رسمية أو غير رسمية وسواء في لعبته أو في رياضة أخرى ،أو بطوالت مهما كانت

تقليل  نهاأن شمشتيت فكر الالعب بمهام ونشاطات وعدم ت. من النادي على جاهزية الالعب الفنية وعدم تعرضه لإلصابات

رفة لديهم مع ين أصبحوهذا يعزز أن الالعب .وذلك لضمان مشاركته الفعالة وااليجابية لتحقيق أهداف النادي. تركيز الالعب

ختالف لى وجـود أوجـه اإ (Al-Masarwa and Al-Rifai, 2019) أشارت دراسةوقد  .بالجوانب القانونية لعقد االحتراف

جبـه لالعب بموعلى ا ال سيما من حيث عنـاصر وخصائص عقـد االحتراف وطريقة إبرامـه وطبيعة االلتزامـات المترتبة .كثيرة

 ا قانـوني ا امن ثمة نظـنـي أوهو ما يع .إضافـة إلى مصـادر األحكام واجبة التطبيـق عليه .وكيفية حسـم النزاعـات المتعلقـة بـه

د األعظم ت بالسـوااعتن يقوامه الئحة االحتراف وقواعدها التفسيرية الت .يحكـم ويطبق بشـأن عقد االحتراف ومسـتقال  ا خـاص

التي أظهرت  ((Saadani, 2005فيما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة  .مـن أحكام وتفاصيل العالقة العالقة بين الطرفين

 والجيش الشركات(مثل جهة من ألكثر اللعب وخاصة معهم المبرمة دالعقو بنصوص المحترفين التزام الالعبين نتائجها عدم

 حي.والص والفني البدني على مستواهم يؤثر مما. القدم كرة غير أخرى بمهن الالعبين وانشغال، (والجامعات

خدام شخصيته في الترويج ( المرتبة األخيرة وهي "يلزم العقد الالعب بتفويض النادي باست7كما حققت الفقرة )

( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة 3.17حيث تم تقدير هذه الفقرة بمتوسط حسابي بقيمة )؛ "والدعاية

 .أن موضوع التسويق والترويج والدعاية باستخدام شخصيات الالعبين غير متاحبويفسر الباحث هذه النتيجة . (%63.40)

لقلة اهتمامهم  نظرا   ،الالعب أو من جهة شركات التسويق سواء من جهة النادي أو من جهة ،ويستخدم بحدود ضيقة جدا 
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وهذا ما أكدت عليه دراسة . الدول األوروبية بالشخصية الرياضية الملفتة والجاذبة كما يحدث مع الالعبين المحترفين في

(Zonghui, 2015) انين واللوائحنه يتعين توضيح العالقة القانونية من خالل التفسير المنتظم للقوأإلى  التي أشارت. 

  دراسة ومنحهم القدرة على العمل واالستخدام التجاري للشخصية، فيما أظهرت .وإعطاء خصوصية لالعبين المحترفين

(Al-Zyoud and Badr, 2013) أن دور الالعب المحترف في تطوير كرة القدم من وجهة نظر اإلداري  التي أظهرت نتائجها

 بينما لإلداري األردني جاءت بدرجة عالية. .رجة عالية جدا السعودي في جميع المجاالت جاءت بد

العقود  تجاه ن هذه النتيجة تعكس مستوى معرفة قانونية متوسطةإف ،وباستعراض جميع فقرات المحور ،وفي المحصلة

دون  عب غالبا لالض مع احيث يتم التفاو .أنها ليست على الدرجة المطلوبة أي. االحترافية التي يوقعها الالعبون مع األندية

ليه ا يترتب عوم .فينأو مستشار قانوني يفند تفاصيل العقد وما يترتب على ذلك التوقيع من التزامات بين الطر ٍوجود محام

 المدني القانون يف العامة القواعد كفاية التي أشارت إلى عدم (Aladwan, 2012)وهذا ما أكدته دراسة  .من تبعات قانونية

 قانوني ظامن وجود وعدم .الرياضي عقود االحتراف وتنظيم. الرياضي ظاهرة االحتراف لمواجهة العمل وقانون األردني

 فقد أوصت ،لخللولمعالجة هذا ا .التنافسية الرياضة في ميدان التشريعي النقص بسبب الرياضي لظاهرة االحتراف مستقل

ذا ما أكدته وه .تطبيق االحتراف الرياضي عن اشئةالن الرياضية بالمنازعات خاص رياضي قضاء إنشاء الدراسة بضرورة

 اعات. ضرورة إنشاء مؤسسات تحكيم رياضية احترافية إلصدار أحكام موثوقة في النزمن ( Zonghui, 2015دراسة )

لقدم اي كرة التساؤل الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير لمحترف

مركز و لخبرة،اسنوات والمؤهل العلمي، )د االحترافية والمسؤولية القانونية الناجمة عنها تبعا لمتغيرات بالعقو

 ؟(صفة الالعبواللعب، 

 الفروق وفق متغير المؤهل العلمي :أواًل

 لقدمكرة ا لمحترفي األردني "ت" للفروق بين متوسطات مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير اختبار: (6الجدول )

 بالعقود االحترافية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

 الداللة مستوى ت قيمة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد العلمي المؤهل المحاور

محور 

 النادي

 1.04 3.34 96 ثانوية عامة فما دون
0.07 0.940 

 1.06 3.35 85 بكالوريوس فما فوق

محور 

 الالعب

 0.99 3.36 96 نثانوية عامة فما دو
1.23 0.217 

 0.91 3.53 85 بكالوريوس فما فوق

 الكلي
 0.99 3.35 96 ثانوية عامة فما دون

0.64 0.520 
 0.96 3.44 85 بكالوريوس فما فوق

( بين α ≤0.05( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6تشير النتائج في الجدول ) 

لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية والمسؤولية القانونية  األردنيإلمام العبي أندية دوري المناصير متوسطات مدى 

( 0.520بمستوى داللة ) ،(0.64إذ بلغت ) :وذلك استنادا  إلى قيمة ت المحسوبة .الناجمة عنها تبعا لمتغير المؤهل العلمي

( 0.940بمستوى داللة ) ،(0.07كما بلغت قيمة ت المحسوبة ) .ائيا حيث تعد هذه القيمة غير دالة إحص ،للدرجة الكلية

ألن قيمة  وتعد هذه القيم غير دالة إحصائيا . ( لمحور الالعب0.217( بمستوى داللة )1.23وبلغت )، لمحور النادي

عند توقيع العقد  يسيا ورئ مهما  أن المؤهل العلمي لم يشكل دورا  إلى ويعزو الباحث ذلك .(0.05مستوى الداللة أكبر من )

مما يساهم  .ليسوا مختصين بالمجال القانوني ا علمي إضافة إلى أن اغلب الالعبين ممن يحملون مؤهال  .بين الالعب والنادي

ن الالعب يحرص على توقيع العقد إوبالتالي ف .عقد االحتراففي في عدم إلمام الالعب بجميع الجوانب القانونية المتضمنة 

واللعب مع أندية . للحاجة المادية من جهة على اعتبار أن التوقيع هو فرصة ذهبية لالعب نظرا   ،عن محتوياتهبغض النظر 

( أن (Al-Sotari, 2006تؤكد دراسة و .الدرجة الممتازة وتطوير مستواه البدني والمهاري وتحقيق الشهرة من جهة أخرى

ويسهم في تطوير حالة الالعبين البدنية والمهارية  .ماديا  له دخال  تطبيق نظام االحتراف يحفظ حقوق الالعب المادية ويوفر
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أن طريق االحتراف يساعد في تحسين مستوى دخل الالعبين  ( إلىWilliamson, 2000كما تشير دراسة ). والخططية

 ,Al-Zoubiة مع نتائج دراس وتختلف هذه النتيجة .ويمنحهم الثقة بأنفسهم .ويساعدهم في الحصول على مؤهالت علمية

 لمتغير المؤهل العلمي. وجود فروق ذات داللة إحصائية في المجال االقتصادي والنفسي تبعا  هاأظهرت نتائج التي( (2014

 لمتغير سنوات الخبرة : الفروق وفقًاثانيًا

ترفي كرة لمح ردنياأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى إلمام العبي أندية دوري المناصير :(7الجدول )

 سنوات الخبرةل تبعا القدم بالعقود االحترافية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المحاور

 محور النادي

 1.07 2.91 31 سنوات 5إلى أقل من  1من 

 1.07 3.26 93 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 0.87 3.71 57 سنوات فأكثر 10 

 محور الالعب

 1.01 3.00 31 سنوات 5إلى أقل من  1من 

 0.97 3.34 93 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 0.74 3.85 57 سنوات فأكثر 10 

 الكلي

 1.02 2.95 31 سنوات 5إلى أقل من  1من 

 0.99 3.30 93 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 0.77 3.78 57 سنوات فأكثر 10 

ي لمحترف نياألرد اهرية بين متوسطات مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير( وجود فروق ظ7يالحظ من الجدول )

عند  .إحصائية ات داللةولتحديد ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذ .سنوات الخبرةل تبعا كرة القدم بالعقود االحترافية 

  .( يبين ذلك8والجدول ) (One -way Anova( تم تطبيق تحليل التباين األحادي )α ≤0.05مستوى الداللة )

 م بالعقودكرة القد نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير لمحترفي :(8جدول )ال

 سنوات الخبرةلاالحترافية 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحاور

محور 

 النادي

 7.15 2 14.30 بين المجموعات
6.99 
 

0.001 
 

 1.02 178 182.02 داخل المجموعات

  180 196.32 الكلي

محور 

 الالعب

 8.18 2 16.37 بين المجموعات
9.91 
 

0.000 
 

 0.83 178 147.02 داخل المجموعات

  180 163.39 الكلي

 الكلي

 7.65 2 15.30 بين المجموعات
8.78 
 

0.000 
 

 0.87 178 155.18 داخل المجموعات

  180 170.48 الكلي

توسطات مدى م( بين α ≤0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)8تشير النتائج في الجدول )

 إلى ك استنادا وذل ،برةسنوات الخل تبعا لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية  األردنيإلمام العبي أندية دوري المناصير 

ألن  ة إحصائيا حيث تعد هذه القيمة دال ،( للدرجة الكلية0.000( وبمستوى داللة )8.78بلغت ) التيقيمة ف المحسوبة 

( 9.91)و ( لمحور النادي0.001وبمستوى داللة ) ،(6.99كما بلغت قيمة ف ) .(0.05قيمة مستوى الداللة أقل من )

لتحديد و. (0.05ن )ألن قيمة مستوى الداللة أقل م وتعد هذه القيم دالة إحصائيا  .العب( لمحور ال0.000بمستوى داللة )

ود قدم بالعقرة الكلمحترفي  األردني مواقع الفروق بين فئات سنوات الخبرة على محوري إلمام العبي أندية دوري المناصير

 ر.( نتائج هذا االختبا9) الجدولحيث يوضح  ،فقد استخدم اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ،االحترافية
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 المناصير ندية دورينتائج اختبار شيفيه لتحديد فئات سنوات الخبرة التي قد تختلف في محاور إلمام العبي أ :(9جدول )ال

 لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية األردني 

 نوات فأكثرس 10  سنوات 10إلى أقل من  5من  سنوات الخبرة المتوسط الحسابي المحاور 

 محور النادي

 *0.002 0.246 سنوات 5إلى أقل من  1من  2.91

 *0.031  سنوات 10إلى أقل من  5من  3.26

   سنوات فأكثر 10 3.71

 محور الالعب

 *0.000 0.205 سنوات 5إلى أقل من  1من  3.00

 *0.005  سنوات 10إلى أقل من  5من  3.34

   سنوات فأكثر 10 3.85

 الكلي

 *0.001 0.208 سنوات 5إلى أقل من  1من  2.95

 *0.010  سنوات 10إلى أقل من  5من  3.30

   سنوات فأكثر 10 3.78

 صيروري المنا( أن الفروق في محور النادي ومحور الالعب والدرجة الكلية إللمام العبي أندية د9يبين الجدول )

سنوات(  5من  إلى اقل 1انحصرت بين الالعبين األقل خبرة )من  لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية قد األردني

الذين  .وات فأكثر(سن 10األكثر خبرة ) نالالعبيلصالح  داللة الفروق وكانت .سنوات فأكثر( 10والالعبين األكثر خبرة )

ذلك فقد لوحظ من ك .(9) كبر كما هو مبين في الجدولأ ٍكانت قيم متوسطاتهم الحسابية هي األكبر مشيرة إلى درجة إلمام

عن الالعبين  حصائيا إ  داال سنوات( قد اختلفوا اختالفا  10إلى اقل من  5أن العبي الخبرات المتوسطة )من  نتائج الجدول

ذين كانت قيم ال .سنوات فأكثر( 10داللة الفروق لصالح األكثر خبرة ) وكانتسنوات فأكثر(،  10ذوي الخبرة األعلى )

لنتائج أن درجة إلمام ( كما بينت ا9) ية هي األكبر مشيرة إلى درجة إلمام اكبر وكما هو مبين في الجدولمتوسطاتهم الحساب

ن ت قريبة مطة كانلمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية من ذوي الخبرات المتوس األردني العبي أندية دوري المناصير

حث ذلك يعزو الباو .ئيا فروق بين العبي هاتين الفئتين غير دالة إحصابحيث كانت ال .درجة إلمام الالعبين ذوي الخبرة األقل

عرفة بح لديهم مأص نديةأن الالعبين أصحاب الخبرات األعلى الذين قاموا بالتوقيع على عقود االحتراف مع العديد من األ إلى

 هم من حيثلألندية الحاجة  اسب نظرا كبر المكألتحقيق . مناسبة في تفاصيل العقود واالتفاق على البنود التي يهتمون بها

قد أكدت و. قليفرضون شروطهم بشكل أفضل من زمالئهم أصحاب الخبرة األ فهم وبالتالي .مستوياتهم البدنية والمهارية

وتختلف هذه النتيجة مع  .لمحترف يساهم في تطوير كرة القدمالالعب اأن  (Al-Zyoud and Badr, 2013) نتائج دراسة

 عب. ر سنوات الخبرة لاللمتغي التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا  (Al-Zoubi, 2014)دراسة 

 : الفروق وفقا لمتغير مركز اللعبثالثًا

 محترفي كرةل ردنياأل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى إلمام العبي أندية دوري المناصير: (10الجدول )

 مركز اللعبتبعا  لقود االحترافية القدم بالع

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد صفة الالعب المحاور 

 محور النادي

 1.01 3.01 18 حارس مرمى

 1.04 3.17 45 مدافع

 1.04 3.43 79 وسطالعب 

 1.06 3.52 39 مهاجم

 محور الالعب

 1.06 3.16 18 حارس مرمى

 0.97 3.33 45 مدافع

 0.93 3.56 79 وسطعب ال

 0.93 3.46 39 مهاجم
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد صفة الالعب المحاور 

 الكلي

 1.02 3.09 18 حارس مرمى

 0.98 3.25 45 مدافع

 0.96 3.49 79 وسطالعب 

 0.97 3.49 39 مهاجم

ي لمحترفدني األر( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير 10يالحظ من الجدول )

د حصائية عنداللة إ مركز اللعب، ولتحديد ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذاتل تبعا د االحترافية كرة القدم بالعقو

  .( يبين ذلك11والجدول ) .(One -way Anovaتم تطبيق تحليل التباين األحادي ) ،(α ≤0.05مستوى الداللة )

 دنياألر بي أندية دوري المناصيرنتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات مدى إلمام الع :(11جدول )ال

 مركز اللعبل تبعًالمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المحاور 

محور 

 النادي

 1.70 3 5.11 بين المجموعات
1.58 
 

0.196 
 

 1.08 177 191.20 داخل المجموعات 

  180 196.32 الكلي

محور 

 الالعب

 1.03 3 3.10 بين المجموعات
1.14 
 

0.335 
 

 0.91 177 160.29 داخل المجموعات 

  180 163.39 الكلي

 الكلي

 1.26 3 3.79 بين المجموعات
1.34 
 

0.262 
 

 0.94 177 166.69 داخل المجموعات 

  180 170.48 الكلي

ن متوسطات ( بيα ≤0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )11الجدول ) تشير النتائج في

ا  إلى لك استنادوذ .للعبامركز تبعا  للمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية األردني مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير 

ألن  دالة إحصائيا  حيث تعد هذه القيمة غير ،( للدرجة الكلية0.262بمستوى داللة ) .(1.34بلغت ) التيقيمة ف المحسوبة 

( 1.14)و ( لمحور النادي0.196( بمستوى داللة )1.58كما بلغت قيمة ف ) .(0.05من ) أكبر قيمة مستوى الداللة

 .(0.05) كبر منألن قيمة مستوى الداللة أ وتعد هذه القيم غير دالة إحصائيا . ( لمحور الالعب0.335بمستوى داللة )

دية ا مع األنوقعونهيمن المعرفة بمحتوى العقود االحترافية التي  ا جميع الالعبين يمتلكون مستوى مناسب أن ويرى الباحث

 فياللعب  تشاركهمأن الالعبين نتيجة لعالقاتهم الشخصية مع بعضهم و ويعزو الباحث ذلك إلى .بغض النظر عن مركز اللعب

ه العقود من هذ في معرفتهم وإلمامهم بالعقود االحترافية وما يريدون تحقيقه ذلك ساهم ، فقدمختلف المراكز ولفترات

 .ين الدخلة لتحسخاصة وأنهم يعتبرون أن التجربة االحترافية هي فرصة سانح .وتحصيل أفضل المزايا نتيجة هذا التوقيع

ين فرص وتأم .نيةة والبدومهاراتهم الفنية والمهاريإضافة إلى أن نظام االحتراف يوفر لهم الفرصة المناسبة إلظهار قدراتهم 

ي راف الدولم االحتن الجهات الرسمية التي تنظم شؤون االحتراف لم تطبق نظاأإلى معرفتهم ب إضافة . هذاعمل مناسبة لهم

نه ال بد من أجها ( التي أظهرت نتائ(Bin Aki, 2015 إليه دراسة وهذا ما أشارت .األوروبية بالشكل الموجود في األندية

 .المدرب –ب الالع –من خالل تشريعات تنظم العقود المبرمة بين النادي  .وضع بنية تحتية قانونية لتحقيق نظام االحتراف

مختلف  ع تحديدماألندية مقننة في شكل شركات رياضية تجارية، ن تكون أو .مع تحديد عقود االنتقاالت ما بين األندية

 ة. ة الدوليوعدم تعارضها مع لوائح االتحادات الرياضي ينظم عقود عمل الالعبين. ذيال االحتراف الرياضي قوانين
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 : الفروق وفق متغير صفة الالعب:رابعًا

قدم ي كرة اللمحترفاألردني  اختبار "ت" للفروق بين متوسطات مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير :(12الجدول )

 ة الالعبلمتغير صف بالعقود االحترافية تبعا 

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد صفة الالعب المحاور 

 محور النادي
 1.05 3.26 160 محلي

3.0 0.003 
 0.77 3.97 21 أجنبي

 محور الالعب
 0.96 3.36 160 محلي

3.08 0.002 
 0.70 4.03 21 أجنبي

 الكلي
 0.98 3.31 160 محلي

3.12 0.002 
 0.72 4.00 21 أجنبي

ين متوسطات ( بα ≤0.05) ( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة12تشير النتائج في الجدول ) 

عب لصالح الالالعب ولمتغير صفة ال مدى إلمام العبي أندية دوري المناصير لمحترفي كرة القدم بالعقود االحترافية تبعا 

وذلك  ،(3.31بلغ ) الذي( وهو أعلى من المتوسط الحسابي لالعب المحلي 4.00لى متوسط حسابي )حيث حصل ع، األجنبي

 .لقيمة دالة إحصائيا ( للدرجة الكلية،وتعد هذه ا0.002(، بمستوى داللة )3.12بلغت ) التياستنادا  إلى قيمة ت المحسوبة 

( لمحور 0.002( بمستوى داللة )3.08)و النادي( لمحور 0.003( بمستوى داللة )3.0كما بلغت قيمة ت المحسوبة )

لنتيجة إلى أن الالعب اويعزو الباحث هذه  .(0.05ألن قيمة مستوى الداللة أقل من ) وتعد هذه القيم دالة إحصائيا . الالعب

 نهأعتبار اعلى  ،ديفي الحرص على فهم بنود وتفاصيل العقد المبرم بينه وبين النا عادة ما يكون على درجة أعلى األجنبي

ي قد الذصيل محتويات العاعلى فهم تف ا نه يكون حريصإوبالتالي ف .شخص مغترب يبحث عن فرصة عمل في غير بلده

ذا . هن عقدهرجوة مسيقوم بالتوقيع عليه وتحقيق أعلى دخل مادي وتقليل التكاليف إلى ابعد حد ممكن لتحقيق الفائدة الم

براته تيجة خالتعامل مع موضوع االحتراف أفضل مقارنة مع الالعب المحلي ن خبرة الالعب األجنبي في أن إضافة إلى

لقانونية لمالية واانبه اأن الالعب األجنبي لديه وكيل أعمال يقوم بدراسة العقد االحترافي من جميع جو . فضال  عنالمتراكمة

حتراف له تأثير ايجابي على مستوى أداء ق اال( أن تطبي(Al-Zoubi, 2014 تؤكد دراسةو .قبل التوقيع النهائي مع النادي

ثال كرة القدم م: جاءت تحت عنوان العقود الرياضية فقد (Gerald, 2003)دراسة كذلك .العبي أندية المحترفين في األردن

حتراف في ظام االناقش فيها ظهور روابط عقدية فريدة من نوعها في عالقات العمل كنتيجة حتمية لتطبيق نو ،االحترافية

القوانين (أهمية تعديل قانون الرياضة وZonghui, 2015أكدت دراسة ) ذلكك .الم الرياضة عامة وكرة القدم خاصةع

دية عطاء األنوإ .مةمن خالل الحوك .وإضعاف مفهوم السلطة والفردية .لتقوية النظام القانوني للرياضة .واللوائح األخرى

م رياضية ت تحكيد الناضجة والمفيدة في نقل الالعبين، وإنشاء مؤسساوتعلم القواع .والالعبين مساحة أكبر لالستقالل

 احترافية.

 االستنتاجات

 فقد توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية: ،في ضوء أهداف الدراسة

 بالعقود االحترافية.ا  لمامإدوري المناصير األردني لمحترفي كرة القدم معرفة و ويمتلك العب .1

 في العقد االحترافي هو اإلصابات الرياضية.أكثر ما يؤرق طر .2

 يحرص جميع الالعبين على إبرام العقود االحترافية. .3

 .افيةإكسابه معرفة قانونية نتيجة توقيعه على العديد من العقود االحترفي  األعلى ساهمت خبرة الالعب .4

 بنفس الدرجة. جميع الالعبين بمختلف مراكزهم لديهم معرفة قانونية بعقود االحتراف .5

 ألردني.المحلي ابالبنود الواردة في العقود االحترافية مقارنة مع الالعب  لماما إالالعب األجنبي أفضل معرفة و .6
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 التوصيات

 في ضوء أهداف الدراسة وبعد مناقشة النتائج، يوصي الباحث بما يلي:

 حترافية.ضرورة توعية األندية والالعبين بالجوانب القانونية للعقود اال. 1

 .انونيةضرورة وجود مستشار قانوني لكل طرف من أطراف المنظومة االحترافية لتجنب الوقوع في المشاكل الق .2

ما بقانونيين  تشارينمراجعة العقود االحترافية لكل أطراف المنظومة االحترافية لصياغة العقود االحترافية من قبل مس .3

 يضمن حقوق كل األطراف.

 من خبرات الالعبين األجانب في تنظيم عقود االحتراف لالعبين المحليين. االستفادة .4

 العمل على زيادة المعرفة القانونية بعقود االحتراف قبل التوقيع عليها من قبل الالعبين. .5

ألكبر خبرات اال أصحاب توعية الالعبين أصحاب الخبرات االحترافية األقل بضرورة االستئناس بآراء القانونيين والالعبين .6

 قبل القيام بعملية التوقيع على العقود االحترافية.
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Abstract 

This study aimed at identifying the extent at which the players of Jordanian Manasir League for 

Soccer Professionals are aware of professional contracts. The researcher used the descriptive approach 

in its survey image. The study sample consisted of (181) players and a questionnaire was used as a 

tool for collecting data. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) was used, represented in the 

descriptive statistics (means, standard deviations, Cronbach alpha, one-way analysis of variance, and 

Scheffe test). The results showed that the extent to which player’s are aware of professional contracts 

and the legal’s responsibility related to them was medium. The results also showed that there are no 

statistically significant differences due to the variable of (educational qualification), while the results 

revealed there are statistically significant differences due to the variable of (years of experience) in 

favor of (more than 10 years). The results also showed that there are no statistically significant 

differences due to the variable of (playing position), while the results revealed that are statistically 

significant differences due to the variable of (player's nationality) in favor of the foreign player. The 

researcher recommends the necessity of educating the clubs and players about the legal domains of 

professional contracts. 

Keywords: Sport professionalism, Jordan Professional Manasir League, Professional contracts, 

Soccer. 
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دور وسائل االعالم الرياضي في نشر ورفع مستوى رياضة العاب القوى ودعمها 

 وتّطويرها من وجهة نظر الرياضيين

 

  *الزعبي صالح آمال سليمان 

 15/7/2020  تاريخ القبول  06/01/2020  ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

 نظر وجهة نم وتطويرها ودعمها القوى العاب ةضريا مستوى رفعنشر و في اإلعالم وسائل هدفت هذه الدراسة الى معرفة دور

 .(الخبرة واتسن عددو العمرو العلمي المؤهلو الصفةو الجنس) لمتغيرات تبعا  ات نظرهم وجهباإلضافة الى معرفة  ،رياضيينال

قرة موزعة على أربعة ( ف35) مكونة منلجمع البيانات  ةستبانكما اعدت إ ،خدمت الباحثة المنهج المسحي لمالءمته طبيعة الدراسةاست

 قوامها عينة على اسةالدر أجريت .والمجال التنافسي( ،والمجال المهني ،والمجال الصحي ،المجال المعرفي والثقافي: )مجاالت تتضمن

ائج أظهرت النتو ،ربدإلية التربية الرياضية في محافظة ( من طلبة ك83( من اإلداريين و)28)و لعاب القوىمنتخبات أ من العبي (81)

 ظر الرياضينجهة نوطويرها من التي توصلت إليها الدراسة أن درجة تقييم دور وسائل اإلعالم في رفع مستوى رياضة العاب القوى وت

مجال ال هثم يلي ،نافسيالتمجال ال يليه ،المعرفي والثقافيمجال ال ىجاء في المرتبة األولحيث  ،متوسطة لجميع مجاالت الدراسةجاءت 

عزى اد العينة تستجابات أفرفي اذات داللة إحصائية  ا  فروق أّن هناكبينت النتائج أيضا  و .المهني مجالاللمرتبة األخيرة وفي ا ،الصحي

 .خبرةسنوات ال عددمتغير و لمتغير العمر، تعزىوعدم وجود فروق دالة إحصائيا   (،والمؤهل العلمي ،والصفة ،ات )الجنسمتغيرل

 ونالرياضي ،وسائل اإلعالم ،الدور ،قوىال العاب :الكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

ألفكار مع مات واجتماعي بطبعه يسعى الى تبادل المعلوافاإلنسان  ؛عالم يعود الى بداية وجود إلنسانإن تاريخ اإل

لعب مع ويلمجتبنية ال ا أساسي ا ويعد اإلعالم مكون .إال أن وسائل التبادل هي التي تغيرت مع مر العصور ،اآلخرين بفطرته

 وتتبدل تتغير شعارات جردم وليس مهنة ورسالة الحقيقة فاإلعالم في ،المجتمع في السائدة والمعايير القيم تغير في هاما  دورا 

 النقد ويقدمكافة  التالمجا يغطي فهو .المسؤول العام الرأي عقول يخاطب وصوت وغاية هدف له مفكر عقل هو بل ،األهواء بتغير

ئل اإلعالم بأنها وسا  (Denis McQuail)يلماكودينيس  ويعّرف .المجتمع على والفائدة بالنفع يعود ويم بماوالتق والتوجيه

ألجهزة ي أيضا  اوه ،ة"مؤسسات تهتم بإنتاج المعلومات واألفكار والثقافة وتوزيعها على الناس تلبية لحاجياتهم االجتماعي"

كرة من اختيار الف اتها بدءا األداة الرئيسية لعملية اإلعالم بكل خطو ل اإلعالموسائ تعتبركما  ،األساسية للعالقات االجتماعية

عالقة  ينة ذاتصل إلى جمهور المتلقين لتحقيق وظائف أو غايات معتالة ذات محتوى وشكل معين إلى أن وصياغتها في رس

اء النظام تكم إليه أجزية تحتكم إلى ما تحفإن وسائل اإلعالم نظم اجتماع، ى هذه التعريفاتإل واستنادا  .بالفرد والمجتمع

جموعة مبأنها  وقد حّدد بعض خبراء االتصال واإلعالم وسائل اإلعالم الجماهيرية .الكلي من وظائف وعالقات متبادلة

مسموعة صحافة الأن وسائل اإلعالم هي البعلما   ،الوسائل واألدوات التي تسهل عملية النشر والتوزيع على نطاق واسع

 .((Abdullah,Mai, 2006 مقروءة والبصريةوال

إسهامات  تصالية من خالل التركيز علىالنظرية الوظيفية في مقاربة الظاهرة اإلعالمية واال هادور وإسهامات وهنا يبرز

النظرية ف .ها، وأهمية استخدام التحليل الوظيفي لوسائل اإلعالم واالتصالئدوركايم في هذه النظرية وجهوده في إثرا

                                                           

  2021، جامعة اليرموك، م اإلنسانية واالجتماعية""سلسلة العلو جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 ، االردن.الرياضة، جامعة اليرموك، اربدعلوم كلية    *



 ...وتطويرها ودعمها لعاب القوىرفع مستوى رياضة او نشر دور وسائل اإلعالم في                                                                         422
 

مما جعلها نظرية  ،ة الظواهر اإلنسانية واالجتماعيةوظيفية تعد أهم النظريات الحديثة التي ظهرت في السياق الغربي لمقاربال

خاصة  ،وهذا ساعد إلى حد كبير في انتشارها واستخدامها كمقاربة علمية حديثة في كثير من البحوث والدراسات .القرن

في بدايات ظهورها منذ ثالثينات القرن الماضي على علماء االجتماع الوظيفيين  تصال التي ارتكزتفي بحوث اإلعالم واال

الوظيفية في مقاربة الظاهرة اإلعالمية النظرية وكاتز وغيرهم. فإسهامات  ،روبرت ميرتونوبارسونز، وأمثال الزار سفيلد، 

إذ حاولوا من خاللها تفسير ؛ا الوظيفيون بدليل أن مختلف البحوث في هذا الميدان قام بههي إسهامات كبيرة واالتصالية 

تأثير وسائل اإلعالم واالتصال على الجمهور والبحث في الوظائف التي تؤديها وسائل اإلعالم في المجتمع. وتحظى هذه 

 .اهمية كبيرةب النظرية التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن

قرار ن واالستيؤدي وظائف اجتماعية تساهم في تحقيق التواز ا فرعي ا اجتماعية ونسق ا نظم وسائل اإلعالم وتعد

لقول ويمكن ا .لمجتمععلى اعتبار أن المؤسسات االجتماعية في التحليل الوظيفي تثبت النظام والتوازن داخل ا،االجتماعيين

ل فهو يمث ؛الجتماعيامن البناء  اجزءا هامتنظر إلى االتصال واإلعالم كنسق اجتماعي يشكل البنائية إن النظرية الوظيفية 

 . )Mattelartm, 2004( ضمن النسق االجتماعي العام ا فرعي ا أي نسق ،من كل اجزء

لى إا واستناد ظيفيةا من الرؤية العامة للوفي تحليل النسق اإلعالمي انطالق وقد أسهم العديد من العلماء الوظيفيين

وبيرنارد  ،W. Schrammشرام  روبرت ميرتون، وويلبوروبول الزارسفيلد،  ومن أبرز هؤالء العلماء .مفاهيمها األساسية

اسات وتعد إسهامات هؤالء العلماء بمثابة حجر األساس للدر .Ch. Wrightوتشارلز رايت ،B. Berelsonبيرلسون 

ناك ثالث وظائف ن هأالى  H. Lasswellشير هارولد الزويل وي .المعاصرة حول وظائف اإلعالم وآثاره على الفرد والمجتمع

ايت رف تشارلز د أضاوق .لإلعالم هي: مراقبة البيئة، والربط بين أجزاء المجتمع، ونقل التراث االجتماعي من جيل إلى جيل

  .)Hosni, Ibrahim, 2011؛ omanQalini & Sh-Al, 2004( ةيالتسلأو  والترفيه ،وظيفتين هما التفسيرإليها 

ات، اد والجماعاألفر يفيين قد ناقشوا بعض القضايا المرتبطة بتأثير وسائل اإلعالم علىإلى أن الوظ اإلشارةد تمت ولق

رة ى أن األسماء علفثمة اتفاق بين العل ا؛خاص املية التنشئة االجتماعية اهتمامونالت قضية تأثير وسائل اإلعالم في ع

ألساسية ادوات ووسائل اإلعالم هي األ رياضيةوال والمؤسسة الدينية وجماعات األصدقاء والرفاق والمؤسسات التعليمية

 وسائل ولىتتايت "رأو بتعبير تشارلز ،أن وسائل اإلعالم تمارس دور ا في عملية التنشئة ويعني ذلك للتنشئة االجتماعية

 .أإلعالم جانب ا من جوانب عملية التنشئة االجتماعية"

 قدم العلميضل التالحياة اليومية للبشر وذلك بف فيائال ا هتلف وسائل اإلعالم تطورأحدثت مخ،في السنوات األخيرةو

لعبه مكن أْن تالذي ي يتساءلون عن الدور الفعلي ينلقد أدى انتشار وسائل اإلعالم المختلفة الى جعل الكثير .والتكنولوجي

 نلذلك أصبح م .وكجاهات والسلتى األفكار واالوسائل اإلعالم المختلفة في تطور الحياة االجتماعية ومدى تأثيرها عل

ن ضموصة المخا ،ياتالذي يعتبر الهدف النهائي من هذه العملن اإلعالم على الجمهور واألفراد الضروري دراسة تأثير مضمو

اضية ارسة الريحو الممنالتي يجب أْن توظف لخدمة التنمية الرياضية للجمهور حتى يتجه األفراد الرياضي والبرامج الرياضية 

 .ته وقدرته وأهدافهحسب رغب منهم كل

 والمرئية والمسموعة المقروءة كافة ساهم بأجهزتهو ،انتشار الرياضة زيادة اإلعالم المختلفة مع تطور وسائل تزامن وقد

ويعتبر  ،اإلنسان حياة في ةأهمي الرياضي اإلعالم المنطلق يشكل هذا ومن ،الناس بين الرياضية الثقافة ونشر بالرياضة التعريف في

 ولقد .الحديثة المجتمعات في هامة حضارية اجتماعية ظاهرة الرياضة إعالمي، حيث أصبحت جهاز أي في الرئيسية ساألس من

 اإلعالم ةأهمي تظهرو .ةالمختلف اإلعالم وسائل جميع لدى الوافرة والعناية الكبير باالهتمام العالم في اإلعالم الرياضي حظي

 في مختلفة وإلتجاهاتا متباينة ةكبير ةجماهيري قاعدة إلى رسائل شكل في والبيانات المعلومات توصيل على قدرته في الرياضي

 .(Al-Zayoud, 2013) معينة مشكلة أو قضية نحو الرأي

أّن اإلعالم الرياضي يعد قديما  وحديثا  بمثابة  الى (Stamiris, 2000)و (Shaker & Shehadeh, 2009)وأشار

بل والتعليمية منها بمراحلها ،كاألندية الرياضية ومراكز الشباب الرياضية المختلفةعمل المؤسسات  المدرسة التي تؤدي
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ّنه يسهم في بناء إذ إكما أشارت اإليه النظرية الوظيفية متشعب في المجتمع ال هدوروظيفته وولإلعالم الرياضي  .المختلفة

مهور وزيادة وعيه الرياضي وتعريفه بأهمية دور بجالء في رفع مستوى الثقافة الرياضية للجذلك يظهر المجتمع الرياضي و

حيث يقوم بنشر األخبار الرياضية لمختلف األلعاب  كما يقوم اإلعالم بأدوار ومهام كثيرة ،الرياضة في حياته العامة والخاصة

كأداة لتهذيب  وتعريف الجمهور بأنواع األلعاب وطرق مزاولتها ونجومها وأبرز الرياضات ،والفرق والمهرجانات والمنافسات

وإبراز الجوانب الصحية والثقافية والترفيهية  ،النفس وبناء الجسم والحث على ممارسة األنشطة الرياضية لما لها من فوائد

  .ورعاية المواهب وصقلها وتشجيعها وتقديمها للجمهور ،للرياضة وتقديم وصف نقدي وتحليلي للمنافسات بموضوعية

مختلف ي فعليا لرياضية للتطور العلمي أمر بالغ الضرورة للوصول الى المستويات الويعد إخضاع مجاالت التربية ا

يد  اطالتهتي فردية اللعاب القوى من األلعاب الأوتعتبر رياضة  .لعاب القوى خاصةأت األنشطة الرياضية عامة ورياضة مجاال

ضية عاب الرياعصب األلوولمبية اإل أم األلعابتعد  كما أّنها ،ستمر حتى اآلناي طرأ عليها منذ نشأتها والتطور والتقدم الذ

لميدان سابقات اها وتقسيمها الى ماتت الهامة التي تتميز بتنوع فعاليمن الرياضاالحديث، وتعتبر واألساس في العصر 

مختلفة لاإلعالم لعاب القوى توفير وسائل اأشر وتطوير رياضة ومن العوامل الهامة التي تعتبر أساسية في ن .والمضمار

 ب القوى اللعاأة المتتبع لتتطور الحركة الرياضية في األردن أّن واقع مستوى رياض يرىو .للنهوض بمستوى هذه الرياضة

ذه هر تطور ويعود ذلك الى الكثير من المعوقات التي تحد من استمرا .يلبي الطموح ولم يصل الى المستوى المطلوب

ن ما ما تعرضه ملالميدان والمضمار من األلعاب المثيرة ذات الطابع التنافسي ألعاب تعد  .((Al Rabadi, 2001الرياضة 

افية كعلوماتية شرية ومي تحتاج الى إمكانات مادية وبهلتنوع فعالياتها المختلفة فونظرا  ،قدرة الالعب على األداء بكفاءة

الدول  لت إليهوصالذي التقدم الحضاري  الوصول الى النجاح لتحقيق االنجازات واألرقام العالمية والوصول الى ضمانل

 .(Al-Durrah, 2002)والشعوب المتقدمة والمتطورة 

 مشكلة الدراسة

 نشر في تلفةالمخ اإلعالم وسائل وأهمية دور القوى العاب رياضةمجال  فيوالعاملون  الالعبونالرياضيون و يدرك

 ال القوى العاب ةرياضب المختلفة اإلعالم وسائل اهتمام ولكن ،خاص بشكل القوى العاب ورياضة عام بشكل الرياضة وتطوير

 .الرياضات من غيرهاب مقارنة الرياضة هذه أهمية نحو االتجاه في الوضوح وعدم الضبابية من يعانيو ومحدودا  ضعيفا  يزال

 أفراد لكل ممارستها ةافثق ونشر القوى العاب برياضة يهتم أْن المختلفة بوسائله الرياضي اإلعالم على الواجب من نهإف لذا

 مستوى رفع فيفة مختلال اإلعالم وسائل تلعبه الذي الدور لمعرفة الدراسة هذه جراءإ الباحثة ارتأت هنا ومن ،المجتمع

 .تمعالمج قطاعات مختلف في ونشرها الرياضة هذه مفهوم تدعيمب اهتمامها ومدى رهايوتطو القوى العاب رياضة

 الدراسة أهداف

 :الى التعرف الى راسةالد هذه هدفت

 .وتطويرها من وجهة نظر الرياضيينودعمها  رفع مستوى رياضة العاب القوىنشر ودور وسائل اإلعالم في  -

ودعمها لقوى ارفع مستوى رياضة العاب  نشر دور وسائل اإلعالم في نحو الرياضيين نظر وجهة في الفروق الى التعرف -

  .(عدد سنوات الخبرةو ،العمرو ،العلمي المؤهلو ،الصفة و،الجنس) لمتغيرات تبعا  وتطويرها

 الدراسة تساؤالت

 :التالية للتساؤالت إجابات على الحصول الى الدراسة هذه تطمح

 نظر هةوج من وتطويرها ودعمها القوى العاب رياضة مستوى رفعنشر و في اإلعالم وسائل دور ما: التساؤل األول

 .؟الرياضيين
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يين األردنيين في وجهات نظر الرياض (α≤0.05فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل توجد :التساؤل الثاني

 ،الصفةو )الجنس، وتطويّرها تبعا  لمتغيراتودعمها رفع مستوى رياضة العاب القوى نشر ونحو دور وسائل اإلعالم في 

 (؟عدد سنوات الخبرةو العمر،و، المؤهل العلميو

 أهمية الدراسة 

  :ه الدراسة أهميتها من خاللتستمد هذ

رار في ا ألصحاب القوتقديم نتائجه ،وتطويرها رفع مستوى رياضة ألعاب القوى في اإلعالم وسائل دور إلقائها الضوء على -

تطوير  ي سبيلف لقوى والمؤسسات الرياضية االخرىاعالم الرياضي المختلفة في االتحاد الرياضي أللعاب وسائل اإل

 .إلرتقاء بهاهذه الرياضة وا

مل والع القوى عابأل حول رياضة المعلومات أهمية إدراك من دارييين األردنيينرياضيين والالعبين واإلال من كل كنيمت -

 .ممكن متقدم مستوى أفضل الى ابه للوصولرتقاء بها وتطويرها العلى ا

 الدراسةحددات م

ة الحسن مالعب مدينو ،جامعة اليرموكفي لرياضية كلية التربية اعلى مالعب  أجريت الدراسة: المكاني حددالم -1

 .الرياضية

جامعة في  اب القوىلعأ ي منتخبالعبو كلية التربية الرياضية في رياضيينالطلبة أجريت الدراسة على ال :البشري حددالم -2

 .بدإرافظة في مح ليمات التربية والتعمنتخب الناشئين في مديريوالعبي  ،المنطقة العسكرية الشماليةوالعبي ، اليرموك

 .(2019)عام الفصل الدراسي األول لالدراسة في  أجريت :مانيالّز حددالم -3

 مصطلحات الدراسة

 في التنافسية يغتهاص في القوى ألعاب وتتضمن ،اإلنسان مارسها التي الرياضة أنواع أقدم القوى ألعاب تعتبر :القوى لعابأ

 كبةالمر والمسابقات والدفع والرمي والوثب والقفز جريوال المشي مثل متعددة فروعا والمضمار الميدان

International Law Magazine for the Arab Amateur Athletics Federation, 2002)). 

 .((Saleh, 2008 رد أو المؤسسةفهو مجموعة من أنماط السلوك المتوقع من ال :الدور

لسليمة المعلومات اوالحقائق واألخبار الصحيحة بتزويد الجمهور  التي تستهدفكافة أوجه األنشطة االتصالية هو  :اإلعالم

نة من ممك أفضل درجة تحقيق مما يؤدي الى،عن القضايا والموضوعات والمشكالت ومجريات األمور بطريقة موضوعية

  .المعرفة واإلدراك والوعي

 .(Abbas, 2007)ها على الجمهور هو المهنة التي تقوم بجمع وتحليل األخبار الرياضية وعرض :اإلعالم الرياضي

 الدراسات السابقة 

لمشابهة العلمية أّن هناك العديد من الدراسات اوجدت  ،من خالل مراجعة الباحثة لألدب النظري والدراسات السابقة

هذه ف داما مع أهوانسجا .ندرة الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحاليةمع  ،الحاليةوالمرتبطة بموضوع الدراسة 

 :الدراسات هذه تعرض الباحثة بعض ،الدراسة

 اللعب روح إشاعة في الفلسطيني الرياضي االعالم دور إلى لتعرفالى ادفت دراسة ه (Shaheen,Waleed, 2017)جرى أ

 من فردا  (124) من الدراسة عينة تكونتو ،المسحية بصورته الوصفي المنهج الباحث ستخدماحيث إذ  ،الرياضيين لدى النظيف

 مدربا  (23) و حكما  (26)و عبا ال (40) اختيار تمحيث  ،العشوائية بالطريقة أختيارهم تم الغربية الضفة في بالرياضة العالقة ذوي

 :في تتتمثل محاور أربعة تضمنت، والبيانات لجمع أداة ستبانةاال واستخدمت الرياضيين، اإلعالميين من (12)و داريا إ (23)و



 425 الزعبي     

 

 وروح الرياضي اإلعالمو المنافسة، قبل النظيف اللعب وروح الرياضي اإلعالم وللرياضيين، بالنسبة الفلسطيني الرياضي اإلعالم)

التي توصلت إليها  النتائج أظهرتو ،(المنافسة بعد النظيف اللعب وروح الرياضي اإلعالم المنافسة، أثناءفي  النظيف اللعب

ب أن يج الرياضيين لدى النظيف اللعب روح شاعةيإ يالفلسطين الرياضي اإلعالم يقوم لكي أنه على البحث عينة تفاقاالدراسة 

 اللعب روح نشر و،عام بشكل للرياضيين النظيف اللعب روح إشاعة وهي ،النظيف اللعب روح نشر في رئيسية عوامل أربعةيراعي 

 المنافسة بعد النظيف اللعب روح نشر و،ياضيةالر المنافسة أثناء ف فيالنظي اللعب روح نشر و،الرياضية المنافسة قبل النظيف

 مجال في الحديثة التطوارت لمواكبة الفلسطيني الرياضي االعالمي الكادر لتأهيل عملي برنامج ستحداثا ضرورةمع  ،الرياضية

 ,مجتمعة الرياضية األسرة لدى وعيإيجاد  أجل من الرياضي اإلعالم

 الرأي تشكيل في الرياضية ةاإللكتروني الصحف أهمية إلى التعرف الى هدفت ( دراسة(Al-Zyoud.et al, 2016 أجرىو

 المسحي باألسلوب الوصفي المنهج الباحثون استخدم.اليرموك بجامعة الرياضية التربية كلية طلبة نظر وجهة من الرياضة نحو العام

 مستوى وجود إلى ةالدراس نتائج وأشارت .اتطالبمن الطالب وال (202) من مكونة عشوائية عينة على استبانة تطبيق خالل من

 ومجال المهني، المجال (المجاالت جميع في الطلبة نظر وجهة من العام الرأي تشكيل في الرياضية اإللكترونية الصحف لدور مرتفع

 اإللكترونية الصحف أّن يضا أالنتائج  ظهرتكما أ ،)المعرفي والمجال الرياضية، الثقافة ومجال اإللكترونية، للصحف العامة السمات

 في إحصائيا دالة قا روف هناك أن تبين حيث اإلناث، بعكس الذكور لدى الرياضة نحو العام الرأي تشكيل في أهمية تشكل الرياضية

الرأي  تشكيل في ميةأه تشكل وأتضح أّن الصحف اإللكترونية .الذكور لصالح الجنس لمتغير تبعا ككل واألداة الدراسة مجاالت

 عدم نتائجال ظهرتأحيث  مدينة، وأ قرية كانت سواء سكناهم أماكن اختالف عن النظر بغض أفراد العينة نظر وجهة العام من

 يسهم بما الرياضية اإللكترونية الصحف محتوى تنمية بضرورة وأوصت الدراسة .اإلقامة مكان لمتغير إحصائيا دالة فروق وجود

 .مستقلة وبصورة العام الرأي يخدم الكتروني إعالمي مضمون من تقديمه يتم ما الى المرأة اهتمام بلفت

ي عام الرياضالرياضية في تشكيل الرأي ال ةفاهدفت الى معرفة الدور اإلعالمي للصح دراسة (Mahli, 2014) وأجرى

طبيق تبلوصفي استخدم الباحث المنهج ا .جاهات نحو الرياضة من جهة أخرىتوتعزيز اال ،نحو الرياضة بوالية الخرطوم

 ،الرياضية ةفاحأظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف في األداء المهني للصو .من األفراد( 101) قوامهاستبانة على عينة إ

النشر  لتوازن فياى عدم وميلها في سمتها العامة إل ،الرياضية ةفاوعدم وجود اهتمام بالجوانب الثقافية والمعرفية لدى الصح

 .ون المعرفي والوجدانيوعدم اهتمامها بالمك ،والتغطية

 لرياضي في رفع مستوى الثقافة الرياضية( دراسة هدفت إلى معرفة دور اإلعالم اAl-Zayoud, 2013أجرى )كذلك 

 :هي مجاالت ةربعأ( فقرة موزعة على 42من )تكونت لجمع البيانات أداة ستبانة ستخدم الباحث االحيث  .للمرأة األردنية

 .( العبة26)و ية( مدر13) نمنهمرأة أردنية ا( 39) قوامهاعلى عينة  وزعتو ،يحي، والصحي(التنافسي، والمهني، والترو)

ء جا ردنيةة للمرأة األدور اإلعالم الرياضي في رفع مستوى الثقافة الرياضيأّن الدراسة التي توصلت إليها  نتائجالأظهرت و

 المهني المجاليليه  ،ىلمرتبة األولالتنافسي في االمجال  جاءكان بحيث المجاالت الترتيب لهذه  نّ أو ،متوسطةتقييم بدرجة 

ات ة الستجابلة إحصائيدالذات عدم وجود فروق أيضا  وكما أظهرت النتائج  .ثم الترويحي، وأخيرا  الصحي ،المرتبة الثانيةفي 

 .صفة العمل(والعمر، ) يتعزى لمتغيرأفراد العينة 

لعبة  وجهة نظر الرياضيين والصحفيين في آلية تطوير الىى التعرف ( دراسة هدفت الAl-Ruwaished, 2012) أجرىو

 أداة لجمع البيانات على عينة قوامهاالستبانة استخدم ا ،طبيعة الدراسةمته ءستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالوا .كرة القدم

تائج أن آلية تطوير كرة القدم وأظهرت الن .( من العاملين في مجال وسائل اإلعالم الرياضي100( من الرياضيين و)100)

نظر  تيداللة إحصائية بين وجهفروقا  ذات وأّن هناك  ،الرياضيين رمتوسطة من وجهة نظ ميتقي الكويتية جاءت بدرجة

وسائل اإلعالم في دولة الكويت في تطوير كرة القدم الكويتية تعزى  بهتقوم  الرياضيين واإلعالميين في الدور الذي يمكن أْن

وجود العديد من أيضا  النتائج  بينتو (،ونوع العمل ،خبرة التدريبيةالو ،المؤهل العلميو ،العمرو ،الجنس)ت لمتغيرا

وعدم التفرغ الكامل  ،عدم تطبيق قانون االحتراف الرياضي :كرة القدم في الكويت من أهمها لعبة المشكالت التي تواجه تطور
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الم المقروءة وكذلك عدم قيام وسائل اإلع ،الرياضيةفي وتدخل السياسة  ،وتهالك المنشآت الرياضية ،لممارسة الرياضة

 .ة كرة القدم الكويتيةوالمسموعة بواجبها تجاه تطوير رياض

ردن من ي تنمية الثقافة الرياضية في األور التلفزيون األردني فمعرفة د( دراسة هدفت الى (Al-Adwan,2011 وأجرى

 رياضية فيلتربية المستوى رضا طلبة كلية ا معرفةوكذلك  ،في الجامعات األردنية اضيةكليات التربية الري وجهة نظر طلبة

ما ك ،لدراسةبيعة امته طءستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالا .الجامعات األردنية عن برامج التلفزيون األردني الرياضية

من ( % 47.6ته )ا نسبم أظهرت نتائج الدراسة أنّ و ،بةوطال ( طالبا 319عينة قوامها ) من ستبانة لجمع البياناتاستخدم اإل

وق دالة وجود فر كما أظهرت،الرياضي بدرجة كبيرةالمجال تسهم البرامج الرياضية في تلبية طموحاتهم في  .أفراد العينة

 . إحصائيا  في مستوى مشاهدة البرامج الرياضية في التلفزيون بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور

 :بما يليى الدراسات السابقة التعليق عل

دت فاواست .المسحياسات على استخدام المنهج الوصفي اتفقت جميع هذه الدر،في ضوء عرض الدراسات السابقة

ة سة الحاليم الدراما تضمنته من األدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة في تصميم وتنظيلالباحثة من الدراسات السابقة 

 . ومناقشتها لى تحديد أهداف الدراسة وتساؤالتهاإباإلضافة  ،ة والمستقلةوتحديد متغيراتها التابع

 ذه الدراسة عن الدراسات السابقةوتميزت ه

فهي ؛شكل عام بة يوليس التربية الرياض ،لعاب القوىأوهي رياضة  ،إحدى هذه الرياضاتعلى هذه الدراسة  تركيز جاء

هذه د تعاحثة علم الب وفي حدود .عالم المختلفةمن خالل وسائل اإل القوى وتطويرهاتبحث في رفع مستوى رياضة العاب 

ت يت الدراساأجرقد علما  أّن البحث في هذا المجال ما زال محدودا  ؛ ف ،الدراسة األولى من نوعها على المستوى المحلي

صية ياضة التخصتم في الرالدراسات التي تهفي درة هناك نو .الرياضية بشكل عامالتربية السابقة على دور اإلعالم في 

 .كبر في مجال اإلعالم الرياضيهتمام األستثناء رياضة كرة القدم التي تحظى باإلإ

 إجراءات الدراسة

 .طبيعة الدراسةمته ءلمالمسحي المنهج ال ثةالباح تاستخدم :منهج الدراسة

جامعة  في قوىلعاب النتخب أعبات مطلبة كلية التربية الرياضية والعبي وال: تكون مجتمع الدراسة من مجتمع الدراسة

 ،ةالشمالي منتخب المنطقة العسكريةو ،لعاب القوى في محافظة اربدأمنتخبات الشمال لرياضة ، ومدربي اليرموك

 .2019لعام  منتخب الناشئين لمديرية تربية وتعليم محافظة اربدو

)جامعة  ربدإافظة مح( مدربا  في 26)وطالبة و ا لبطا (83)بة وعوال ا العب (81)الدراسة من  عينة تكونت :سةعينة الدرا

تم اختيارهم ا  فرد( 192) وبلغ عدد أفراد العينة .(مديرية التربية والتعليمو ،المنطقة العسكرية الشماليةو ،اليرموك

  .(1جدول )الموزعين كما هو في  ،مديةبالطريقة الع

 مواصفات عينة الدراسة: (1جدول )ال

 دد أفراد العينةع صفة أفراد العينة

 81 لعاب قوىأالعب 

 83 طالب رياضي

 28 إداري

تبعا  للمتغيرات  ( توزيع أفراد العينة2جدول )بين الو .أفراد عينة الدراسةعلى االستبانات بتوزيع ة الباحث تقام

 .الشخصية
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 (192ن=) توزيع أفراد العينة تبعا  للمتغيرات الشخصية :(2جدول )ال

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

  الصفة

 42.2 81 العب

 43.2 83 رياضي

 14.6 28 إداري

 100.0 192 المجموع

 الجنس

 65.1 125 ذكر

 34.9 67 أنثى

 100.0 192 المجموع

  العمر

 70.8 136  25-15من 

26-35 39 20.3 

 8.9 17  فأكثر -36

 100.0 192 المجموع

  المؤهل العلمي

 8.9 17 عليا دراسات

 72.9 140 بكالوريوس

 3.1 6 دبلوم 

 15.1 29 ثانوية عامة 

 100.0 192 المجموع

 عدد سنوات الخبرة 

1-5 120 62.5 

6-10 40 20.8 

 16.7 32 فأكثر  11

 100.0 192 المجموع 

  ( ما يلي:2الجدول ) يظهر من

 لغت أدنى نسبة مئويةببينما  ،%(43.2)كرياضي ما نسبته  الصفة لمتغيربلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا   -1

 .للصفة كإداري%( 14.6) ما نسبته

 %(.34.9)( بنسبة مئوية 67%(، بينما بلغ عدد اإلناث )65.1( بنسبة مئوية )125بلغ عدد الذكور في العينة ) -2

، بينما بلغت أدنى (سنة 25 -15)للفئة العمرية %( 70.8) العمربلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير  -3

 (.فأكثرسنة  36) للفئة العمرية%( 8.9نسبة مئوية )

بينما  ،(بكالوريوس)للمؤهل العلمي %( 72.9) المؤهل العلميبلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير  -4

 (.للمؤهل العلمي )دبلوم%( 3.1بلغت أدنى نسبة مئوية )

(، بينما سنوات 5-1) لفترة الخبرة%( 62.5) عدد سنوات الخبرةبلغت أعلى نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعا  لمتغير  -5

 فأكثر(.سنة  11لفترة الخبرة )%( 16.7بلغت أدنى نسبة مئوية )

 أداة الدراسة

ي رفع فإلعالم دور وسائل ا الى رفقامت الباحثة بإعداد استبانة بهدف التع ،في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها 

النظري  بعد االطالع على األدبوذلك  ،لعاب القوى وتطويرها من وجهة نظر الرياضيين األردنيينأمستوى رياضة 

حيث قامت الباحثة ، Obeidat, 2005)) سة( ودرا(Al-Zayoud, 2013 والدراسات السابقة ذات العالقة كما في دراسة

داف مع أه لى أداة الدراسة من حيث إعادة صياغة وحذف بعض الفقرات بحيث تتناسب األداةبإجراء بعض التعديالت ع

 .ينجزأة في صورتها النهائية من االستبانوبهذا تكونت  .وطبيعة الدراسة
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 ثبات األداة

 ألداة ككل،راسة واالدجاالت كرونباخ( لجميع فقرات م ألفاالثبات ) تم إيجاد معامالت ،للتحقق من ثبات أداة الدراسة

 .يوضح ذلك (3)جدول وال

 كرونباخ( لجميع فقرات مجاالت الدراسة واألداة ككلألفا معامالت الثبات ) :(3جدول )ال

 كرونباخ(ألفا ) الثبات معامل المجال الرقم

 0.90 المعرفي والثقافي 1

 0.92 الصحي 2

 0.91 المهني 3

 0.92 التنافسي  4

 0.94 األداة ككل 

وهي قيم  (0.92-0.90)كرونباخ( لمجاالت الدراسة تراوحت بين ألفا )بات القيم معامالت ث أّن( 3 (جدوللايظهر من و

 & Al-Sharifin (0.60مرتفعة ومقبولة ألغراض التطبيق؛ إذ أشارت معظم الدراسات إلى أّن نسبة قبول معامل الثبات )

Kilani, 2007)). 

 صدق األداة

ص، ختصاى أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االتم التحقق من دالالت صدق محتو

ا هومدى انتمائ وطلب منهم إبداء الرأي حول سالمة الصياغة اللغوية للفقرات، ووضوحها من حيث المعنى وسهولة الفهم،

 إتفاقأكثر من ف%( 85نسبته )ما  ةالباحث تواعتمد .للمجال الذي أدرجت فيه، وأي مالحظات أو تعديالت يرونها مناسبة

من  ئية مكونةالنها تم تعديل بعض فقرات االستبانة لتصبح في صورتها ،وبناء  على ذلك .المحكمين لقبول الفقرة أو رفضها

( 8) منتضو والمجال الصحي ،فقرات (9)وتضمن ( مجاالت هي: المجال المعرفي والثقافي 4( فقرة موزعة على )35)

ستبانة ( يوضح اال1ملحق )وال .( فقرات9( فقرات، والمجال التنافسي وتضمن )9هني وتضمن )والمجال الم ،فقرات

 بصورتها النهائية.

 متغيرات الدراسة 

 مستقلةالمتغيرات ال

 .(إداي ،رياضي ،العب)الجهة التي ينتمي اليها الفرد  -

 .(أنثى ،ذكر) :الجنس -

 .(فأكثر 36) (،35 – 26) (،25 – 15) :العمر -

 .(ثانوية عامة ،دبلوم ،بكالوريوس ،دراسات عليا) :علميالمؤهل ال -

 .(فأكثر 11) (،10 – 6) (،5 – 1) :الخبرة في مجاالت اللعبة -

وى رياضة رفع مست)ويقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصلون عليها من خالل استجابتهم على فقرات المقياس : المتغير التابع

 .(الم المختلفة من وجهة نظر الرياضيين األردنيينعالقوى وتطويرها من خالل وسائل اإلعاب أل
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 المعالجة اإلحصائية المستخدمة

 اإلحصائي رنامجتم استخدام المعالجة اإلحصائية المناسبة للوصول الى نتائج لتحقيق أهداف الدراسة بإستخدام الب

(SPSS): 

 .نحراف المعيارياإل، والمتوسط الحسابي- 

 .النسب المئوية(، وChronbach,s Alphaكرونباخ )الفا معادلة  -

 .(ANOVAلتباين األحادي )اتحليل و ،(Independent Samples T-Testاختبار) -

 عرض النتائج 

ة ستوى رياضرفع مالمختلفة في  معرفة دور وسائل اإلعالم إلىهدفت  نتائج الدراسة التيلعرض  الجزءيتضمن هذا 

 :النتائجهذه وفيما يلي عرض  .الدراسةن تساؤالت اإلجابة ع وسيتم ذلك من خالل .وتطويرها لعاب القوىأ

لعاب أة ورفع مستوى رياضنشر دور وسائل اإلعالم في  ما :الذي ينص على األول ؤلاستالنتائج المتعلقة بال

ت الحسابية ستخراج المتوسطااتم  ،ؤلاستهذا ال عنإلجابة لو؟ من وجهة نظر الرياضيين األردنيينالقوى وتطويرها 

 .يوضح ذلك (4)جدول اللألداة ككل ووالدراسة  مجاالت نحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عنواال

ل مرتبة األداة ككونحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن مجاالت الدراسة المتوسطات الحسابية واال :(4)جدول ال

 تنازليا

 درجة التقييم اف المعيارياالنحر المتوسط الحسابي المجال  الرقم الرتبة

 متوسطة 0.88 3.43 المعرفي والثقافي 1 1

 متوسطة 0.97 3.38 التنافسي  4 2

 متوسطة 0.98 3.35 الصحي 2 3

 متوسطة 0.97 3.34 المهني 3 4

 متوسطة 0.89 3.38 األداة ككل 

-3.34راوحت بين )تأداة الدراسة قد  مجاالتالمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن  أنّ  (4)يظهر من الجدول 

ابي وسط حس" بمتالمعرفي والثقافيمجال "ال ىجاء في المرتبة األولو ،بدرجة تقييم متوسطة لجميع المجاالت (3.43

" الصحيمجال "الة ، وجاء في المرتبة الثالث(3.38)" بمتوسط حسابي التنافسيمجال "الوفي المرتبة الثانية جاء  ،(3.43)

رجة تقييم ها بدوكل ،(3.34)" بمتوسط حسابي المهنيمجال "ال، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاء (3.35)ابي بمتوسط حس

  .متوسطةبدرجة تقييم  (3.38)ألداة الدراسة ككل وبلغ المتوسط الحسابي  .متوسطة

جال من مت كل ة عن فقرارافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراساستخراج المتوسطات الحسابية واالنحتم وقد 

 وضح ذلك.ي (8-5)جداول وال ،ةعلى حدالدراسة مجاالت 

 "مرتبةقافيمعرفي والثال" مجالالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات المتوسطات الحسابية واال :(5)جدول ال

 تنازليا

 الرتبة

 

المتوسط  الفقرة  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 تقييمال

1 7 
عاب صة عن أهمية ممارسة أليقدم التلفزيون من خالل برامجه ندوات خا

 .تتناول بالشرح قوانينهاالقوى 
 مرتفعة 1.16 3.94

 متوسطة 1.23 3.55 .لعاب القوىأعن مفاهيم األداء البدني والوظيفي في  ةفاتكتب الصح 1 2

3 4 
تها ب القوى وأهميلعاأالمحلية جزءُا خاصا  عن رياضة  ةفاتخصص الصح

 .ودورها في تعزيز الشعور الوطني البدنية والنفسية
 متوسطة 1.14 3.48
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 الرتبة

 

المتوسط  الفقرة  الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 تقييمال

4 9 
ن عبين تطرح المجلة الرياضية المسابقات التنافسية لزيادة معارف الالع

 وممارستها بشكل دائم. أهمية رياضة العاب القوى
 متوسطة 1.17 3.42

5 8 
 م فيجات الالعبين من خالل مشاركتهتقدم وسائل اإلعالم فرصة لمعرفة احتيا

 .ىالقو لعابالتي تواجههم من خالل ممارستهم أللمعرفة المشكالت  همئأراإعطاء 
 متوسطة 1.20 3.41

6 6 
الرياضية بالبحوث والدراسات والمستجدات في مجال  ةفاتهتم الصح

 .لعاب القوىأرياضة 
 متوسطة 1.20 3.36

7 5 
ن الرياضييتعريف  تقوم بدور أكبر فيعالم يجب أن أجد أن وسائل اإل

 .لعاب القوىأبأهمية 
 متوسطة 1.11 3.28

8 2 
 عابلأالنات عن األندية الخاصة برياضة توفر وسائل األعالم برامج وإع

 .القوى
 متوسطة 1.18 3.26

9 3 
ل يقدم التلفزيون األردني فقرات رياضية خاصة بألعاب القوى من خال

 .نجتماعية لالعبيالحقائق البنائية واال إلظهار البرامج الرياضية
 متوسطة 1.17 3.19

 متوسطة 0.88 3.43 "المعرفي والثقافي " ككل مجالال

 "في والثقافيالمعر" مجالالالمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات  أنّ  (5) الجدولخالل يظهر من 

صة عن أهمية ن من خالل برامجه ندوات خا"يقدم التلفزيو (7)الفقرة جاءت في المرتبة األولى و ،(3.94-3.19)بين  تراوحت

تلفزيون األردني فقرات "يقدم ال (3)ينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة بممارسة ألعاب القوى تتناول بالشرح قوانينها"، 

 غ المتوسط، وبلن"تماعية لالعبيالبنائية واالج إلظهار الحقائق رياضية خاصة بألعاب القوى من خالل البرامج الرياضية

 .متوسطةبدرجة تقييم  (3.43) لهذا المجال ككلالحسابي 

 نازلياتمرتبة  حيالصمجال النحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات المتوسطات الحسابية واال :(6)جدول ال

المتوسط  الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 يمالتقي

1 6 
د من أهمية ممارسة الرياضة للحنشر في  مختلفةتساهم وسائل اإلعالم ال

 .لعاب القوىأاآلثار السلبية للتوتر النفسي الذي قد يصيب العبي 
 متوسطة 1.24 3.51

2 3 
ن لعاب القوى مأحماية العبي ل برامج خاصة مختلفةعالم الاإلوسائل  توفر

 .الوزن الزائد وطرق الوقاية منه
 متوسطة 1.23 3.41

3 5 
بات اإلصالعاب القوى بأبرامج لتوعية العبي  مختلفةتقدم وسائل اإلعالم ال

 الرياضية وسبل الوقاية منها وطرق معالجتها.
 متوسطة 1.27 3.36

4 2 
لة الناتجة عن ق معلومات حول األمراض المختلفةتوفر وسائل اإلعالم 

 .لقوىلعاب اأ والممارسة التي قد يتعرض لها العب
 متوسطة 1.26 3.36

4 7 
هزة رياضات الجري وأثرها على أج تسهم وسائل اإلعالم في إظهار أهمية

 .الجسم المختلفة من خالل برامج خاصة بالرياضة
 متوسطة 1.17 3.34

6 8 
هرة لتغلب على ظافي اياضة الجري ر براز دورإفي تساهم وسائل اإلعالم 

 .ديثة على األفرادقلة الحركة التي فرضتها الحياة الح
 متوسطة 1.18 3.30

7 1 
صة معلومات حول التغذية السليمة الخا المختلفةتقدم وسائل اإلعالم 

 .لعاب القوىأبالعبي 
 متوسطة 1.27 3.28

8 4 
 ظةبرامج رياضية خاصة ومعلومات لمحاف المختلفةتوفر وسائل اإلعالم 

 .ألمراضوقايتهم من او لعاب القوى على أجسامهم ولياقتهم البدنيةأالعبي 
 متوسطة 1.17 3.28

 متوسطة 0.98 3.35 " ككل "الصحي مجالال
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حت بين " تراوالصحي" مجالالأن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات  (6)يظهر من الجدول 

أهمية دور ممارسة الرياضة  رنش فيلفة المخت "تساهم وسائل اإلعالم (6)جاءت في المرتبة األولى الفقرة و ،(3.28-3.51)

 (4)لفقرة األخيرة ابينما جاءت في المرتبة ي قد يصيب العبي العاب القوى"، للحد من اآلثار السلبية للتوتر النفسي الذ

ة هم البدنيم ولياقتى على أجسامهلعاب القوأالعبي  برامج رياضية خاصة ومعلومات لمحافظة مختلفةتوفر وسائل اإلعالم ال"

 .متوسطةبدرجة تقييم  (3.35)م من األمراض"، وبلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل ووقايته

 بة تنازليا"مرتمهنيال" مجالالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات المتوسطات الحسابية واال :(7)جدول ال

المتوسط  الفقرة  الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

1 6 
و لعاب القوى نحأبتوعية العبي  لمختلفةتساهم وسائل اإلعالم ا

 حقوقهم العملية في المجال الرياضي.
 متوسطة 1.28 3.44

2 2 
في  لعاب القوىأدور العبي  هتماممختلفة باعالم الاإلتبرز وسائل 

 تنظيم البطوالت.مساهمتهم ب
 متوسطة 1.21 3.42

3 1 
ي على لعاب القوى القيادأر العبي دوالمختلفة  اإلعالموسائل برز ت

 صعيد األندية الرياضية.
 متوسطة 1.25 3.39

4 
8 

 

ى ضي عللعاب القوى الرياأدور العبي  مختلفةتتابع وسائل اإلعالم ال

 .صعيد الفرق المدرسية والمنتخبات الجامعية والوطنية
 متوسطة 1.15 3.38

5 4 
قوى لعاب الأالعبي قواعد بيانات عن  مختلفةعالم الاإل توفروسائل

 الرياضية لمساعدتهم في إيجاد عمل ضمن مؤهلهم الرياضي.
 متوسطة 1.14 3.34

6 5 
قوى لعاب الأالدعم والتشجيع العبي  مختلفةتقدم وسائل اإلعالم ال

 .لعمل في المجال الرياضيل
 متوسطة 1.18 3.31

7 3 
ي لعاب القوى فأالعبي لفرص عمل  مختلفةاإلعالم ال وسائل وفرت

 .مجال اإلعالم الرياضي
 متوسطة 1.24 3.28

8 7 
ة العبي العاب القوى على مواجه مختلفةتساعد وسائل اإلعالم ال

 اضية.أثناء ممارستهم الريفي المشاكل والصعوبات التي قد تواجههم 
 متوسطة 1.23 3.24

 متوسطة 0.97 3.35 " ككل المهني" مجالال

-3.24)وحت بين " تراالمهني" مجالاللحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات أن المتوسطات ا (7)يظهر من الجدول 

وى نحو حقوقهم لعاب القأبتوعية العبي مختلفة "تساهم وسائل اإلعالم ال (6)جاءت في المرتبة األولى الفقرة و ،(3.44

لعاب القوى أالعبي  تلفةالمخائل اإلعالم تساعد وس "(7)بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة  ،العملية في المجال الرياضي

ككل  بي للمجالوبلغ المتوسط الحسا ."أثناء ممارستهم الرياضيةفي مواجهة المشاكل والصعوبات التي قد تواجههم  على

 .متوسطة بدرجة تقييم (3.35)

 تبة تنازليا  مر "تنافسيال" مجاللاعينة عن فقرات الرافات المعيارية إلجابات أفراد المتوسطات الحسابية واالنح :(8)جدول ال

المتوسط  الفقرة  لرقما الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

1 4 
اب لعأ في تعديل اتجاهات الجمهور نحو رياضة مختلفةتساهم وسائل اإلعالم ال

 القوى التنافسية.
 متوسطة 1.19 3.57

2 3 
نافسية ب الرياضية التاأللعا حداثأفي تحليل  مختلفةعالم الاإلوسائل سهم ت

  .لعاب القوى بشكل كاٍفألدى العبي 
 متوسطة 1.17 3.48

3 7 
ا حققهور باإلنجازات التي يعلى تعريف الجمه مختلفةتعمل وسائل اإلعالم ال

 .لعاب القوىأ العبو
 متوسطة 1.18 3.47

 متوسطة 1.20 3.43 .نجازاإللعاب القوى أصحاب أفي تكريم العبي المختلفة اإلعالم وسائل شارك ت 2 4
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المتوسط  الفقرة  لرقما الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التقييم

 متوسطة 1.24 3.35 .قوىلعاب الأاألعالم العربي اإلعالم العالمي في نشر رياضة وسائل  حاكيت 8 5

 متوسطة 1.30 3.33 را . مباشاإلعالم بنقل البطوالت الخاصة برياضة العاب القوى نقال وسائل هتم ت 1 6

7 5 
لتي قضايا واألحداث الرياضية اتنشر الصحافة الرياضية تحليالت علمية لل

 .لعاب القوىأ عبوها الفييشارك 
 متوسطة 1.32 3.30

8 9 
 ألردنيةلعاب القوى اأاإلعالم المحلي والعربي في تحفيز رياضة وسائل ساهم ت

 .ل إلى المستويات العالميةوللوص
 متوسطة 1.25 3.26

9 6 
جه توا لصعوبات التياكل واعالم إلى تعريف المواطن بالمشال تسعى وسائل اإل

 لعاب القوى األردنية التنافسية وطرح الحلول لها.أرياضة 
 متوسطة 1.21 3.23

 متوسطة 0.97 3.38 " ككل"التنافسي مجالال

راوحت بين ت" التنافسي" مجالالالمتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات  ( أّن8يظهر من الجدول )

ات الجمهور نحو في تعديل اتجاه مختلفة( "تساهم وسائل اإلعالم ال4مرتبة األولى الفقرة )جاءت في الو ،(3.23-3.57)

إلى تعريف المواطن  عالم( "ال تسعى وسائل اإل6بينما جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة )لعاب القوى التنافسية"، أرياضة 

لحسابي توسط اوبلغ الم .افسية وطرح الحلول لها"نية التنلعاب القوى األردأبالمشاكل والصعوبات التي تواجه رياضة 

 .متوسطة( بدرجة تقييم 3.38للمجال ككل )

 جهاتو في (α≤0.05) الداللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد هل :الثاني بالتساؤلالنتائج المتعلقة 

 متغيراتل تبعًا وتطويّرها القوى لعابأ رياضة مستوى رفع في اإلعالم وسائل دور نحواألردنيين  الرياضيين نظر

ختبار تم تطبيق ا تساؤلهذا ال نلإلجابة ع (؟الخبرة سنوات عددو العمر،و العلمي، المؤهلو ،الصفةو الجنس،)

(Independent Samples T-Test على ) دي تبعا  لمتغير )الجنس(، كما تم تطبيق تحليل التباين األحا كلكأداة الدراسة

(ANOVA على)9) نوالوالجد ،(عدد سنوات الخبرةوالمؤهل العلمي، والعمر، و ،)الصفة كل تبعا  لمتغيراتأداة الدراسة ك-

 ذلك. انوضحي( 10

 لمتغير الجنسأداة الدراسة تبعا  على  (Independent Samples T-Testنتائج تطبيق اختبار) :(9جدول )ال

 الداللة اإلحصائية T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس

 0.93 3.20 كرذ
4.07 0.00 

 0.69 3.72 أنثى

لعينة حول اآراء أفراد بين  (α≤0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود  (9يظهر من الجدول ) 

 .إلناثادالة إحصائي ا لصالح  وهي قيمة ،(4.07) (T) بلغت قيمةحيث  ،الجنس تبعا  لمتغيرأداة الدراسة ككل 

ككل تبعا  ة أداة الدراس إجابات أفراد العينة عن ( علىANOVAنتائج تطبيق تحليل التباين األحادي )(: 10لجدول )ا

 (عدد سنوات الخبرةوالمؤهل العلمي، والعمر، و، الصفةلمتغيرات )

 الداللة اإلحصائية F االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى المتغير

  الصفة

 0.99 3.08 العب

8.90 

 

0.00 

 

 0.79 3.63 رياضي

 0.57 3.51 إداري

 العمر 
15-25 3.34 0.95 

0.48 

 

0.61 

 

26-35 3.48 0.74 

 0.66 3.47 فأكثر  36
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 الداللة اإلحصائية F االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى المتغير

 27.25 1.04 3.24 دراسات عليا المؤهل العلمي 

 

0.00 

 0.68 3.62 بكالوريوس 

 0.61 3.57 دبلوم 

 0.88 2.25 ثانوية عامة 

 سنوات الخبرة  عدد
1-5 3.32 0.96 

0.88 
 

0.41  
 

5-10 3.46 0.78 

 0.73 3.52 فأكثر 11

 :(10) يظهر من الجدول

تبعا   حول أداة الدراسة أفراد العينةفي وجهات نظر ( 0.05α ≥) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود - 1

 .ارنات البعديةعند تطبيق طريقة شيفيه للمق ا هي قيمة دالة إحصائيو ،(F( )8.90، حيث بلغت قيمة )الصفةلمتغير 

 .(3.63) بلغ بمتوسط حسابي الرياضيين لصالح جاءت تبين أّن الفروقو

لدراسة تبعا  لمتغير أفراد العينة حول أداة ا ( في آراء0.05α ≥) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةوجود  -2

 .مقارنات البعديةعند تطبيق طريقة شيفيه لل ا هي قيمة دالة إحصائيو ،(F( )27.25لغت قيمة )العلمي، حيث ب المؤهل

 .(3.62) مقدراه بمتوسط حسابي (بكالوريوسلصالح المؤهل العلمي )جاءت تبين أن الفروق و

تبعا  ة الدراسة داأفراد العينة حول أ ( في آراء0.05α ≥) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود -3

 .ا الة إحصائيدالتوالي وهي قيم غير على  (F( )0.48 ،0.88) تاقيم تحيث بلغ ،عدد سنوات الخبرةلمتغيري العمر و

 مناقشة النتائج

 القوى العاب ةرياض مستوى رفع في اإلعالم وسائل دور ما: باإلجابة عن التساؤل األولأواًل: النتائج المتعلقة 

 ؟األردنيين رياضيينال نظر وجهة من وتطويرها

في رفع  عالمأّن دور وسائل اإل تبيين ،من خالل عرض النتائج المتعلقة بمجاالت الدراسة والفقرات المخصصة لها

جابات سابية إلالمتوسطات الح أّن حيث أظهرت النتائج ،لعاب القوى وتطويرها جاء بدرجة تقييم متوسطةأمستوى رياضة 

المجال جاء  ،توجاءت بدرجة تقييم متوسطة لجميع المجاال ،(3.43-3.34تراوحت بين )الدراسة  مجاالتأفراد العينة عن 

سط حسابي " بمتوالتنافسيمجال "الفي المرتبة الثانية جاء و ،(3.43بمتوسط حسابي ) ىفي المرتبة األولالمعرفي 

مجال الجاء  لمرتبة الرابعة واألخيرة(، وفي ا3.35" بمتوسط حسابي )الصحيمجال "ال(، وفي المرتبة الثالثة 3.38)

 (3.38) لوبلغ المتوسط الحسابي ألداة الدراسة كك .درجة تقييم متوسطةوكلها ب( 3.34" بمتوسط حسابي )المهني"

 .متوسطةبدرجة تقييم 

ثل مبية كثر شعت األوتعزو الباحثة ذلك الى تركيز اإلعالم الرياضي وتسليطه األضواء على التغطية اإلعالمية للرياضا

اإلضافة ب ،ولمبيةلعاب األياضية وعصب األلعاب القوى التي تعتبر أم األلعاب الرأوضعف التغطية اإلعالمية لرياضة  ،كرة القدم

  قلة عددنّ ذلك فإك .هتمام برياضة الذكور أكثر من رياضة اإلناثمن خالل االضعف اإلهتمام برياضة المرأة بشكل عام الى 

غطية ي نقص التفيرا  دورا كب انلعاب القوى وضعف إقبال األفراد على ممارسة هذه الرياضة يلعباضة أياألندية التي تهتم بر

ثير لتي لها تأالرياضة االكبيرة المشجعة لهذه  ت الخاصة بها وعدم توفر الجماهيرباإلضافة الى ضعف النشاطا ،اإلعالمية لها

لرياضة ار هذه عالمي بأداء دوره الوظيفي لتطويمن الجانب اإل روال بد أْن يكون هناك اهتمام كبي .كبير في نجاحها

 .المجتمعية

ندوات خاصة عن  وعدم تقديملتلفزيون من خالل برامج ا لعاب القوىأضعف التغطية اإلعالمية لرياضة ّ يضاف إلى ذلك

عن  ةفاالصح هتكتبدم كفاية ما وكذلك ع ،والتشجيع على ممارستهاا ينهقوانوالتعريف بها وتوضيح  ألعاب القوى رياضةأهمية 

لعاب أالمحلية جزءُا خاصا  عن رياضة  ةفاص الصحيتخصوضعف  ،مجال هذه الرياضةمفاهيم األداء البدني والوظيفي في 
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يؤدي ذلك كله الى ضعف توسيع قاعدة هذه الرياضة ، وودورها في تعزيز الشعور الوطني ،وأهميتها البدنية والنفسية القوى

 .هذه الرياضة والوصول بها الى مستوى الرياضة العالميةتطور والتقدم في لا لوعدم مواكبته

وسائل  دورضعفّ  يعزى ذلك الى ،بدرجة تقييم متوسطةوفيما يتعلق بالمجال التنافسي الذي جاء في المرتبة الثانية 

ية ألكثر شعبارة القدم كعبة في لالحال العاب القوى كما هو ياضة اهير لإلقبال على تشجيع رالجملمختلفة نحو تحفيز اإلعالم ا

أهتمام  إّن ضعفف هناومن  .عالم المختلفة على هذه اللعبة األكثر شعبية وجماهيرهاإذ ينصب اهتمام وتركيز وسائل اإل

 تحليالتالهتمام بألعاب القوى بشكل مستمر وعدم االرياضة  ها العبوالتي يحقق إلنجازات التنافسيةعالمية لالتغطية اإل

 ةيالم المحلاإلع ائلوعدم مساهمة وس ،في البطوالت هوالء الالعبونها فيا واألحداث الرياضية التي يشارك علمية للقضايلا

مشاكل اطن بالإلى تعريف المو وضعف سعيها ،ل إلى المستويات العالميةولعاب القوى األردنية للوصأفي تحفيز رياضة 

دم ضة وعلرياكُل ذلك يؤدي الى تدني مستوى هذه ا ية وطرح الحلول لهاالتنافسالرياضة  هذهوالصعوبات التي تواجه 

 .ها كالرياضات األخرىمواكبة التطور لرفع مستوا

ث ال تسهم حي ،الالتغطية اإلعالمية لهذا المج ا  فيترى الباحثة أّن هناك ضعففأما فيما يتعلق في المجال الصحي 

 ،والصحة الرياضةبأثرها على أجهزة الجسم المختلفة من خالل برامج خاصة الجري و ةفي إظهار أهمية رياضوسائل اإلعالم 

لياقتهم ولى أجسامهم لعاب القوى عأعبي اللمحافظة الالزمة معلومات لتقديم التوفر برامج رياضية خاصة هتمامها بمع ضعف ا

المجال ي فلهم عمل الوفر فرص ت وعدم نعبيالالدعم والتشجيع ل هاميتقدباإلضافة الى عدم  ،البدنية ووقايتهم من األمراض

 .مجال اإلعالم الرياضيالرياضي و

اضي لمجال الريخدم ان هنا ترى الباحثة أنه على وسائل اإلعالم المختلفة أْن تقوم بدورها الوظيفي في المجتمعات لتم

 افله ؛ ةوواضح ماعية هامةؤدي وظائف اجتيجب عليها أيضا  أْن تو ،ا  أساسيا  منهلعاب القوى جزءالذي تعتبر رياضة أ

ى تقتصر علن أدون ا لدعم الرياضة وجماهيره وظيفة ترويحية اوله ،وظيفة إعالمية تتضمن إحاطة األفراد باألخبار الصادقة

لقوى العاب أة دعم ونشر رياض ساهم فيأْن ت لذا يجب على وسائل االعالم .رياضة دون األخرى كما يحدث في كرة القدم

ى ضات األخرن الريامهتمام بها كغيرها وغيرها من المجاالت األخرى، واال ا الثقافية والتنافسية والصحيةمجاالتهمختلف ب

شارت اليه من خالل ما أ ستقرار االجتماعيالمحافظة على االمن أجل (Hosni, 2011) وهذا أكده  .كرياضة كرة القدم

 .المجتمعات في في خدمةيعالم ودورها الوظإلالنظرية الوظيفية في مجال ا

في أّن تقييم دور  ،(Al-Ruwaished, 2012) ودراسة ،(Al-Zayoud, 2013وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )

كل واضح صر بشتوانه مق ،اإلعالم الرياضي في نشر الثقافة الرياضية ورفع مستواها وتطويرها جاء بدرجة تقييم متوسطة

 التنافسيةلمعرفية واالهتمام بالمجاالت الثقافية وا وقد جاء .اصة كرة القدموخ ،التغطية اإلعالمية لرياضة الذكورعلى 

دني اضي األروسائل اإلعالم الريوهذا دليل على عدم وجود خطة واضحة لدى  ،والصحية والمهنية بدرجة تقييم متوسطة

 .عاب القوىألالهتمام برياضة ل

لة د فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى الدالهل توج :ل الثانيؤاباإلجابة عن التس النتائج المتعلقة

(α≤0.05) ى في وجهات نظر الرياضيين نحو دور وسائل اإلعالم المختلفة في رفع مستوى رياضة العاب القو

  (؟عدد سنوات الخبرةو العمر،والمؤهل العلمي، و ،الصفةورها تبعًا لمتغيرات )الجنس، يودعمها وتطو

أداة ة حول آراء أفراد العينبين  (α≤0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة أظهرت النتائج وجود فروق ذات 

وتعزو الباحثة  .ثلصالح اإلنا ا دالة إحصائي وهي قيمة ،(T( )4.07) حيث بلغت قيمة ،(الجنس)تبعا  لمتغيرالدراسة ككل 

مام على كيز واالهتإذ ينصب الترالمية من نقص االهتمام في التغطية اإلع تعاني أّن الرياضة النسوية بشكل عامإلى ذلك 

 .لعاب القوىأرياضات الرجال بشكل أكبر بما فيها رياضة 
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 وينسنج (، ودراسةAl-Ruwaished, 2012ودراسة ) ،(Al-Zayoud, 201)دراسة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 

في  الميةة اإلعف االهتمام بالتغطيضعإلى  باإلضافةمتغير الجنس لأشارت وجود فروق دالة إحصائيا  تعزى  التي بروسو

  .اهتمام اإلعالم بتغطية رياضة الذكور فقطوتركيز  ،رياضة المرأة

أداة د العينة حول في آراء أفرا (0.05α ≥) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجودأيضا  وأظهرت النتائج 

عند  ا ة دالة إحصائيوهي قيم ،(8.90( لمتغير الصفة )Fت قيمة )حيث بلغ (،والمؤهل العلمي ،الصفة)ي الدراسة تبعا  لمتغير

 كانتو .(3.63)متوسط حسابي لفروق لصالح الطلبة الرياضيين بتبين أن هذه اوتطبيق طريقة شيفيه للمقارنات البعدية 

الفروق  كانتا ووهي قيمة دالة إحصائيًّ ،(F( )27.25تبعا  لمتغير المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة )فروق هناك أيضا  

 . (3.62بمتوسط حسابي ) (بكالوريوسال)لصالح المؤهل العلمي 

لديهم  تصبححيث أ ،وتعزو الباحثة ذلك الى أّن الرياضيين هم من الطلبة الذين يدرسون تخصص التربية الرياضية

اضة ل عام وريضة بشكمستوى الرياخبرة كافية ومعرفة ثقافية بأهمية وقيمة التغطية اإلعالمية ودورها الكبير في نشر ورفع 

في مجال  ا تخصصم ا خاصة أّن هناك مساق ،ي كبير على تطوير هذه الرياضةيجابألعاب القوى بشكل خاص وما لها من أثر إ

دراستهم  الل فترةفي اكتساب الطلبة الرياضيين خ يسهم بدرجة كبيرةواالعالم الرياضي يطرح في كلية التربية الرياضية 

 التي فالمعار من مزيدال الكتسابهم يؤدي مما ،عالمية في المجال الرياضيبرات معرفية في أهمية التغطية اإلخالجامعية 

ل عام تقدمها بشكولرياضة نجاح وتطوير اعرفة قيمة التغطية االعالمية في إلم العقلية وقدراتهم إدراكهم زيادة في تسهم

 حقيق الفوزت على هانالعبين قد يقتصر اهتمامهم بالرياضة التي يمارسولعاب القوى بشكل خاص، بينما نجد أّن الورياضة أ

 هناك بعض وأّن ،من في مختلف مدارس التربية والتعليمن فئات عمرية مختلفة من الناشئيين كما أّن هناك العب ،والشهرة

افة والثق برة الكافيةتخصصات أخرى وليس لديهم الخمن يحملون درجة الدبلوم في لعاب القوى مالممارسين لرياضة أ

زهم إنما تركيرها وطوتالرياضية لمعرفة أهمية وقيمة التغطية اإلعالمية الالزمة لنشر ورفع مستوى رياضة العاب القوى وت

 .واهتمامهم قد يقتصر على تحقيق الفوز والشهرة

تين الل ،(Al-Ruwaished, 2012دراسة)و،(Al-Zayoud, 2013) نتيجة مع ما جاءت به نتائج دراسةوتتفق هذه ال

جة درحملة لح لصالمي ولمتغير المؤهل الع ،نيدالة احصائيا تعزى لمتغير الصفة لصالح الرياضي ا أن هناك فروق أشارتا الى

  .البكالوريوس

 اإلستنتاجات والتوصيات

 اإلستنتاجات

  ستنتاجات التالية:توصلت الباحثة إلى اال ،في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها

 .راسةت الدرها بدرجة تقييم متوسطة لجميع مجااليلعاب القوى وتطوأء دور وسائل االعالم في رفع مستوى رياضة جا -

في رفع  الكبير مما له الدور ،المجال الرياضي امجاالت الحياة بما فيهفي لوسائل اإلعالم دور وظيفي يخدم المجتمع  -

  .مستوى الرياضة وتطويرها

 .لعاب القوىأية األحداث الرياضية الخاصة برياضة عدم وجود خطة واضحة لتغط -

 .الذكور أكثر منها لإلناث رياضةاالهتمام بالتغطية االعالمية ل -

ية أهمية التغطويمة في مجال التربية الرياضية لديهم خبرات معرفية وقدرات عقلية كافية إلدراك ق الرياضيون المتخصصون -

 القوى بشكل خاص  لعابعالمية للرياضة بشكل عام ورياضة أاإل

 .بون الذين يمارسون اللعبة يقتصر اهتمامهم على الفوز والشهرة فقطالالع -
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 التوصيات

 يمكن اقتراح التوصيات التالية: ،باإلعتماد على نتائج الدراسة واستنتاجاتها

 .لمحافظاتا برياضة العاب القوى في جميع الخاصة األنديةإنشاء وفتح  عن إعالناتو تثقيفية برامج ريتوفضرورة  -

 .فةعالم المختلبشكل مستمر من خالل وسائل اإل الرياضي المجال فيلرياضة العاب القوى  والتشجيع الدعم ميتقدضرورة  -

 .في األردن إجراء دراسات حول أسباب نقص التغطية اإلعالمية وضعف اإلهتمام برياضة العاب القوى -

 األنشطة تغطيةو الرياضية البرامجرياضة العاب القوى في  في لأبطاو مميزين العبينو رياضيين خبراء ستضافةا ضرورة -

 .والتنافسية لهذه الرياضة الرياضية

 .ودوليا  عربيا  المتخصصة باألخبار ورفده القوى بألعاب خاص إلكتروني موقع طالقإ مكانيةإ -

 البطوالت الى إعالمية وفوده وإرسال األردنيينن يلإلعالمي تعقد القوى لعابأ رياضة في متخصصة دورات عقد مكانيةإ -

 .الرسمية

 متخصصة صحافة ىال والوصول عملها لتسهيل باللعبة متخصصة القوى لعابأ تحادإل تابعة لجنة تشكيل أهمية التأكيد على -

 .المختلفة اإلعالم وسائل في هذه الرياضة غطيةلت القوى لعابأ رياضة في
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Abstract 

This study aimed to know the role of the media in raising the level of track and field sport and 

developing it from the point of view of Jordanian athletes, in addition to determine the differences in 

their views according to the variables (gender, trait, educational qualification, age and number of years 

of experience). the researcher used the descriptive approach which and a questionnaire was prepared to 

collect data which consisted of (35) paragraphs distributed into four areas that include: (the cognitive 

and cultural field, the health field, the professional field and the competitive field). The study was 

conducted on a sample of (81) athletes from track and Field teams, (28) administrators and (83) 

students from the Faculty of Physical Education in Irbid governorate, The Results showed that the 

degree of evaluation of the role of the media in raising the level of track and field sport and its 

development from the athletes' point of view came with an average evaluation for all fields of study, 

where the field which came first was the cognitive and cultural field, followed by the competitive field 

then the health field and In the last place, the professional field. Also, the results showed that there are 

statistically significant differences in the sample responses attributed to the variables (gender, traif, 

and educational qualification and the absence of statistically significant differences do to the age and 

the number of years of experience. 

keywords:Track and field sport, Role, Media, Athletes. 
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 448 -439، ص ص 2021، 2العدد  30المجلد  مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"

 - الرياضة كاديميين في كلية علوموسائل إدارة الضغوط خالل جائحة كورونا من وجهة نظر األ

 الجامعة األردنية

 

  *وعايد زريقات أسامة عبد الفتاح
 10/2020/ 22 تاريخ القبول  08/2020/ 09ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

 -لرياضة علوم ا رونا من وجهة نظر االكاديميين في كليةتعرف إلى وسائل إدارة الضغوط خالل جائحة كوللهدفت هذه الدراسة 

ل والدعم صال والتواص، اإلتالجامعة األردنية، باإلضافة إلى العالقات االرتباطية بين وسائل إدارة الضغوط المتعلقة )بالسالمة العامة

يئة تدريس في ( عضو ه33) ة تكونت منسلوبه المسحي على عينأاإلجتماعي والنفسي(. ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي ب

ترونية لكتبانة اإلام االستم استخد ،الجامعة األردنية، تم إختيارهم بطريقة عمدية. وللحصول على بيانات الدراسة - كلية علوم الرياضة

مجال في ( فقرات 4، و)امةمجال السالمة العفي ( فقرات 8( فقرة، تناولت )19كأداة لجمع البيانات، وتكونت في صورتها النهائية من )

اء جألمن والسالمة امجال الدعم النفسي واالجتماعي. وأظهرت نتائج الدراسة أن مجال إجراءات في ( فقرات 7)و ،اإلتصال والتواصل

ائج ظهرت نتأ. كذلك وأخيرًا مجال اإلتصال والتواصل ،المرتبة األولى بمتوسط مرتفع جدًا، ثم مجال الدعم النفسي واالجتماعيفي 

 واالتصال ،ةالعام الدراسة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين مجال الدعم النفسي واألجتماعي ومجالي إجراءات السالمة

ا لدورهكافة مة العامة جراءات السالبإ( على التوالي. وتوصي الدراسة بضرورة التقيد 0.93، 0.97)إذ بلغ معامل اإلرتباط  ⸵والتواصل

 نتشار هذا الجائحة.اد من الفعال في الح

 .، الجامعة األردنيةون: الضغوط، جائحة كورونا، األكاديميالكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

، حيث رافقه العديد من 2019من عام الصين في أواخر ديسمبر  -بداية تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهانكانت 

 Chen et)حمى، االلتهاب الرئوي ومتالزمة الضائقة التنفسية الحادة األعراض مثل: الجفاف، ضيق التنفس، التهاب الحلق، ال

al., 2020; Rothan and Byraeaddy, 2020 .)هذا  2020من عام أذار  11أعلنت منظمة الصحة العالمية في  وقد

ألنها  ؛والجماعيالفردي  يينالفيروس بأنه جائحة عالمية تتطلب إتخاذ العديد من التدابير الوقائية الصارمة على المستو

قنعة )الكمامات(، غسل اليدين، استخدام المواد رتداء األانتشار هذه الجائحة، حيث نصحت باداة فعالة في الحد من أُتعتبر 

 (. Jang et al., 2019المعقمة والمحافظة على التباعد الجسدي )

كإغالق المدارس والجامعات، إيقاف  ،ئحةنتشار هذه الجااجراءات الوقائية للحد من تخذت جميع الدول اإلاوبالتالي 

رافق ذلك تزايد المشاعر السلبية لدى األفراد، ظهور خطر على الصحة البدنية والطيران وتطبيق الحجر المنزلي. حركة 

والنفسية، صعوبة التأقلم مع أحداث الحياة المجهدة، وبروز مشاعر الحزن وظهور االضطرابات النفسية واعراض االكتئاب 

(Li et al., 2020; Macintyree, 2020; Shigermura et al., 2020وعلى الطرف اآلخر .)،  نجد أن سلوكيات بعض

 ،كتخزين المواد الغذائية بكثرة واإلقبال الكبير جدًا على شراء األقنعة والقفازات ومواد التعقيم ،األفراد خالل جائحة كورونا

نصح الخبراء األفراد بالبقاء في عزلة ذاتية خالل جائحة وي(. Garfin et al., 2020نتشار الذعر بين األفراد )اأدت إلى 

ثقافة  ألن ؛وطويلة المدى على صحة االفراد النفسية والبدنيةالمدى كون لهذه القيود آثار سلبية قصيرة تيمكن أن و ،كورونا

                                                           

  2021، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 * وزارة التربية والتعليم، األردن.

 الرياضة، الجامعة األردنية، عمان، األردن.علوم كلية    *
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د وآثار سلبية على الصحة النفسية لألفراد المجتمع تعتمد على الدعم والترابط االجتماعي، وقد يرافق ذلك اضطرابات االجها

 ; Banerjee, 2020كمشاكل المزاج، مشاكل النوم، الوحدة، الحزن على االنفصال عن العائلة والتفكير في االنتحار )

Brooks et al.,2020; Kang et al., 2020.) 

بمجرد البدء في  أنهإلى  Okri (2020) حيث يشير ،نتشار العديد من التحديات االجتماعية واالقتصاديةورافق هذا اال

ة هذه ي إدارفسنستطيع التعرف إلى الفرص التي يمكن أن تساعدنا  ،إدراك حجم المشكلة والتحكم في مشاعرنا السلبية

ية رات الجذرالتغي الجائحة العالمية. فكيف نهتم بإدارة هذه الضغوط بين األمل واليأس هو ما يخلق لنا مشاعر الخوف من

في  قين يساهمفالعيش مع عدم الي ⸵لسنا مؤهلين لمواجهة هذه الشكوكفإننا كذلك  .مر علينا ولم نكن نتوقعهاالتي ت

لقلق، السمنة، اضطرابات مختلفة كاالكتئاب، ايجلب هذا اإلجهاد و(. Robinson, 2020المستويات المرتفعة من اإلجهاد )

ضغط المتكرر قد المشكلة تكمن في أن البقاء لفترة طويلة تحت ال(. وHurely, 2019إضطرابات النوم )وارتفاع ضغط الدم 

عرض الية التمما يرفع من أحتم، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم  ،يجعل القلب يعمل بجد لفترة طويلة

إلى اإلشارة  ال بد من اوهن(. AIS, 2017يقلل من فعالية الجهاز المناعي )ولإلصابة بالجلطات الدماغية أو النوبات القلبية، 

 (.Onyeaka et al., 2020قتصادي ساهم في ارتفاع مستوى هذه الضغوط )أن اإلغالق والركود اال

سيكون هناك الكثير من المعلومات غير الدقيقة على وسائل التواصل االجتماعي،  ،نتشار فيروس كورونااومع سرعة 

يساهم  ،(. وعلى الطرف اآلخرZarocostas, 2020نشرها بسرعة )حيث تساهم هذه الوسائل في تضخيم هذه المعلومات و

 ,Buheji, 2020 ; McCloyحصول الفرد على المعلومات من مصادر موثوقة في تقليل المشاعر السلبية كالخوف والقلق )

هرت أظ فقد(. WHO, 2020(. كذلك قد تساهم هذه المعلومات غير الدقيقة في زيادة مستويات القلق والخوف )2020

ما نسبته  وأن(% من عينة الدراسة يشعرون بالقلق بشكل مستمر، 62.5أن ) (Balkhi et al., 2020)نتائج دراسة 

لضمان سالمتهم،  وكهمير أنماط سلي(% بتغ75كذلك قام ) .(% يخشون الذهاب إلى األسواق خالل هذه الجائحة88.8)

 على غسل اليدين بشكل مستمر.  (% منهم87)حرص و ،تصال الجسدي(% بتقليل اال86.5)قام و

األجهزة ويوتر قات المختلفة على أجهزة الكمبييجب تشجيع العمل عن بعد من خالل التطب ،بناًء على العرض السابق

ستوى مجابي على اإلي هاالفردي والجماعي ألثر يينتخاذ التدابير الالزمة على المستوامع ضرورة  ،(Toan, 2018الذكية )

نب دعيم الجاتم في هل الذي يساهباإلضافة إلى التواصل مع األصدقاء واأل ،خبارتجنب التعرض المفرط لأل القلق والخوف مع

في اليب التقليدية سنتقال من األويرى الباحثان أن هناك ضرورة لال (.Shah et al., 2020العاطفي والتماسك بين األفراد )

لدردشات اوتشجيع  كاالستمرار في التواصل المرئي بين األفراد، ليالتي تواكب عملية الحظر المنز إلى الوسائلالتواصل 

ل تقليل من خال الجماعية والتواصل المستمر مع األهل واألصدقاء. فاالتصال االجتماعي مهم لصحتنا الجسدية والعقلية

مام طلب االهتذا يتت، وهالتوتر، االكتئاب والعزلة. وتزداد أهمية االتصال والدعم االجتماعي بشكل خاص في أوقات األزما

يساهم في وألفراد والتركيز على التواصل بشكل اكبر ألنه يوفر الدعم العاطفي ل ،كبر في توفير الدعم االجتماعيأبشكل 

ة ذه الجائحهخالل  التغلب على المخاوف خالل األزمات واألوقات غير المؤلوفة. وهنا يأتي دور وسائل التواصل االجتماعي

ر ييابي وتغيجي اإلمما يساهم في تعزيز السلوك الصح ،دلة العلميةالمعلومات الموثوقة والقائمة على األمن خالل توفير 

في  نترنتاإل فراد عبرتساهم التفاعالت التي تتم بين األويجعل من الرسائل الصحية أكثر فعالية. والسلوك السلبي لألفراد 

بية يجااغ اإلت الفرك تساهم وسائل التواصل االجتماعي في تشجيع لحظاتعزيز الشعور باالتصال وتعزيز الرفاه النفسي. كذل

ل لناجحة خالتجارب ان أن تنشر هذه الوسائل المك. ويمثاًل كمناقشة كتاب جديد ،نترنتثقافية عبر اإلالمن خالل االنشطة 

 هذه الجائحة.
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 أهمية الدراسة

إلى  فيها تنتشرلتي اتكاد تكون غير مسبوقة، مما دفع الدول ا ُيعد انتشار فيروس كورونا في غالبية دول العالم جائحة

الحد من  يجابي فيألثر اإلالذي كان له ا القيام بالعديد من اإلجراءات لحماية المواطنين واألمن القومي ومنها الحجر المنزلي

 حيث تكمن أهمية الدراسة في اآلتي: .الجائحة في األردن هانتشار هذ

، الجائحة هذا في مواجهة هن نتبعهأإلى السلوكيات التي يمكن عربية واألجنبية التي اهتمت في التعرف قلة الدراسات ال -1

  .فهي محاولة إلثراء المكتبة الوطنية بمثل هذا الموضوع الهام وبالتالي

لوك عد السُيالموضوع الذي تناولته الدراسة من خالل محاولة البحث في سلوك األفراد خالل جائحة كورونا، حيث  -2

 الجائحة.  هاإليجابي لألفراد أداة قيمة لمواجهة الظروف المشابهة لهذ

ومن  .حةالجائ هن نتبعها خالل الظروف المشابهة لهذأسلط هذه الدراسة الضوء على السلوكيات النفسية التي يمكن ت -3

 المناعي. المعروف أن الجوانب النفسية اإليجابية تلعب دورًا مهمًا في رفع كفاءة الجهاز

 لفي ظوذلك  على أهمية وسائل االتصال بين االفراد خالل جائحة كورونا، التي ُتعتبر ذات أهمية كبيرة تسليط الضوء -4

 تطبيق الحجر المنزلي وفقدان االتصال الجسدي.

 مشكلة الدراسة

لمنزلي االحجر  منها ،اءاتالعديد من اإلجر -ومنها األردن-تخذت جميع دول العالم انتشار فيروس كورونا المواجهة 

لبية نفسية السثار المما ترتب عليه تباعد جسدي بين األفراد وترتب عليه العديد من اآل ،وإغالق كافة المنشآت في الدولة

ان جد الباحثو ،الحجر المنزلي. فمن خالل المناقشات التي تمت مع بعض األفرادوالجسدي  التقاربفقدان بسبب عليهم 

ذا هتجاة أن ابم ذهب حتى أن البعض منه ،ات النظر لديهم حول أهمية السلوكيات المتبعة خالل جائحة كورونافي وجه ًاتفاوت

كيز معظم أن تر ، فقد وجدالألدب النظري المتعلق بهذا الفيروس ينمن خالل مراجعة الباحثوالفيروس عبارة عن مؤامرة. 

ث خيص والبحات التشباإلضافة إلى التركيز على آلي ،الجائحة هلهذعراض الفسيولوجية والجسدية على األ كان هذه الدراسات

فراد في وكية لألجراءات السلالجائحة واإل هالدراسات التي تناولت التأثيرات النفسية لهذعدد مع أنخفاض في  ،عن لقاح

 قام الباحثان بإجراء هذه الدراسة.  ،الجائحة. لمثل هذه األسباب وغيرها همواجهة هذ

 راسةالد فاهد

  تعرف إلى:للهدفت هذه الدراسة 

 .يةردنالجامعة األ -الرياضة  علومكاديميين في كلية وسائل إدارة الضغوط خالل جائحة كورونا من وجهة نظر األ -1

إلجتماعي العامة، اإلتصال والتواصل والدعم رتباطية بين وسائل إدارة الضغوط المتعلقة )بالسالمة االالعالقات ا -2

 والنفسي(.

 تساؤال الدراسة

 اإلجابة عن التساؤلين اآلتيين:إلى  هدفت هذه الدراسة

ة الرياض لوموسائل المستخدمة في إدارة الضغوط خالل جائحة كورونا من وجهة نظر األكاديميين في كلية عما مستوى ال -1

 الجامعة األردنية؟ -

ي م اإلجتماعتصال والتواصل والدعبالسالمة العامة، اإلرتباطية بين وسائل إدارة الضغوط المتعلقة )اوجد عالقات تهل  -2

 ؟والنفسي(
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 التعريف بمصطلحات الدراسة

 ا الظروفهو السلوك الناتج عن االستجابات التي يتم تحديدها من قبل ضغوطات بيئية تفرضهنساني: السلوك اإل* 

 )إجرائي(.  المحيطة باإلنسان

وهان ودينة م( في 2019ظهر في نهاية عام )و ،جتاح معظم بلدان العالمافيروس سريع االنتشار  هي: جائحة كورونا* 

متالزمة ولرئوي اورافقه العديد من األعراض مثل: الجفاف، ضيق التنفس، التهاب الحلق، الحمى، االلتهاب  ،الصينية

 (.Chen et al., 2020)الضائقة التنفسية الحادة 

ات ذه التغيرف مع هلتي تؤثر على األفراد، وتتطلب منهم االستجابة والتكيهي التغيرات الداخلية والخارجية ا * الضغوط:

 حتى يستطيع الفرد السير قدمًا في الحياة )إجرائي(.

 محددات الدراسة

 ية.ردنالجامعة األ -الرياضة علومأعضاء الهيئة التدريسية في كلية : تم إجراء هذه الدراسة على المحدد البشري* 

 .المملكة األردنية الهاشميةم إجراء هذه الدراسة في : تالمحدد المكاني* 

 .30/4/2020-15: تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني في الفترة المحدد الزماني* 

ل فراد خالتبعها األيإلى السلوكيات التي يمكن أن للتعرف  ينمن قبل الباحث ؤه: تم استخدام مقياس تم بناالدراسة ةداأ* 

 ردنية.الجامعة األ -الرياضة  كورونا من وجهة نظر األكاديميين في كلية علوم جائحة

 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة

 وأهدافها الدراسة طبيعةاستخدم الباحثان المنهج الوصفي لمالءمته 

 مجتمع الدراسة

 (.52) لغ عددهمالبا ردنية،الجامعة األ –علوم الرياضة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية تكون مجتمع الدراسة من 

 عينة الدراسة 

تم اختيارهم بطريقة  لجامعة األردنيةا –في كلية علوم الرياضة عضو هيئة تدريس في ( 35تكونت عينة الدراسة من )

ت شكل وقد .ونيةلكترإل، بحيث تم استثناء االعضاء الذين لم يقوموا بتعبئة االستبانة اوذلك لتحقيق أهداف الدراسة ،عمدية

 (% من مجتمع الدراسة.67.30نسبته ) عينة الدراسة ما

 الدراسة اةأد

 الطالع علىا بعد وذلك، ستبانة كأداة لجمع البيانات من خالل تطبيقها على أفراد عينة الدراسةاال اناستخدم الباحث

ليل دولة ولتقل في الر التجوانظرًا لتطبيق حظو جائحة كورونا.المراجع العلمية المختلفة والدراسات والبحوث التي تناولت 

( لقياس بانة جوجللكترونية باستخدام )استإلكترونيًا من خالل استبانة إدعوة عينة الدراسة  تتم ،التفاعل وجهَا لوجه

ريسية هيئة التدعضاء الاالستبانة أل من خالل ارسال رابطالسلوكيات التي يمكن أن يتبعها األفراد خالل جائحة كورونا، وذلك 

( 8)ناولت تفقرة ( 19)ن مأداة الدراسة تكونت  وقد لكترونيًا.إمع التأكيد على الية إرجاع االستبانة  ،الواتس آب تطبيقعبر 

ات مجال الدعم ( فقر7)تناولت و تصال والتواصل( فقرات مجال اال4)في حين تناولت مجال السالمة العامة، منها فقرات 

 النفسي واالجتماعي.
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 داة الدراسةأل اإلجراءات العلمية

عضاء هيئة أالخبرة من المختصين وذوي المحكمين  من 5قام الباحثان بعرضها على  ،للتحقق من صدق أداة الدراسة

الملحق و .لدراسةاف اهدألمعرفة مدى مالءمة فقرات االستبانة وقدرتها على تحقيق وذلك  ،األردنية اتالتدريس في الجامع

( سلم 1لجدول )، ويوضح االخماسيقام الباحثان باستخدام مقياس ليكرت  ،افة إلى ذلكباإلض .أسماء المحكمين( يوضح 1)

 .التقدير لتفسير استجابات عينة الدراسة

 ستجابات عينة الدراسةسلم التقدير ال (:1الجدول )

 الدرجة سلم اإلجابة المستوى التقدير

 1 غير موافق بدرجة كبيرة جداً  منخفض جداً  1.80أقل من 

 2 غير موافق بدرجة كبيرة منخفض 2.60أقل من  –1.80

 3 موافق بدرجة متوسطة متوسط  3.40أقل من  –2.60

 4 موافق بدرجة كبيرة مرتفع 4.20أقل من  –3.40

 5 موافق بدرجة كبيرة جداً  مرتفع جدًا 4.20أكثر من 

 ،ككل داةولألة، من مجاالت االستبان حساب معامل الثبات لكل مجالقام الباحثان ب ،وللتحقق من ثبات أداة الدراسة

 ( يوضح ذلك.2( والجدول )Cronbach's Alphaمعامل كرونباخ ألفا )من خالل باستخدام االتساق الداخلي 

 لفاأنتائج اختبار االتساق الداخلي لمعامل ثبات كرونباخ  :(2)الجدول 

 الثباتمعامل  المجال

 *0.80 إجراءات السالمة العامة

 *0.78 تواصلاالتصال وال

 0.82 الدعم النفسي واالجتماعي

 0.81 االداة ككل

الثبات الكلي معامل وبلغ ، (0.82-0.78أن معامالت الثبات في أداة الدراسة تراوحت بين )إلى ( 2يشير الجدول )

 تفي بأغراض الدراسة.قيم وهي  .(0.81للمقياس )

 المعالجة اإلحصائية

نسب المئوية للحصول على التكرارات وال (SPSS) للعلوم االجتماعية إلحصائيةا ةبرنامج الرزم اناستخدم الباحث

 ومعامل ارتباط بيرسون. والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 ومناقشتها عرض النتائج

الل ما مستوى الوسائل المستخدمة في إدارة الضغوط خ :لإلجابة عن تساؤل الدراسة األول الذي ينص على

سطات المتو اناستخدم الباحث؟ ةالجامعة األردني -الرياضة  ورونا من وجهة نظر األكاديميين في كلية علومجائحة ك

 ( يوضح ذلك.3، والجدول )المعيارية الحسابية واالنحرافات
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ل خال األفراد نحرافات المعيارية لمستوى السلوكيات التي يمكن أن يتبعهاالمتوسطات الحسابية واال :(3جدول )ال

 (35جائحة كورونا )ن=

 المستوى الترتيب
األهمية 

 النسبية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المجال الفقرة

 تجنب االتصال المباشر مع المرضى 5.00 0.00 100 مرتفع جدًا 1

إجراءات 

السالمة 

 العامة

 تغطية االنف والفم عند الُعطاس 4.78 0.43 95.6 مرتفع جدًا 2

 االلتزام بغسل اليدين  4.72 0.46 94.4 مرتفع جدًا 3

 تفعيل العمل عن بعد 4.28 0.75 85.6 مرتفع جدًا 4

 االبتعاد عن السلوكيات المندفعة 4.28 0.67 85.6 مرتفع جدًا 4

 (ماتاالكماألقنعة )رتداء اااللتزام ب 4.17 0.62 83.3 مرتفع 6

 تااللتزام بلبس القفازا 4.06 0.80 81.1 مرتفع 7

 الحرص على التباعد الجسدي 4.00 0.77 80 مرتفع 8

 ككل إجراءات السالمة العامةمجال  4.38 0.56 87.6 مرتفع جداً  واًلأ

 4.72 0.46 94.4 مرتفع جدًا 1
الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس 

 من مصادر موثوقة

االتصال 

 والتواصل

 االت المرئية بين االفرادتفعيل االتص 3.94 0.80 78.9 مرتفع 2

 3.39 1.09 67.8 متوسط 3
من مشاهدة االخبار المتعلقة بهذا  التقليل

 الفيروس خاصة قبل النوم

 من متابعة وسائل التواصل االجتماعي التقليل 3.17 1.15 63.3 متوسط 4

 مجال االتصال والتواصل ككل 3.81 0.88 76.1 مرتفع ثالثاً 

 النظر إلى هذه التجربة كفرصة للتعلم 4.61 0.50 92.2 مرتفع جدًا 1

الدعم 

النفسي 

 واالجتماعي

 يجابيةالتركيز على التجارب اإل 4.50 0.62 90 مرتفع جدًا 2

 توفر الدعم من األهل 4.44 0.51 88.9 مرتفع جدًا 3

4 
 مرتفع جدًا

85.6 0.67 4.28 

تحديد أهداف مستقبلية تتماشى مع الواقع الذي 

 نعيشه

 االبتعاد عن العواطف السلبية 4.22 0.65 84.4 مرتفع جدًا 5

 توفر الدعم من األصدقاء 4.17 0.79 83.3 مرتفع 6

 ممارسة التنفس العميق 4.00 0.97 80 مرتفع 7

 مجال الدعم النفسي واالجتماعي ككل 4.31 0.67 86.3 مرتفع جداً  ثانياً 

 األداة ككل 4.17 0.70 83.3 مرتفع 

أن مجال إجراءات السالمة العامة هو  إلى أشارت عينة الدراسة ،(3جدول )الل استعراض النتائج الواردة في من خال

(. 4.38المرتبة األولى بمتوسط مرتفع جدًا )في حيث جاء  ،أكثر المجاالت التي يجب ان يتبعها األفراد خالل جائحة كورونا

 يينيعتبر إتخاذ التدابير الوقائية الصارمة على المستو فقد ،2020أذار  11منظمة الصحة العالمية في وهذا يتفق مع إعالن 

قنعة )الكمامات(، غسل بإرتداء األ المنظمةنصحت  فقد .الجائحةه نتشار هذاداة فعالة في الحد من أالفردي والجماعي 

يساهم العمل عن بعد من خالل و(. Jang et al., 2019جسدي )اليدين، استخدام المواد المعقمة والمحافظة على التباعد ال

قات المختلفة على أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية في تحقيق التباعد الجسدي مع تقليل اآلثار االقتصادية السلبية يالتطب

الفردي  يينلى المستوتخاذ التدابير الالزمة عامع التأكيد على ضرورة  ،(DoT, 2020على األفراد خالل جائحة كورونا )

(. وبالرجوع إلى متوسطات الفقرات في هذا Shah et al., 2020اإليجابي على مستوى القلق والخوف ) اوالجماعي ألثره

ألن إجراءات ( بمستوى مرتفع إلى مرتفع جدًا. وهذه النتائج تعتبر منطقية 5-4ترواحت بين ) هاوجد الباحثان أن ،المجال

 وقدوبعضها يندرج تحت مجال االهتمام بالنظافة الشخصية.  ،بشكل كبير في الوقاية من هذا الفيروستساهم  السالمة العامة
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( قاموا %86.5هم لضمان سالمتهم، و)وكر أنماط سلي( قاموا بتغي%75( أن )(Balkhi et al., 2020أظهرت نتائج دراسة 

 مستمر.على غسل اليدين بشكل  وا( منهم حرص%87)و ،تصال الجسديبتقليل اال

(، حيث تراوحت متوسطات فقرات هذا 3.81المرتبة الثالثة بدرجة مرتفعة )في تصال والتواصل فجاء أما مجال اال

الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس من (، وحصلت الفقرة األولى التي تنص على "4.72-3.17المجال بين )

تجنب التعرض وأشارت النتائج أيضًا إلى ضرورة توى مرتفع جدًا. ( بمس4.72" على أعلى متوسط حسابي )مصادر موثوقة

هل الذي يساهم في تدعيم الجانب العاطفي والتماسك بين األفراد باإلضافة إلى التواصل مع األصدقاء واأل ،خبارالمفرط لأل

(Shah et al., 2020.)  حيث  ،لومات غير الدقيقةالكثير من المع انتشار فيروس كورونا رافقهامع اإلشارة أن سرعة هذا

(. وتكمن فائدة حصول Zarocostas, 2020تساهم وسائل التواصل االجتماعي في تضخيم هذه المعلومات ونشرها بسرعة )

 ; Buheji, 2020الفرد على المعلومات من مصادر موثوقة في تقليل المشاعر السلبية لدى األفراد كالخوف والقلق )

McCloy, 2020)،  قد يساهم في زيادة مستويات القلق والخوف )عرض للمعلومات غير الدقيقة فإن التكذلكWHO, 

طلب تفعيل وسائل االتصال المختلفة للحد من تتتخاذها خالل هذه الجائحة ايعتقد الباحثان أن اإلجراءات التي تم و(. 2020

مما يساهم في  االجتماعي،صات التواصل ستخدام الفعال لمناآلثار السلبية الناتجة عن التباعد الجسدي. وهذا يتطلب اال

رتباك بين االفراد، وبالتالي فإن سيؤدي إلى ظهور اال ،تعزيز المرونة النفسية لدى االفراد. فمع إنتشار المعلومات الخاطئة

وبشكل خاص المصادر الرسمية. وتكمن خطورة  ،هؤالء األفراد بحاجة إلى مصادر جديرة بالثقة أكثر من أي وقت مضى

مما قد يؤدي إلى تعزيز  ،رتفاع مستوى القلق والذعر لدى األفرادانتشارها، وقد تساهم في اعلومات الخاطئة في سرعة الم

مكن أن يساهم الكم الهائل من المعلومات على مواقع التواصل األجتماعي التي ربما ُي ،ذلكباإلضافة إلى  السلوك السلبي.

التي تنتشر على هذه  الشائعاتلجوانب النفسية لالفراد، باالضافة إلى ذلك تساهم تكون غير دقيقة في التأثير السلبي على ا

على هذا الفيروس  التواصلفراد. كذلك ربما يساهم التركيز المستمر من قبل وسائل المواقع في ضبابية الرؤية بالنسبة لأل

وانخفاض في  لديهم خوف من المستقبل فينشأمنهم في ارتباك األفراد  ند المصابين والمتوفياعدأمن حيث التطور في 

 دافعيتهم.

متوسطات فقرات  (، حيث ترواحت4.31جتماعي المرتبة الثانية بدرجة مرتفعة جدًا )حقق مجال الدعم النفسي واالوقد 

بة رتم" على التعلمالنظر إلى هذه التجربة كفرصة لل(، وحصلت الفقرة األولى التي تنص على" 4- 4.61هذا المجال بين )

جهة طبيقي في مواستراتيجيات علم النفس التا(. كذلك أشارت النتائج إلى أهمية استخدام بعض 4.61ولى بمتوسط بلغ )األ

ئج إلى ارت النتاذلك أشكممارسة التنفس العميق، كتابة االهداف المستقبلية واألبتعاد عن المشاعر السلبية. ك ،هذه الجائحة

ع مهذا سدي. اعد الجاآلثار السلبية الناتجة عن التب يخفف بعضوهذا  ،هل واألصدقاءأهمية توفير الدعم االجتماعي من اال

اجهة هذا راد في موفناعي لألبالغ االهمية للحفاظ على التركيز وعلى كفاءة الجهاز الم ًاأمر ُتعدأن إدارة الضغوط إلى اإلشارة 

ابي ثير اإليجل التأستخدامها خالل هذه الجائحة من خالالفيروس، حيث إستراتيجية التفكير الفعال من الحلول التي يمكن ا

 لألبد. نه لن يستمرأأن الحجر المنزلي هو أمر مؤقت وفي األفراد كالبدء بالتفكير  لدىعلى المشاعر السلبية 

 ضغوطوجد عالقات ارتباطية بين وسائل إدارة التهل  :الذي ينص على الثانيلإلجابة عن تساؤل الدراسة و

، يرسونرتباط بامعامل  اناستخدم الباحثبالسالمة العامة، اإلتصال والتواصل والدعم اإلجتماعي والنفسي(؟ المتعلقة )

 ( يوضح ذلك.4والجدول )

 يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون بين مجاالت الدراسة :(4)جدول ال

 العالقة قيمة معامل االرتباط الداللة اإلحصائية

 تصال والتواصلاال –العامة إجراءات السالمة  0.87 0.130

 لدعم النفسي واالجتماعيا – العامة إجراءات السالمة 0.97 *0.000

 لدعم النفسي واالجتماعيا –تصال والتواصل اال 0.93 *0.032

             (α ≤ 0.05) * 
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 -0.97ين )بتباط حيث ترواحت قيمة معامل االر ،رتباط بين مجاالت الدراسةا( إلى وجود عالقات 4يشير الجدول )

( 0.97عامة )كل من مجال إجراءات السالمة الو(، مع وجود داللة إحصائية بين مجال الدعم النفسي واالجتماعي 0.87

نمية العامة في ت حيث يساهم التزام األفراد في إجراءات السالمة ،(. وهي نتائج منطقية0.93تصال والتواصل )ومجال اال

دى لالخوف وتهديدات المختلفة. كذلك يساعد في تحقيق أثر إيجابي على مستوى القلق قدرة الفرد في التعامل مع ال

أن الجهاز إلى ة (. مع اإلشارShah et al., 2020مما يساعد في تدعيم الجانب العاطفي والتماسك بين األفراد ) ،األفراد

أن لى إالدراسات  تشيرو. لمزاج، االكتئاب والقلقمنها: الحياة االجتماعية، ا ،يتأثر بالعديد من المتغيراتالمناعي لإلنسان 

ت، الهرمونا إفراز أكثر عرضة لإلصابة، وذلك بسبب الخلل في تنظيم ناالشخاص الذين لديهم مستوى مرتفع من التوتر يكونو

 ياز المناعالجه بةاستجاتثبيط  فيحيث يساهم ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول  ،وهذا يقلل من االستجابة المناعية لديهم

(Schmidt et al., 2014.) ترلحد من التوالنظرية السلوك المعرفي ، فإن استراتيجيات التكيف لها دور مهم في  ووفقًا، 

ناته في كون لدى شخص ما مصادر أفضل للتكيف، فإن احتمال معاتندما فع. الصحة العقليةتحسين مستوى وبالتالي 

 .الظروف الصعبة يكون أقل

مع ون جهة مهل األ معيادة التواصل البصري والصوتي بين األفراد في تحسين العالقات االجتماعية ساهم زتكذلك 

 .ألفرادمة بين افهو أساس العالقات العا ⸵تصالجتماعي هو جوهر عملية االُيعتبر التفاعل االواألخرين من جهة أخرى. 

فكار لومات واألادل المعية العالقات االجتماعية عن طريق تبجتماعي تهدف إلى تقواُيعتبر االتصال عملية تفاعل ، وبمعنى آخر

فسنا غير من أنه أن نوالمشاعر. فهو عملية ديناميكية من خالل التأثير على اآلخرين والتأثر بهم، وبالتالي يمكن من خالل

 ؛ة للفردلنفسيالصحة وسلوكنا لمساعدتنا على التكيف مع المستجدات والظروف الطارئة. فاالتصال والتواصل يتوافق مع ا

الجتماعي ندماج ايحصل على االووبالتالي يتخلص من التوتر النفسي والقلق،  ،فمن خاللهما يحقق الفرد حاجته من األمن

مع  امل الجيدي التعفعتبارات النفسية واالجتماعية تساعد األفراد فإن اال ،الذي يحقق الحاجات العاطفية لألفراد. وعليه

 ل الضغوطلفرد خالاالناتج عن األمراض واالوبئة. وبالرغم من أهمية االتصال والتواصل في تعديل سلوك رتباك الخوف واال

ل ومجال والتواص داللة إحصائية بين مجال االتصالعالقة ارتباطية ذات نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود  ، فإنالمختلفة

ة ضوح الرؤيوي عدم فالمنتشرة على مواقع التواصل االجتماعي  إجراءات السالمة االعامة. وربما تساهم المعلومات الكثيرة

 ت. لشائعااحتى أن بعض هذه المعلومات غير دقيق ويندرج تحت مصطلح  ،بالنسبة لألفراد فيما يتعلق بهذا الفيروس

 االستنتاجات

 ستنتاج اآلتي:ا ينأمكن للباحث ،في ضوء نتائج الدراسة

 أداة فعالة في التعامل مع الضغوط خالل جائحة كورونا.عامة ُتعتبر إجراءات السالمة ال -1

 لمعلومات من مصادر موثوقة ُيعتبر أداة مهمة في التعامل مع الضغوط خالل جائحة كورونا.االحصول على  -2

 قات متداخلة بين مجاالت الدراسة.هناك عال -3

 التوصيات

 التوصية باآلتي: ينفي ضوء استناجات الدراسة أمكن للباحث

 .ضرورة نشر التوعية بأهمية الوسائل النفسية في إدارة الضغوط خالل جائحة كورونا -1

 .رورة نشر التوعية بأهمية الحصول على المعلومات من مصادر موثوقةض -2

 .رورة نشر التوعية بأهمية االتصال والتواصل بين االفراد خالل فترة التباعد الجسديض -3
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Abstract 

This study aimed to identify the managing stress methods during the Corona pandemic from the 

viewpoint of the academics at the Faculty of Sport Sciences - University of Jordan. In addition, it 

aimed at studying the correlations between pressure management methods related to public safety, 

communication and social and psychological support. To achieve this, we used the descriptive method 

in survey style on a sample consisting of (n = 33) academic staff from the Faculty of Sport Sciences at 

the University of Jordan, where the study sample was purposively chosen. In addition, to reduce face-

to-face interaction, an electronic questionnaire was built by using (Google Form), which consisted of 

(19) paragraphs, where (8) paragraphs were related to general safety, (4) paragraphs were related to 

communication and (7) to social and psychological support. The results of this study showed that the 

public safety domain came first with a very high average, follower by the psychological and social 

support domain and finally the communication domain. The results also showed a statistically 

significant correlation relationship between the psychological and social support domain and the 

public safety procedures and communication domains (0.97, 0.93), respectively. The study 

recommends that all public safety measures should be adhered to for their effective role in limiting the 

spread of this pandemic. 

Keywords: Stress, Corona pandemic, Academics, The University of Jordan. 
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 ملخصال

شاركين في ومستوى الرضا عنها من وجهة نظر الالعبين المالمقدمة مستوى جودة الخدمة  إلىالتعرف إلى الدراسة  هدفت

في  العبة ممن شاركواو ًا( العب68). وتكونت عينة الدراسة من 2019المقامة في األردن عام  للعبة الريشة الطائرةالبطولة الدولية 

داتي أاد صميم وإعدقام الباحثون بتواالرتباطي. المنهج استخدم الباحثون المنهج الوصفي و .البطولة من عدة دول عربية وآسيوية

لمقدمة ادة الخدمة مستوى جو قياسأداة هما:  ينقسمالدراسة على  اداتأ واشتملت االستبانةتم جمع البيانات باستخدام الدراسة، و

 أداةو ،ة المخرجات(جودوجودة البيئة المادية، وجودة التفاعل، وامج، عة مجاالت هي )جودة البرنبرأ( فقرة موزعة على 33) وتضمنت

 المقدمة ن مستوى جودة الخدمةأظهرت النتائج بأ( فقرة. وقد 18) وتضمنتحادي أبعد وهي ذات  قياس مستوى رضا الالعبين

ضًا وجود يأتائج ظهرت النأ. ومقدمةال لرضا الالعبين عن جودة الخدمة ًاظهرت النتائج مستوى متوسطوأالمجاالت ككل.  فيمتوسط 

 ي البطولة.فعنها كين بعادها على مستوى رضا الالعبين المشارأجميع متوسطًا بالمقدمة حصائية لمستوى جودة الخدمة إداللة  يأثر ذ

ذكور، ة الصالح الاديالم مجالي جودة التفاعل وجودة البيئة فيكما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الجنس 

(، 15ية )تحت سن ة العمرمجالي التفاعل والبيئة المادية لصالح الفئ فيتبعًا لمتغير الفئة العمرية  ةووجود فروق ذات داللة إحصائي

 )تحت سن لعمريةاووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس والفئة العمرية على مستوى الرضا لصالح الذكور والفئة 

ل خال طائرة مناللريشة ردني لتفعيل وتعزيز معايير الجودة من قبل االتحاد األ بضرورةأوصى الباحثون  ،وفي ضوء نتائج الدراسة(. 15

سات في هذا من الدرا جراء مزيدإو، هم المعايير التي تحقق رضا المشاركينأ إلىدارة البطوالت للتعرف إعقد ورش عمل للعاملين على 

  .رياضة الريشة الطائرة في االردن لتحقيق ميزة تنافسية مع الدول المتقدمة المجال لتطوير

 .جودة الخدمة، الرضا، الريشة الطائرةالكلمات المفتاحية: 

 

  المقدمة

ذه هلتكيف مع ا إلىالقطاع الرياضي شتى المجاالت، لجأ في التغيرات العالمية المتسارعة التطورات و تماشيًا مع

 ية بتوسيعالرياض ظواهر اجتماعية واسعة النطاق، وبدأت المنظمات إلىنشطة والمنافسات الرياضية األ التغيرات، فتحولت

تجات وفير منعمالها والتطوير في عملياتها، والبحث عن كيفية توظيف مواردها بهدف ارضاء عمالئها، وذلك بتأنطاق 

تحقيق لح يهدف أصبنما إو، رضاء العمالءإلخدمة على ولم يعد يقتصر االهتمام بجودة ا .وتقديم خدمات ذات جودة عالية

 ساسي لضمان نمائها وبقائها.  أالميزة التنافسية للمنظمات كمعيار 

 ويؤكد كل من .دارة الجودة في عالم األعمالإوائل الثمانينيات من القرن العشرين والبحث ما زال مستمرًا في أمنذ 

(Kelley and Turley, 2001 )و(Chelladurai and Chang, 2000 )على اقتصاد جميع أنواع  ا  كبير اً للجودة تأثير أن

االهتمام في هذا ينعكس  ،وتحديدًا في المنظمات الرياضة .القطاعات والمنظمات الخدمية والربحية في مجتمعاتنا الحديثة

من خالل وذلك ، مواالحتفاظ به مهرضائإو ينالرياضي العمالءومعرفة حاجات  أدائها،تحفيز الموارد البشرية بتحسين وتطوير 
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ن أب (Tsitskari et al., 2006)ويشير هدافها وقدرتها التنافسية. أ إلىتوفير السلع والخدمات ذات الجودة العالية للوصول 

دراسات الجودة في صناعة الرياضة ال تزال في مراحلها األولى، لذا ال بد من مواصلة البحث وتعميق المعرفة في هذا 

دبيات في دراسة سلوك المستهلك الرياضي وتطبيق ومن هنا ظهرت في اآلونة االخيرة مجموعة متزايدة من األ. المجال

ساسية الهامة في عمل دارة الجودة من المرتكزات األإمفاهيم وتقنيات جودة الخدمة ورضا العمالء، واصبحت استراتيجية 

( Costa et al, 2004باحثين في أدب التسويق الرياضي )جذب واهتمام كبير من قبل ال وموضعالمنظمات الرياضية 

(Alexandris et al., 2004 كما .)عمال والقدرة التنافسية في إدارة المنظمات الرياضية ن نجاح األأبحاث العلمية األ تؤكد

ساسية األكثر األ أو العناصر اإلداريةدوات وبهذا المعنى تعتبر إدارة الجودة واحدة من األ .يتطلب إدارة أكثر فاعلية

 (. Darrell, 2005( )Gallardo, 2010) الرياضية في التحسين المستمر لعمل المنظمات مًااستخدا

لقدرة على تحقيق رغبات المستهلك بالشكل الذي يتطابق مع توقعاته "انها أجودة الخدمة ب (Johnson, 1996)ويعرف 

( و Criado and Calvo de Mora, 2004)من هنا يشير و ".لهالمقدمة ويحقق رضاه التام عن السلعة أو الخدمة 

(Carman, 1990 )معايير الجودة من الناحية ب يهتم أحدهمادارة الجودة الفاعلة ال بد من فهمها بالتركيز على منظورين إن أ

 م عن الخدمةمتطلبات العمالء ومستوى رضاهل ينظر، واآلخر المقدمة لهمالعمالء لجودة الخدمة  إدراكالفنية ومستوى 

وهو المنظور األكثر اتباعًا في قطاع الخدمات،  (،perceived quality)ظهر مفهوم الجودة المدركة ي ت ، التالمقدمة لهم

 ،وفي ذات السياق داة لالبتكار وقدرة تنافسية في السياق التنظيمي لعمل المنظمات الرياضية.أدارة الجودة إبحيث تصبح 

نها استراتيجية أليها على إ( أن جودة الخدمة يشار Bhattacherjee, 2001) ( وLloréns and Fuentes, 2006يؤكد )

 ،ذلك إلىاضافة  .وتحقيق الثقة والتواصل ووالء المستخدمين ،نتاجية والربحية وتحسين صورة المنظمةزيادة اإل إلىتهدف 

تلقيها، فضاًل عن تحسين القدرة التنافسية و المشاركين لجودة الخدمة التي يتم أالمستخدمين  إدراكتتيح معرفة فهي 

 مر ضروري لتحسين رضا المستخدمين. أ ذاللمنظمات واستمراريتها، وه

شباع حاجات العمالء أو إلى إيهدف ، وويعتبر الرضا من الجوانب ذات األهمية في عمل المنظمات في القطاع الرياضي

يم، وبيئة عمل يسودها التفاعل اإليجابي والتواصل الفّعال األفراد وتلبية رغباتهم، من خالل خلق مناخ تنظيمي سل

(Almomany, 2020 .)( ويضيفAnderson & Mittal, 2000 )تطبيق الرضاء العمالء هو محور البحث النظري وإن أ

فهو  ؛يةبمثابة سابقة للنوايا المستقبلالعمالء في القطاع الرياضي يعتبر رضا  ،. ونتيجة لذلكالمجال الرياضيعملي في ال

 ,.Cronin et alوالقائمين على الخدمة مؤشرات موثوقة نسبيًا لدعم العمالء في المستقبل حول خدماتهم ) ينرييوفر للمد

التي المقدمة لهم، ن شعور العمالء بالرضا يرتبط بمدى ميزة الخدمة أ( Patterson and Spreng, 1997(. ويؤكد )2000

 أنهم وأخرى ألخدمة مرة لهؤالء العمالء ينعكس هذا الشعور على استخدام مرجح ان تلبي توقعاتهم واحتياجاتهم، ومن ال

على الدور الذي ( Ko et all., 2011) و (Getz, 2005)يؤكد كل من ويجابية عنها. إ بأمورسيخبرون العمالء اآلخرين 

حداث دارة جودة االإوعليه ال بد من  يتفرد به القطاع الرياضي وصناعة الرياضة في النمو االقتصادي للعديد من البلدان،

الرياضية بالشكل الذي يسهم في هذا النمو، حيث تبدو جودة الخدمة لتلك االحداث أداة حاسمة الكتساب ميزة تنافسية 

 للمنظمات المشرفة على هذه االحداث تماشيًا مع رضا المستخدمين.

بفضل الجهود التي يبذلها االتحاد العالمي  العالم،قارات مختلف تعد رياضة الريشة الطائرة من الرياضات المنتشرة في 

ركة الواسعة في البطوالت اويظهر ذلك من خالل المش ،فقد حظيت باهتمام الكثير من دول العالم .1934للعبة منذ عام 

عام  ةاد برشلونالدولية، وازدادت شعبيتها وانتشارها بشكل كبير بعد اعتمادها كلعبة تنافسية رسمية في اولمبيوالمحافل 

ة التي تناسب جميع طبقات المجتمع وجميع القدرات والمستويات العمرية، ينها تعد من الرياضات الشعبأعن  ، فضاًل1992

المستويات العالية،  إلىحيث توفر المتعة والرضا المبكر للمبتدئين ويمكن ممارستها دون قدر كبير من الخبرة الفنية وصواًل 

يجابية في تنمية العديد من الجوانب الصحية والنفسية واالجتماعية، واستثمار إلما لها من آثار هداف أوتمارس لعدة 

  تعزيز القيمالهادفة لالمشاركة والعالقات و والعمل الجماعي ح الفريقوتعزيز رة وتنمي وقات الحرة لدى الشباب فياأل
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ي اإلعاقة ضمن قواعد محددة تضمن منافسات آمنة ليها من قبل األشخاص ذوإيمكن الوصول  ،إضافة لذلك .يةعتمجملا

 (. Woodward, 2013وعادلة )

ى تي تشرف علمية اللريشة الطائرة في البلدان العربية من المنظمات الرياضية الخداوتعد االتحادات الرياضية للعبة 

لك من ذة، ويظهر الماضي الثالثة عقود ردن خاللفي األ ًامستمر اً شهدت تطورن اللعبة إف ،ومن خالل متابعة الباحثين .اللعبة

لواعدين، لراكز نشاء مإردني للريشة الطائرة باستقطاب محاضرين لعقد دورات تدريبية للمدربين وخالل عمل االتحاد األ

ت والبطوال لقاءاتقامة الإدارية وفنية ذات خبرات في هذا المجال لإلشراف على شؤون اللعبة وتطويرها وإوتعيين كفاءات 

 ونعبققها الالت التي حنجازااإل إلىستنادا إردن داء العبي المنتخبات الوطنية في األأارتفع مستوى  ،ونتيجة لذلك .دوليةال

 ائرة في عمان.    لريشة الطلردني تحاد األالالتي نظمها ا 2019في البطولة الدولية األخيرة عام  وتحديدًا ،والالعبات

طورها، موها وتندمها االتحادات الرياضية كمنظمات غير ربحية هي مفتاح واساس الخدمات التي تقن أويرى الباحثون 

ة ت الدولية والبطوالحداث الرياضيقامة األإ نأ، كما هداف والغايات طويلة المدىاأل إلىبعدًا استراتيجيًا للوصول وتمثل 

ة توى اللعبقاء بمسالرتاألردن ل لطائرة فيداء اتحاد الريشة اأال تجارب وخبرات تعزز من إللعبة الريشة الطائرة ما هي 

درة على ضية قادارة رياإال بد من وجود  ،داءنجازات، وللحفاظ على مستوى األومستوى الالعبين لتحقيق المزيد من اإل

    . حداثتتوافق مع رضا المشاركين في تلك األ عاليةمن خالل تقديم خدمات ذات جودة حداث دارة تلك األإ

 ةمشكلة الدراس

الت نظيم البطوفي ت ردنالمشرفة على لعبة الريشة الطائرة في األ بالرغم من الجهود التي تبذلها االتحادات المتعاقبة

 إلىنية ات الوطبهدف تطوير هذه الرياضة في األردن للوصول بأداء االتحاد والعبي المنتخباآلسيوية والدولية للعبة 

 ت المقدمةودة الخدماجمعرفة وتطبيق معايير لالقائمين على البطولة من  غفااًلإ ن هناكأالمستوى العالمي، يرى الباحثون ب

فاعل كيفية التودولية حداث أو البطوالت، من حيث توفير البيئة المادية كالصاالت الرياضية ذات المواصفات الخالل تلك األ

ي فما تخفق  ت عادةاالتحادات المنظمة للبطوالن أمع المشاركين بتوفير احتياجاتهم وتحقيق رغباتهم، كما يرى الباحثون ب

 عيقي، مما قد مشاركةإدارة نطاق الحدث من حيث توفير المدة الزمنية الكافية إلقامة اللقاءات بما يتناسب وعدد الفرق ال

 ليها االتحاد. إالوصول للمخرجات والمستوى التنظيمي المنشود التي يسعى 

ضاهم مستوى ري معرفة آراء المشاركين حول جودة الخدمة المقدمة وقياسها وفمحدودية البحث كما الحظ الباحثون 

كة ومعرفة تصورات الالعبين والفرق المشارتتبع في ساعد االتحاد يقد  مماعن هذه الخدمات خالل هذه البطوالت، 

ن والضعف م القوة ى مواطنوتوجيه الموارد لتلبية هذه التوقعات والمتطلبات والوقوف علاحتياجاتهم التي تلبي توقعاتهم 

مية التنظي التحديات والمشكالت بعد انتهائها، واستشراف ومواجهةوالبطوالت  خالل وضع الخطط التقييمية لألحداث

نا جاءت همن . وليةحداث والمحافل الددارة مثل تلك األإوالمستوى المنشود في تنظيم  إلىلوصول ل ومعالجتها المستقبلية

 ردنئرة في األريشة الطاالستطالع آراء الالعبين المشاركين في البطولة الدولية للعبة الألدبيات اجعة مرا بعدهذه الدراسة 

في تسهم  قدوهي بذلك المقدمة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم. جودة الخدمة  حول مستوى 2019عام  المقامة

ية حاجات ودة وتلبتطبق معايير الجفي بها  واالسترشاد ،وخاصة اتحاد الريشة الطائرة ،تقديم حلول لالتحادات الرياضية

في  ة والالعبينللوصول بمستوى اللعبأداء تلك االتحادلت على مستوى يضًا أينعكس مر الذي قد ورغبات المشاركين، األ

 المستوى المنشود. إلىردن األ

 اهمية الدراسة

ردن خالل تنظيم البطوالت حاد الريشة الطائرة في األالتي يقدمها ات ةمستوى الخدممعرفة تبحث هذه الدراسة في  -1

بما يتفق مع المقدمة الضعف والقوة في الخدمة  مواطنومعرفة  ،المشاركينأثرها على مستوى رضا الالعبين الدولية و

يزة تحقيق مو ردني للريشة الطائرةتحاد األداء االألالرتقاء بمستوى  هابهدف تحسين، معايير الجودة في هذا المجال

  بمستوى المنافسة على الصعيد االولمبي والعالمي. واالرتقاء، الرياضية الدوليةأو االتحادات تنافسية مع المنظمات 
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ة في البيئات دراسلم ي عثر على  ،حدود علم الباحثين يفو، القطاع الرياضيفي دارة الجودة إبالرغم من اهمية استراتيجية  -2

، المقدمة خدمةالة ردنية عن جودالمشاركين في البطوالت التي تنظمها االتحادات األ استطالع آراءبحثت في ردنية األ

ورضا  المقدمةجودة الخدمة مستوى  إلىن هذه الدراسة قد تكون من اوائل الدراسات في التعرف إوبالتالي ف

 المشاركين عنها في هذا المجال.  

 هداف الدراسةأ

 :إلىالتعرف إلى تهدف هذه الدراسة 

ضمن مجاالت  2019ردن عام المقامة في األ لعبة الريشة الطائرةفي في البطولة الدولية المقدمة مستوى جودة الخدمة  -1

 جودة المخرجات( من وجهة نظر الالعبين المشاركين.وجودة البيئة المادية، وجودة التفاعل، و)جودة البرنامج، 

لمقامة في ا لعبة الريشة الطائرةفي في البطولة الدولية مقدمة عن جودة الخدمة الن مستوى رضا الالعبين المشاركي -2

 .هممن وجهة نظر 2019ردن عام األ

امة في المق لريشة الطائرةالعبة في رضا الالعبين المشاركين في البطولة الدولية مستوى على المقدمة جودة الخدمة  أثر -3

 .2019االردن عام 

لريشة العبة في لدولية امة ومستوى الرضا لدى الالعبين المشاركين في البطولة جودة الخدمة المقدالفروق في تحديد  -4

 تبعًا لمتغيري الجنس والعمر. الطائرة

 الدراسة أسئلة

من وجهة  2019ردن عام المقامة في األ لعبة الريشة الطائرةفي في البطولة الدولية المقدمة ما مستوى جودة الخدمة  -1

  نظر الالعبين المشاركين؟

المقامة في  لعبة الريشة الطائرةفي في البطولة الدولية عن جودة الخدمة المقدمة ما مستوى رضا الالعبين المشاركين  -2

 ؟هممن وجهة نظر 2019ردن عام األ

لعبة في لدى الالعبين المشاركين في البطولة الدولية رضا مستوى العلى المقدمة جودة الخدمة مستوى ل أثر هناكهل  -3

 ؟ 2019ردن عام المقامة في األ ة الطائرةالريش

وى الرضا لدى ( في جودة الخدمة المقدمة ومست0.05حصائية عند مستوى الداللة )إهل هناك فروق ذات داللة  -4

  تعزى لمتغيري الجنس والعمر؟ لعبة الريشة الطائرةفي الالعبين المشاركين في البطولة الدولية 

 محددات الدراسة

 يالتفي البطولة الدولية في لعبة الريشة الطائرة والمشاركات المشاركين والالعبات على الالعبين  راسةهذه الداقتصرت 

ليبيا، ولبنان، وسوريا، والسعودية، وردن، )األدول  بمشاركة 2019ردني للريشة الطائرة في عمان عام نظمها االتحاد األ

 .(إيرانوالجزائر، والبحرين، ومصر، و

 مجاالت الدراسة

 (.2019 / 8 / 28 – 24المجال الزماني: تم تطبيق الدراسة في الفترة الوقعة من )

 لعبةفي ة لة الدوليفي صالة األمير حمزة التابعة لمدينة الحسين للشباب خالل البطوالدراسة تطبيق  المكاني: تمالمجال 

 ردني للريشة الطائرة.التي نظمها االتحاد األ الريشة الطائرة

 سنة(.  17تحت وسنة،  15والعبة ضمن الفئات العمرية )تحت  ًا( العب68ي: تكونت عينة الدراسة من )المجال البشر

 



 453 دوالت    الوبني سعيد و طلفاح

 

 التعريفات االجرائية

االتحاد األردني للريشة الطائرة على تحقيق مستوى مرتفع من في : هي قدرة الجهة المنظمة المتمثلة المقدمة جودة الخدمة

خالل استجابات العينة على فقرات المقياس المستخدم في  والمشاركين منبطولة هداف الأالخدمات المقدمة بما يحقق 

  .هذه الدراسة

ة في المستخدم الوسائلونطاق البطولة من حيث الوقت والفترة الزمنية الالزمة لتغطية فعالياتها  هاويقصد ب :جودة البرنامج

 توفير المعلومات عنها.

تياجات لى تحقيق احالبطولة وقدرتهم ع تنظيم ومهارة ودراية العاملين على وخبرة وتفاعل سلوك ا: ويقصد بهجودة التفاعل

 ورغبات المشاركين في البطولة.

تها ب ومواصفاالمالعو: ويقصد بها الجوانب الملموسة التي توفرها اللجنة المنظمة للبطولة كالمنشأة جودة البيئة المادية

 مشاركين.ومكان اإلقامة والتي تخدم وتلبي توقعات ال

قعة تهم المتوانطباعامقارنة  من خاللالرضا: هو شعور الالعبين المشاركين في البطولة بالسعادة أو خيبة األمل التي تظهر 

 .ة الرضاعلى أدا ويظهر ذلك من خالل استجاباتهم ،خالل البطولةبالجودة الفعلية لها الخدمة المقدمة لهم  جودةعن 

  الدراسات السابقة

النفعالية ورضا االعالقة بين جودة الخدمة والخبرات  إلىالتعرف إلى ( هدفت Voon et al., 2014ام بها )في دراسة ق

في منهج الوصثون الماكن التدريب في لعبة الريشة الطائرة في ماليزيا، استخدم الباحأالمستخدمين للرياضات التنافسية و

 .اضة الريشة الطائرةللمرافق الرياضية الخاصة بري مستخدمًا ًااضي( ري240االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )المنهج و

ي حين فعالية، فات االنايجابي لبعدي جودة البيئة المادية وجودة المنشأة والقيمة على الخبر أثرن هناك أظهرت النتائج بوأ

تخدمين ى رضا المسبة للعميل علالمادية وجودة التفاعل واالستجا لجودة البيئة ًايجابيإ ًاأثرن هناك أاظهرت النتائج 

 ية وتفاعلة المادأن تقديم خدمة عالية الجودة من حيث البيئ إلىماكن التدريب. وتشير الدراسة أللرياضات التنافسية و

 فق الريشةن لمراالموظفين يؤثر بشكل مباشر على الرضا عن المالعب الرياضية ويعزز الحالة االنفعالية لدى المستخدمي

  الطائرة. 

ين تأثير جودة الخدمة على رضا العدائ إلىالتعرف إلى ( دراسة هدفت Theodorakis et al., 2015واجرى )

الحالة و جنس،الولمتغيرات )العمر،  في شمال اليونان تبعًا اتكيلومتر 10وسباق  اتكيلو متر 5المشاركين في سباقي 

( 300سة من )حثون المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدرامستوى الدخل(، واستخدم الباوالمؤهل العلمي، واالجتماعية، 

 ربعةأعلى  اشتملو ول لقياس جودة الخدمةاأل :على قسمين تكأداة لجمع البيانات اشتمل استبانةعداء، واستخدم الباحثون 

 .كينمشارضا الوالثاني لقياس ر ،جودة المخرجات(وجودة التفاعل، وجودة البيئة المادية، وبعاد هي )جودة الخدمة، أ

وق م وجود فرركين، وعدالمخرجات على رضا المشاجودة لبعدي جودة البيئة المادية و ًاايجابي ًاثرأن هناك أظهرت النتائج وأ

 للمتغيرات الشخصية على رضا المشاركين. حصائية تبعًاإذات داللة 

لرضا لدى ادركة على مستويات جودة الخدمة الم أثر إلىالتعرف إلى ( دراسة هدفت García et al., 2019) وأجرى

. (لتعليماومستوى  الجنس والعمر والمهنة وقطاع العمل)لمتغيرات  سبانيا تبعًاإمستخدمي المراكز الرياضية والصحية في 

بين عمارهم أمستخدمين تراوحت  206االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من المنهج استخدم الباحثون المنهج الوصفي و

دمة د جودة الخبعاأيجابية بين إحصائية إظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية خطية عالية ذات داللة وأ( سنة. 40-18)

تنظيم  الرضا عنوبعاد )الرضا عن المرافق، أالخدمة( على التوالي و يمقدموالمرافق والمعدات، والمدركة )االتصاالت، 

عدم وجود  تبينو .%(75.7ا العام عن جودة الخدمة )حيث بلغت نسبة الرض ،نشطة( بشكل عاماالنشطة، والرضا عن األ

بعد و تغير العمرحصائية سلبية بين مإنشطة على الرضا، ووجود عالقة ذات داللة األمستوى حصائية لبعد إداللة  يذ أثر

 نشطة والرضا بشكل عام. يجابية لمتغير العمر على بعد األإجودة المرافق والرضا، ووجود عالقة 
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الخدمة على رضا العمالء الزوار لملعب نادي  أثر جودة إلىالتعرف إلى ( دراسة هدفت Sauer et al., 2017) وأجرى

. استخدم (لتعليميةاالخلفية والحالة االجتماعية، والعمر، والجنس، )لمتغيرات  لمانيا تبعًاأبوروسيا دورتموند لكرة القدم ب

من ( 43) ذكور ومن ال( 57) :عميل زائر 100ينة الدراسة من االرتباطي، وتكونت عالمنهج الباحثون المنهج الوصفي و

 Theodorakis and) المعد من قبل SPORTSERVالرياضي استخدم الباحثون مقياس جودة الخدمة في المجال . وناثاإل

Kambitsis,1998) .والرضا عن حصائية عالية بين رضا العمالء بشكل عام إيجابية ذات داللة إظهرت النتائج وجود عالقة وأ

والرضا عن األمن على التوالي، وعدم وجود عالقة ذات  ،والرضا عن الوصول، والرضا عن حالة الطقس ،خدمات الموظفين

 حصائية بين رضا العمالء بشكل عام والرضا عن الترويج للحدث.إداللة 

ين الحاضرين برضا المتفرج مستوى جودة الخدمة وعالقتها إلىالتعرف إلى دراسة هدفت  (Son et al., 2018)وأجرى 

لوصفي، المنهج ا حثونابلبطولة اتحاد الجولف للسيدات المحترفات المقامة بكوريا الجنوبية تبعًا لمتغير الجنس. واستخدم ال

ت جابية بين مجااليإحصائية إظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات داللة وأ. ًامتفرج 247واشتملت عينة الدراسة على 

جاالت ن مبأائج فت النت)الوصول للمنشأة، وجمالية المرافق، واجواء اللعبة( على التوالي مع رضا المتفرجين، كما كشالجودة 

 ء كمتغيرالعمال رضاب)الوصول للمنشأة، وجمالية المرافق، واجواء اللعبة( تنبئ بشكل كبير وذات أثر كمتغيرات مستقلة 

د ، ووجوناثصالح اإلمجال تفاعل الموظفين ل فيحصائية تبعًا لمتغير الجنس إ ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللةأتابع، و

 فروق ذات داللة احصائية تبعًا لمتغير الجنس على مجال الوصول للمنشأة لصالح الذكور.

 عاقةاإل يتصورات الرياضيين ذو إلىالتعرف  إلى راسة هدفتد (Graikinis-Evaggelinos et al., 2019)وأجرى 

م الباحثون المنهج في اليونان. استخد ًارياضي يًاناد 35ندية الرياضية وعددها وى جودة الخدمة المقدمة من األمست حول

اسة على مجاالت الستجابات عينة الدر ًاظهرت النتائج مستوى مرتفعوأ. ًارياضي 131الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من 

روق ذات وجود ف ظهرت النتائجأدة البيئة المادية( على التوالي، وجودة المخرجات، وجووجودة الخدمة )جودة التفاعل، 

حصائية إروق ذات داللة سنة، ووجود ف 19قل من أحصائية تبعًا لمتغير الفئة العمرية على مجال التفاعل لصالح الفئة إداللة 

حصائية إفروق ذات داللة  سنة، ووجود 29 -20البيئة المادية لصالح الفئة العمرية من  الفئة العمرية على مجاللمتغير  تبعًا

جميع  عاقة علىنوع اإل حصائية تبعًا لمتغيرإ، ووجود فروق ذات داللة ناثتبعًا لمتغير الجنس على جميع المجاالت لصالح اإل

، وجودة لمخرجاتجودة اوجميع مجاالت الجودة )جودة التفاعل، أظهرت النتائج أن و .عاقات الَخلقيةالمجاالت لصالح اإل

 على التوالي. تتنبأ بشكل كبير برضا الرياضيين المعاقينالبيئة المادية( ذات اثر و

ركة على جودة الخدمة المد أثر إلىالتعرف إلى ( هدفت Berber and Mollaoğulları, 2020وفي دراسة قام بها )

ر للشباب زميإاطعة في مديريات مقالسباحة( والترايثلون، ومستويات الرضا لدى الرياضيين المشاركين في رياضات )الوثب، 

في منهج الوصحثان ال. استخدم البا(العمر والجنس ونوع اللعبة ومدة استخدام المرافق)والرياضة في تركيا تبعا لمتغيرات 

ر، متوسط ذكومن ال( 137و ) ناثاإلمن ( 149)منهم  ًا( رياضي286االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )المنهج و

اركين، في ى رضا المشالبرنامج( عل وجودة ،لبعدي )جودة موظفي الخدمة ًاكبير ًاظهرت النتائج تاثيروأسنة.  (18اعمارهم )

لة روق ذات دالظهرت النتائج وجود فأ كماعلى رضا المشاركين،  اً محدود ًاايجابي اً أثرظهر بعد جودة المنشآت أحين 

يرات تأثبين  حصائيةإالمشاركين، وعدم وجود فروق ذت داللة  رافق على رضاممدة استخدام ال يجابية لمتغيرإحصائية إ

 متغيرات العمر والجنس ونوع اللعبة على رضا المشاركين.

 لدراسةلاإلضافة العلمية 

معايير الجودة المقدمة وتطبيقها خالل تنظيم خالل التعرف إلى إلى ادبيات الموضوع من قد تضيف هذه الدراسة 

تلك المعايير معرفة نقاط الضعف والقوة بعد استطالع آراء المشاركين  إلىية وتقييمها استنادًا حداث والبطوالت الرياضاأل

ظهارها بالمستوى المنشود، بما يتوافق مع إحداث بهدف تجويدها ودارة تلك األوتحليلها بهدف وضع الخطط المستقبلية إل

 ألندية واالتحاداتلوتطبيقها على المجال الرياضي  مشابهةراسات دإلجراء ن يسترشد بها أيمكن  . كذلكرضا المشاركين
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هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تم تطبيقها  نظرًا ألنلرفع مستوى أدائها وتحقيق ميزتها التنافسية، الرياضية المختلفة 

 في الجودة والرضا على اتحادات رياضية في األردن حسب علم الباحثين. 

 طريقة الدراسة وإجراءاتها

 نهج الدراسةم

 طبيعة هذه الدراسة.ما االرتباطي لمالئمتهالمنهج استخدم الباحثون المنهج الوصفي و

 مجتمع الدراسة

 ائرة التية الريشة الطفي البطولة الدولية في لعبوالمشاركات المشاركين والالعبات الالعبين جميع تكون مجتمع الدراسة من 

ترة الواقعة بين في الفوالعبة  ًاالعب( 72عددهم ) وبلغ 2019ي عمان عام ردني للريشة الطائرة فتحاد األنظمها اإل

(24-28/8 /2019) . 

 الدراسةوصف عينة 

االتحاد  ة التي نظمهافي البطولة الدولية في لعبة الريشة الطائر والعبة ممن شاركوا ًا( العب68)تكونت عينة الدراسة من 

وزيع أفراد العينة ( يوضح ت1الجدول )و .تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،2019ردني للريشة الطائرة في عمان عام األ

 سنوات اللعب(.والفئة العمرية، وتبعًا للمتغيرات الشخصية )الجنس، 

 توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات الشخصية: (1الجدول )

 %() المئويةالنسبة  رالتكرا الفئة المتغيرات

 الجنس

 55.9 38 ذكر

 44.1 30 نثىأ

 100.0 68 المجموع

 العمر

 47.1 32 سنة 15تحت 

 52.9 36 سنة 17تحت 

 100.0 68 المجموع

 عدد سنوات اللعب

 20.6 14 سنوات 5-1من    

 51.5 35 سنوات 10-5 من   

 27.9 19 سنوات فأكثر 10من   

 100.0 68 المجموع

 ( ما يلي: 1يظهر من الجدول )

( بنسبة مئوية 30) ناثغ عدد اإل%(، بينما بل55.9( بنسبة مئوية )38جنس: بلغ عدد الذكور )بالنسبة لمتغير ال -

(44.1.)% 

بينما بلغ  %(،47.1( بنسبة مئوية )32سنة " ) 15النسبة لمتغير العمر: بلغ عدد الالعبين من الفئة العمرية " تحت ب -

 %(.52.9مئوية ) ( بنسبة36سنة ") 17عدد الالعبين من الفئة العمرية " تحت 

نسبة مئوية ( ب14سنوات " ) 5-1ير عدد سنوات اللعب: بلغ عدد الالعبين من فئة عدد سنوات اللعب " من بالنسبة لمتغ -

، %(51.5)( بنسبة مئوية 35سنوات ") 10 -5 من“اللعب %(، بينما بلغ عدد الالعبين من فئة عدد سنوات 20.6)

 (.27.9( بنسبة مئوية )19سنوات فأكثر" ) 10اللعب "  وبلغ عدد الالعبين من فئة عدد سنوات
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 الدراسة ةأد

دب النظري والدراسات السابقة بعد االطالع على األالدراسة وصياغة فقراتها من قبل الباحثين،  ةداأعداد إتم تصميم و

االستعانة ببعض  تضي، وتمنشطة والبطوالت الرياضية في المجال الرياالتي تناولت جودة الخدمة ورضا المشاركين في األ

( وبعض المقاييس التي قاست جودة الخدمة Theodorakis et al., 2015الدراسات التي تناولت جودة الخدمة مثل دراسة )

( Clemes et al., 2011( ومقياس )Alexandris et al., 2004( ومقياس )Chelladurai and Chang, 2000كمقياس )

( لجودة الخدمة لدى المشاركين Ko, 2000( )Ko et al., 2014( في الجودة، ومقياس )Cristobal et al., 2010ومقياس )

 Garcíaاالستعانة ببعض الدراسات والمقاييس لقياس مستوى الرضا كدراسة ) ت(. كما تمSSQPSحداث الرياضية )في األ

et al., 2019ومقياس ) (Kaplanidou and Gibson, 2010( ومقياس )Brady et al., 2006( ومقياس )Theodorakis 

et al., 2013( فقرة 33شتملت على )أداة قياس جودة الخدمة، أول األ :نيالدراسة على قسم أداةواشتملت  .( للرضا

( فقرات، 10جودة البيئة المادية )و فقرات،( 8جودة التفاعل )و( فقرات، 8بعاد هي جودة البرنامج )أ أربعةموزعة على 

حادي أذات بعد وهي  المقدمةداة قياس مستوى رضا الالعبين عن جودة الخدمة أالثاني و ،فقرات( 7جودة المخرجات )و

 ( فقرة. 18اشتملت على ) الرضا،لقياس 

 داة صدق األ

ء في لخبراولية على عدد من المحكمين واتم التحقق من صدق األداة من خالل صدق المحتوى بعرضها بصورتها األ

واالجتماع  في مجاالت اإلدارة وعلم النفس( محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص 7ددهم )مجال التربية الرياضية وع

ت التربية كليافي  األكاديميفي المجال  خبرةمن اعضاء هيئة التدريس ممن لهم والقياس والتقويم واستراتيجيات التدريس، 

مجاالتها لفقرات مة الءة، وذلك للتأكد من مالفي الجامعات االردنية. حيث تم الطلب منهم تحكيم فقرات األداالرياضية 

ياس الحة لقداة صألن اأجمع المحكمون على أحيث  ،خذ بمالحظاتهم واعتماد المجاالت والفقراتوقد تم األ .ووضوحها

 عامردن ألامقامة في ال لعبة الريشة الطائرةفي والرضا من وجهة نظر المشاركين في البطولة الدولية المقدمة جودة الخدمة 

 صورتها النهائية. في دة الدراسة ألتصبح  ؛2019

 ثبات أداة الدراسة

جاالت مي لكل من ، وذلك لمعرفة معامل ثبات االّتساق الداخلعّينة الّدراسةكرونباخ على ألفا معادلة  استخدامتم 

  ( يوضح ذلك. 2والجدول ) ككل،الدراسة والمقياسين 

 الدراسة بمقياسيخاصة كرونباخ الألفا معامالت  :(2جدول )ال 

 كرونباخ ألفا معامل  جاالت مقياس جودة الخدمةم -واًلأ

 820. جودة البرنامج -1

 860. جودة التفاعل -2

 880. البيئة المادية جودة -3

 800. جودة المخرجات -4

 850. مقياس جودة الخدمة ككل

 860. امقياس الرض -ثانياً 

كان و ،(0.88-0.80كرونباخ لمجاالت مقياس جودة الخدمة تراوحت بين )لفا أ( أن معامالت 2جدول )اليظهر من 

(، 0.85قياس ككل )كرونباخ للمألفا وبلغ معامل  ،دناها لمجال )جودة المخرجات(أو المادية(البيئة  )جودةأعالها لمجال 

ألفا امل ( أن مع2جدول )الكما يظهر من  ،وهذا يدل على درجة مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق مقياس جودة الخدمة

  ، وهي قيمة مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق مقياس الرضا.(0.86كرونباخ لمقياس الرضا ككل بلغ )
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 الّدراسة ةتصحيح أدا

لقياس فقرة ( 18لقياس مستوى جودة الخدمة المقدمة، و )( فقرة 33)على بصورتها النهائّية الدراسة  أداةاشتملت 

راء آهدف قياس مقياس ليكرت للّتدرج الخماسي ب ونحيث استخدم الباحث المقدمة،جودة الخدمة رضا الالعبين عن مستوى 

( درجات، 3توسطة )بدرجة مو( درجات، 4بدرجة كبيرة )و( درجات، 5) أفراد عّينة الّدراسة، وتّم إعطاء بدرجة كبيرة جداً 

وافقتهم، كس درجة مأمام اإلجابة اّلتي تع( √)شارة درجة واحدة، وذلك بوضع إ بدرجة قليلة جدا و، ينبدرجة قليلة درجتو

ن خالل مموافقة الحسابّية ، حيث تّم احتساب درجة ال المتوسطاتكما تّم االعتماد على الّتصنيف الّتالي للحكم على 

-5 ( =3) المطلوبة ( / عدد المستويات1الحّد األدنى للمقياس ) ( 5الحّد األعلى للمقياس ) استخدام المعادلة اآلتية:

من  لنحو التالي:انهاية كّل فئة لتصبح مستويات الموافقة على  إلى( 1.33إضافة الجواب )تمت ومن ثّم   .1.33=  3/  1

  .مرتفعة 5.00 -3.68من  ،متوسطة 3.67 -2.34 منخفضة، من 2.33 -1.00

 خطوات جمع البيانات 

قام و .ايران(والجزائر، والبحرين، ومصر، وليبيا، و، لبنانوسوريا، والسعودية، والدول المشاركة )االردن، ت كان

في في الفترة المسائية خالل استراحة الفرق داريي الفرق المشاركة إبالتعاون مع البيانات استمارات بتوزيع وجمع الباحثون 

تماعات من قبل االتحاد حيث تم توفير قاعة اجيام، أمرت خمسة تيام البطولة التي اسأقامتها في اليومين األخرين من إمكان أ

تم تخصيص أوقات لكل فريق  ،داريي الفرقإوبعد الترتيب مع  .األردني للريشة الطائرة في مكان إقامة الفرق المشاركة

لالجتماع لتعبئة فقرات األداة بوجود الباحثين، وتم الطلب من الالعبين االستفسار عن أي فقرة قد تكون غامضة ليتمكنوا من 

الفارسية من خالل اداري الفريق  إلىترجمة فقرات األداة لالعبين اإليرانيين من اللغة العربية  ت، في حين تماإلجابة عليها

( 72داة عليهم )فراد عينة الدراسة الذين تم حصرهم وتوزيع األأوبلغ عدد  .اإليراني ليتمكنوا من اإلجابة بنفس األسلوب

لعدم  اثنتانمنها  توبعد تدقيقها استبعد .فراد العينةأالتي تم توزيعها على من  استمارة( 70والعبة، وتم استرداد ) ًاالعب

( 1والعبة، موزعين كما هو موضح في الجدول ) ًا( العب68دة القياس ليصبح عدد المستجيبين )أجابتهما على إاكتمال 

اإلحصائية المناسبة وفقًا ألسئلة  جراء المعالجةإفراد العينة. وتم تفريغ البيانات بواسطة الحاسوب وأتوزيع  يبينالذي 

 النتائج وتبويبها حسب االجابة عن كل سؤال. إلىالدراسة للوصول 

 متغيرات الدراسة

المادية،  جودة البيئةوجودة التفاعل، وجودة البرنامج، )ة ضمن مجاالت وهي: جودة الخدم ،المتغيرات المستقلة -أواًل

 .(جودة المخرجاتو

 .2019األردن عام  الريشة الطائرة المقامة فيالدولية في لعبة البطولة  المشاركين فيالالعبين : رضا المتغير التابع -ثانيًا

 العمر(.والمتغيرات الوسيطة )الجنس،  -ثالثًا

 أساليب الّتحليل والمعالجة اإلحصائّية 

ينة على أفراد الع توزيعلب المئوية التكرارات والنس تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية: ،لإلجابة عن أسئلة الدراسة

لوصفي حصاء ااإلو، الدراسة ةا( الستخراج ثبات أدCronbach's alphaكرونباخ )الفا معامل و، متغيرات الدراسة

لتباين ااختبار و، اختبارات تجانس التباينو (،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ومجاالت الدراسة)

، نحدار المتعدد( لبيان صالحية البيانات من أجل تطبيق تحليل االTolerance) واختبار تجانس البيانات( VIFالتضخمي )

بار الخت (Multiple Regression)تحليل االنحدار المتعدد و، (Correlation Coefficientsمعامالت االرتباط )و

 الفرضيات.
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 عرض النتائج ومناقشتها

 ةة الطائرلعبة الريشفي ما مستوى جودة الخدمة المقدمة في البطولة الدولية ول: نتائج السؤال اال عرض ومناقشة

 من وجهة نظر الالعبين المشاركين؟ 2019ردن عام المقامة في األ

كل مجال  فقراتتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت و ،لإلجابة عن هذا السؤال

وجهة نظر الالعبين  من 2019المقامة في األردن عام  الريشة الطائرةفي لعبة ة في البطولة الدولية لجودة الخدم ةعلى حد

  المشاركين. 

لعبة  فيدولية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت مقياس جودة الخدمة في البطولة ال :(3) جدولال

 .(68والمقياس ككل )ن= الريشة الطائرة

 الرقم المجال المتوسط الحسابي االنحراف المعياري رتبةال الدرجة

 1 جودة البرنامج 3.2 0.34 3 متوسطة

 2 جودة التفاعل 3.72 0.36 2 مرتفعة

 3 يةدجودة البيئة الما 3.84 0.30 1 مرتفعة

 4 جودة المخرجات 3.09 0.36 4 متوسطة

  المقياس ككل 3.47 0.23  متوسطة

ريشة لعبة الي فلمتوّسطات الحسابّية لمجاالت ِمقياس جودة الخدمة في البطولة الدولية ( أن ا3جدول )اليظهر من 

بمتوسط ية دالبيئة الما وبدرجات متوسطة ومرتفعة، حيث كان أعالها لمجال جودة  ( 3.09 – 3.84)تراوحت بين  الطائرة

اف معياري لمجال جودة التفاعل بانحر( 3.72(، ثم يليه المتوّسط الحسابي )0.30بانحراف معياري ) (3.84)حسابي 

أدناها لمجال  بينما بلغ ،(0.34( لمجال جودة البرنامج  بانحراف معياري )3.12(، ثم يليه المتوّسط الحسابي )0.36)

نحراف معياري ( با3.47(، بينما بلغ المتوّسط الحسابي للمقياس ككل )0.36( بانحراف معياري )3.09جودة المخرجات )

 رجة متوسطة.( وبد0.23)

داث وبطوالت رياضية متعددة، ويظهر أحقامة حداثة المشأة وتصميمها من الناحية الوظيفية إل إلىهذه النتيجة  رجعوت

ماكن المخصصة لجلوس الالعبين والمتفرجين والمواصفات القانونية التي تتطابق مع ذلك من حيث المساحة الكافية واأل

ردني للريشة رضيات مالعب الريشة الجاهزة التي وفرها االتحاد األاصفات القانونية ألالموعن المواصفات الدولية، فضاًل 

المرتبة األولى بين المجاالت في ومن هنا ظهر مجال البيئة المادية  .لتتناسب مع حاجات ورغبات الالعبين المشاركينالطائرة 

رتبة الثانية بدرجة مرتفعة ايضًا بمتوسط حسابي مالفي (. كما ظهر مجال التفاعل 3.84وبدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي )

قامة البطولة واهتمامه بتوفير احتياجات ورغبات ردني في االستعداد إلتحاد األيضًا لجهود مجلس األأذلك  عودوي .(3.72)

، وبالتالي ااتهيضًا من خالل خبراته السابقة بطبيعة الفرق المشاركة على اختالف جنسيأالالعبين والفرق المشاركة، ومعرفته 

في هذا وعليه ظهر مجال جودة التفاعل بدرجة مرتفعة.  .تفاعل مع هذه الفرق بما يلبي حاجات ورغبات كل فريقالظهر 

( على 3.09)و ( 3.12المرتبتين الثالثة والرابعة بمتوسط حسابي )في  جودة المخرجاتو البرنامج جودة حين جاء مجاال

ردني تحاد األن اإلأقامة البطولة غير كاٍف، كما ن الوقت المخصص إلأ إلىذه النتيجة وتعزى ه .التوالي وبدرجة متوسطة

قيمت أن المنشأة أو الصالة التي قامة مباريات وفعاليات البطولة، وذلك أليام المخصصة إلللريشة الطائرة لم يوفر عدد األ

خرى، وبالتالي هناط ضغط على الصالة من حيث أت البطولة تتبع لوزارة الشباب وتستخدم لفعاليات ورياضات واتحادا فيها

يضًا على جودة المخرجات من وجهة أجدولة االوقات وعدد الفرق أو االتحادات األخرى المستخدمة لها، األمر الذي انعكس 

جودة  ومن هنا ظهر مجاال .ومحدودية الوقت المخصص لهاالبطولة نظر عينة الدراسة من الالعبين، من حيث تنظيم 

ظهرت نتائجها مستوى أالتي  (Ko et al., 2014برنامج وجودة المخرجات بدرجة متوسطة. وتتفق هذه النتيجة دراسة )ال

بطولة التايكواندو لالمشاهدين لمجالي جودة البيئة المادية من حيث تصميم المنشأة وجودة التفاعل من وجهة نظر  ًامرتفع

اختالف عينة الدراسة واختالف  مع ،مريكيةيكو سيتي بالواليات المتحدة األفي مكس 2009العالمية للمحترفين المقامة عام 
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لمجالي  ًاظهرت مستوى مرتفعأالتي  (Graikinis-Evaggelinos et al., 2019)يضًا مع دراسة أالبيئة. واتفقت النتيجة 

ندية خدمة المقدمة من قبل األعاقة عن مستوى جودة الي اإلوجودة البيئة وجودة التفاعل بالنسبة لتصورات الرياضيين ذ

التي نفسها  (Graikinis-Evaggelinos et al., 2019)في حين اختلفت هذه النتيجة مع دراسة هذا  .الرياضية في اليونان

ايضًا، بينما ظهر مجال جودة المخرجات في هذه مع اختالف العينة والبيئة  ،لمجال جودة المخرجات ًاظهرت مستوى مرتفعأ

التي ( Ko et al., 2014)يضًا مع دراسة أالمرتبة األخيرة بين المجاالت. واختلفت النتيجة في توى متوسط والدراسة بمس

، في حين ظهر مجال جودة المخرجات في هذه الدراسة بمستوى مخرجات الحدث لمجال ًامستوى مرتفع هاظهرت نتائجأ

 .مع اختالف العينة والبيئة ايضًا ،المرتبة األخيرةفي متوسط و

 أواًل: مجال جودة البرنامج

ل ككل " والمجاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات المجال األول "جودة البرنامج :(4جدول )ال

 .(68)ن=

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 2 0.75 3.82 لة. طوليات البتوفر اللجنة المنظمة معلومات محدثة للمشاركين عن فعا 1 

 منخفظة 6 0.91 2.25 تم تنفيذ الجدول الزمني للبطولة حسب الوقت المحدد. 2 

 متوسطة 5 0.81 3.40 تقدم اللجنة المنظمة للبطولة برنامج البطولة بشكل واضح.  3 

 4 
عدد االيام المخصصة ألقمه البطولة كافية بما يتناسب مع عدد 

 دد المباريات.الالعبين وع
 منخفظة 8 0.83 2.03

 5 
هد عدد المباريات اليومية التي يلعبها كل فريق مالئمة لمستوى ج

 الالعبين. 
 منخفظة 7 0.83 2.22

 6 
ئج توفر الجهة المنظمة سهولة الحصول على المعلومات الخاصة بنتا

 الفرق بالوقت المناسب.
 مرتفعة 1 0.97 3.91

 7 
ق سائل االتصال وتبادل المعلومات مع الفرتوفر الجهة المنظمة و

 بأسلوب سهل.
 مرتفعة 3 0.79 3.71

 متوسطة 4 0.61 3.56 بطولة.ال توفر الجهة المنظمة للبطولة تغطية اعالمية كافية عن فعاليات 8 

 متوسطة  0.34 3.12 المجال ككل )جودة البرنامج( 

(، حيث 3.91-2.03ت مجال "جودة البرنامج"  تراوحت بين )( أن المتوّسطات الحسابّية لفقرا4جدول )اليظهر من 

 ( "توفر الجهة المنظمة 6كان أعالها للفقرة )

راف معياري ( بانح3.91) بمتوسط حسابيالوقت المناسب" في سهولة الحصول على المعلومات الخاصة بنتائج الفرق 

ن فعاليات علمنظمة معلومات محدثة للمشاركين ( " توفر اللجنة ا1( للفقرة )3.82(، ثم المتوّسط الحسابي )0.97)

ائل االتصال (" توفر الجهة المنظمة وس7( للفقرة )3.71(، ثم المتوّسط الحسابي )0.75البطولة" بانحراف معياري )

يام المخصصة د األ( "عد4(، بينما بلغ أدناها للفقرة )0.79وتبادل المعلومات مع الفرق بأسلوب سهل" بانحراف معياري )

 (.0.83عياري )( وبانحراف م2.03بما يتناسب مع عدد الالعبين وعدد المباريات" بمتوسط حسابي ) قمه البطولة كاٍفإل

عالمي للبطولة داخل الملعب يقوم بالنداء على نتائج الفرق والالعبين فور إتوفر ناطق  إلىهذه النتيجة  ونالباحث وويعز

سماء الالعبين أنشر من خاللها نتائج المباريات تهناك شاشة رقمية داخل الصالة انتهاء اللقاءات بين الفرق، فضاًل عن بأن 

، وهذا ما اجمعت عليه استجابات عينة الدراسة وبينته الفقرة ونالمتبارين وفئاتهم العمرية واسماء الدول التي يمثلها الالعب

" والتي الوقت المناسبفي خاصة بنتائج الفرق توفر الجهة المنظمة سهولة الحصول على المعلومات الالتي نصت على " (6)

ن اللجنة المنظمة بأيضًا أوبدرجة مرتفعة. ويمكن تفسير هذه النتيجة  (3.91)المرتبة األولى بمتوسط حسابي في جائت 

 للبطولة كانت على اتصال مع جميع الفرق المشاركة من حيث توصيل جميع المعلومات حول النتائج وفعاليات البطولة بشكل
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ن جميع المعلومات والنتائج وترتيب الفرق من حيث من أكد عليه مدير البطولة أيومي بعد انتهاء الفترة المسائية، وهذا ما 

المعلومات الخاصة  جميعمغلفات تحتوي على في الفرق يوميًا إلى مديري ونقاط كل فريق كانت تصل  ونوالخاسرون الفائز

 و( 1)ن اوهذا ما بينته الفقرت ،سلوب سهل وميسرأبادل المعلومات مع الفرق تمت بن وسائل االتصال وتإوبالتالي ف .بذلك

( بدرجة مرتفعة. وبالرغم من 3.71)و  (3.82)المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بمتوسط حسابي في تا ء( اللتان جا7)

على الالعبين من  ًان هناك ضغطأ ونيرى الباحثوحسب ما نصت عليه الفقرات الثالث األولى التي جائت بدرجة مرتفعة،  ،ذلك

كانت ما و مباراة، ومنها أكثر من لقاء أحيث عدد المباريات التي كان يلعبها بعضهم يوميًا، حيث كانت بعض الفرق تلعب 

مقارنة مع  قلياًل قامة المباريات كانيام المخصصة إلن عدد األإوبالتالي ف .تستأنف تباعًا ومباشرة بعد انتهاء المباراة السابقة

مما زاد من جهد الالعبين والضغوط البدنية عليهم، وهذا ما ظهر على استجابات عينة  ،عدد الالعبين والفرق المشاركة

عدد المباريات اليومية التي يلعبها كل نصتا على " وقدالمرتبتين األخيرتين في  (4) و( 5) انحيث ظهرت الفقرت ،الدراسة

بما يتناسب مع عدد الالعبين وعدد  قمه البطولة كاٍفيام المخصصة إلعدد األو " "د الالعبينفريق مالئم لمستوى جه

ن الجدول الزمني إف ،( على التوالي. وعليه2.03( و )2.22) حسابيتا بدرجة منخفضة بمتوسط ءحيث جا ،"المباريات

 .لعدد المباريات وعدد الالعبين غير كاٍفن الذي كاقامة البطولة يام المخصصة إلاألعدد للبطولة يعتريه النقص من حيث 

ت بدرجة ءحيث جا ،"تم تنفيذ الجدول الزمني للبطولة حسب الوقت المحدد" :والتي نصت على (2)ظهرته الفقرة أوهذا ما 

 .و جودة البرنامجأوهذا ما يؤخذ على االتحاد فيما يخص نطاق برنامج البطولة  .(2.25يضًا بمتوسط حسابي )أمنخفضة 

 Ko and)كد عليها أردني للريشة الطائرة لم ينظر لجميع العناصر أو ابعاد الجودة التي ن االتحاد األأبدو من هذه النتيجة وي

Pastore, 2004)  و (Alexandris et al., 2004) ظهار البطولة بصورة فّعالة، وهذا ما اكد علية إل(Criado and Calvo 

de Mora, 2004( و )Carman, 1990 )على معايير الجودة من الناحية ن تركز أدارة الجودة الفاعلة ال بد من إن أ من

ن جودة برنامج البطولة لم يتكامل مع جميع معايير الجودة من الناحية الفنية بما يتناسب مع تصورات إ، وعليه فالفنية

 ن المجاالت.الالعبين المشاركين، ونتيجة لذك فقد حصل مجال جودة البرنامج على درجة متوسطة بي

 ثانيا: مجال جودة التفاعل

ل ككل " والمجاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات المجال الثاني "جودة التفاعل :(5جدول )ال

 .(68)ن=

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 متوسطة 1  0.61 4.18 ظائفهم.وبعلى البطولة دراية كبيرة  ونيمتلك العامل 1

 مرتفعة 5 0.94 3.42 على البطولة مع المشاركين بود ولطف. ونيتعامل العامل 2

3 
لى عتم معالجة المشكالت التي تواجه المشاركين من قبل العاملين ت

 البطولة على الفور.
 متوسطة 7 0.81 3.43

 مرتفعة 4 0.75 3.78 فاعلية.ن على البطولة مع احتياجات كل مشارك بويتعامل العامل 4

 متوسطة 6 0.75 3.56 تنفيذ مهامهم.في على البطولة بكفاءة عالية  ونيتمتع العامل 5

 مرتفعة 2 0.66 4.12 يتمتع حكام البطولة بخبرات عالية في تحكيم المباريات. 6

 تفعةمر 3 0.77 3.84  على البطولة بتطبيق تعليمات وقواعد البطولة. ونيلتزم العامل 7

 متوسطة 8 0.96 3.40 نيقة.أعلى البطولة بمظهر ومالبس  ونيتمتع العامل 8

 مرتفعة  0.36 3.72 المجال ككل )جودة التفاعل( 

(، حيث كان 4.18-3.40بين ) " تراوحت( أن المتوّسطات الحسابّية لفقرات مجال "جودة التفاعل5جدول )اليظهر من 

(، ثم المتوّسط الحسابي 0.61على البطولة دراية كبيرة بوظائفهم" بانحراف معياري ) نو( " يمتلك العامل1أعالها للفقرة )

(، ثم المتوّسط 0.66بانحراف معياري )"يتمتع حكام البطولة بخبرات عالية في تحكيم المباريات" ( 6( للفقرة )4.12)

(، 0.77د البطولة " بانحراف معياري )على البطولة بتطبيق تعليمات وقواعون (" يلتزم العامل7( رقم )3.84الحسابي )
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تم معالجة المشكالت التي تواجه المشاركين من قبل العاملين على البطولة على ت( " 8) و( 3بينما بلغ أدناها للفقرتين )

ن نفسر أويمكن  (. 0.96( و)0.81بانحراف معياري ) نيقة "أعلى البطولة بمظهر ومالبس ون " يتمتع العامليو الفور " 

غلبهم من أدوار والمهام بالشكل المطلوب، حيث دارة البطولة حسب األعلى البطولة تم توزيعهم أل ونن العاملبأالنتيجة  هذه

داري كاديمي واإلختصاص األصحاب االأدارة االتحاد، وجميعهم من ردني للريشة الطائرة المنتخبين ألتحاد األعضاء األأ

متعون بخبرات طويلة في هذا المجال، وبالتالي فهم يمتلكون دراية ومعرفة ومهارة والفني في مجال لعبة الريشة الطائرة ويت

" على البطولة دراية كبيرة بوظائفهم ونيمتلك العامل" :( والتي نصت على1وهذا ما بينته الفقرة ) .دارة البطوالإبكيفية 

بالتعاون مع االتحاد اآلسيوي أكثر  األردني وّفرتحاد ن اإلأيضًا أ ونولى بدرجة مرتفعة. ويرى الباحثالمرتبة األفي ت ءوجا

من دول متعددة يتبعون للجنة خاصة تنظم عملهم، وهم من الحكام المحترفين والمصنفين من قبل االتحاد  ًامن عشرين حكم

ما انعكس على م وعاداّل اّ دارة المباريات ايجابيإن سلوك الحكام وتفاعلهم تجاه إوعليه ف .الدولي في تحكيم الريشة الطائرة

يتمتع حكام البطولة بخبرات عالية في تحكيم " :( والتي نصت على6ظهرته رقم )أوهذا ما  ،يجابيةاستجابة الالعبين اإل

 إلىهذه النتيجة المرتفعة لمجال جودة التفاعل  ونالباحثي والمرتبة الثانية بدرجة مرتفعة". ويعزفي ت ء" والتي جاالمباريات

من كان العبًا سابقًا في لعبة الريشة الطائرة، وبالتالي لديهم خبرات في معرفة رغبات منهم ى البطولة ن معظم العاملين علأ

على البطولة  ونيتعامل العامل" :( اللتان نصتا على2( و )4) انوحاجات الالعبين خالل البطوالت، وهذا ما اظهرته الفقرات

جاءتا يضًا أوكلتاهما  ،"على البطولة مع المشاركين بود ولطف ونيتعامل العامل" و "مع احتياجات كل مشارك بفاعلية

لمجال جودة التفاعل من قبل  ًاظهرت مستوى عاليأوالتي  (Boateng, 2013)دراسة  عبدرجة مرتفعة. وتتفق هذه النتيجة م

في منطقتي بيتالينغ جايا ورضا شاه علم بوالية في تقديم الخدمة للمستخدمين للرياضات الترفيهية  تهمءوكفاالموظفين 

ظهرت أالتي  (Ko et al., 2014)يضًا مع النتيجة في دراسة أ. واتفقت النتيجة مع اختالف العينة والبيئة ،سيالنجور بماليزيا

في  2009امة عام لمشاهدين خالل بطولة التايكواندو العالمية للمحترفين المقبالنسبة ل لمجال جودة التفاعل ًامستوى مرتفع

-Graikinis)يضًا مع دراسة أ. واتفقت ايضًا مع اختالف العينة والبيئة مريكيةمكسيكو سيتي بالواليات المتحدة األ

Evaggelinos et al., 2019)  عاقة عن مستوى جودة الخدمة ي اإلوتصورات الرياضيين ذل ًامستوى مرتفعظهرت أالتي

 يضًا. أ مع اختالف العينة والبيئة ،( بدرجة مرتفعةي اليونان على مجال )جودة التفاعلندية الرياضية فالمقدمة من قبل األ

 الماديةثالثا: مجال جودة البيئة 

 المجال ككلولمادية" االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات المجال الثالث "جودة البيئة : (6جدول )ال

 .(68)ن=

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 3 0.62 4.62 ة.من الناحية الجمالية إلقامة البطول ًاتصميم المنشأة يبدو جذاب 1

2 
ة ظافضاءة والمساحة ودرجات الحرارة والنمواصفات المنشأة من حيث اإل

 مطابقة للمواصفات الدولية.
 مرتفعة 2 0.59 4.65

8 
ة وشبكات( حديثة ومطابق ًادوات )ريشأمالعب و توفر الجهة المنظمة

 للمواصفات الدولية.
 مرتفعة 4 0.78 4.54

4 
ين عبمع عدد الال  ويتناسبعدد المالعب التي تقام عليها البطولة كافٍ 

  المشاركين.
 منخفضة 10 0.92 2.26

 مرتفعة 5 0.72 4.51 تتوفر في المالعب مرافق صحية مناسبة. 5

6 
ل المشاركين خال من والسالمة لجميعنظمة وسائل األتوفر الجهة الم

 البطولة.
 مرتفعة 1 0.50 4.75

 متوسطة 7 0.95 3.62 جواء المالعب بعيدة عن الضوضاء والتلوث.أ 7

 متوسطة 6 0.56 3.66 من مالعب البطولة.  اً توفر الجهة المنظمة مكان اقامة قريب 8
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 الفقرة الرقم
المتوسط 

 لحسابيا

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 منخفضة 9              0.78 2.31 الجودة. توفر في مكان االقامة وجبات طعام عاليةت 9

10 
 جميعلوقت المناسب لفي اتوفر الجهة المنظمة وسائل مواصالت للمالعب 

 الفرق المشاركة.
 متوسطة 8     0.74 3.49

 مرتفعة  0.30 3.84 ية(دالمجال ككل )جودة البيئة الما 

(، 4.75-2.26)ية"  تراوحت بين د"جودة البيئة الما ( أن المتوّسطات الحسابّية لفقرات مجال6جدول )اليظهر من 

 طولة" بمتوسطمن والسالمة لجميع المشاركين خالل الب( " توفر الجهة المنظمة وسائل األ6حيث كان أعالها للفقرة )

 نشأة من حيث( " مواصفات الم2( للفقرة )4.65المتوّسط الحسابي ) جاء(، ثم 0.50( وبانحراف معياري )4.75حسابي )

م المتوّسط الحسابي (، ث0.59ضاءة والمساحة ودرجات الحرارة والنظافة مطابقة للمواصفات الدولية " بانحراف معياري )اإل

، بينما بلغ (0.62اري )من الناحية الجمالية إلقامة البطولة" بانحراف معي ًا(" تصميم المنشأة يبدو جذاب1( للفقرة )4.62)

سابي حكين " بمتوسط مع عدد الالعبين المشارويتناسب  ب التي تقام عليها البطولة كافٍي( " عدد المالع4أدناها للفقرة )

 (.0.92( وبانحراف معياري )2.26)

بطولة مه لهذه الفي تنظي ردني للريشة الطائرةولويات بالنسبة لالتحاد األهم األأن من أ إلىهذه النتيجة  ونويعزو الباحث

صيل بتوفير ف ألمنيةاظ على سالمتهم، ويظهر ذلك من خالل التعاون الذي تبديه الجهات اتوفير بيئة آمنة للمشاركين والحف

تم ذلك ضافة لإ .لمشاركةايام وفترات البطولة لحماية أمن الصالة الرياضية وأماكن اقامة الوفود أمن العام طيلة مختص من األ

 .افسعمة واإلدوات ومعدات السالأ بجميعني مجهز دارة الدفاع المدإر فصيل آخر مختص باالسعاف األولي من قبل يتوف

" ةين خالل البطولمن والسالمة لجميع المشاركتوفر الجهة المنظمة وسائل األ" التي نصت على (6)وهذا ما بينته الفقرة 

 أيضاً  ديةماالبيئة ال يضًا النتيجة المرتفعة لمجال جودةأالمرتبة األولى وبدرجة مرتفعة. وتعزى في ( 4.75بمتوسط حسابي )

حديثة  موذجيةنتوفر بيئة مادية ملموسة تتمثل في الصالة وما يتبعها من مالعب ومرافق صحية، وهي صالة رياضية  إلى

 ضاًل عنف ،ظهار النتائجإة وتكييف ولوحات ءضاإمجهزة بنظام صوت وومتعددة األغراض  ،مطابقة للمواصات الدولية

 اً شخص 65الي متفرج مع المقصورة التي تتسع لحو 7500ة والتي تتسع لحوالي بعاد الواسعجمالية ذات األالمساحة اإل

 ي البطولةركين فويبدو ذلك من خالل استجابات الالعبين المشا .ردنية والمشرفة على هذه الصالةحسب وزارة الشباب األ

مساحة ودرجات ضاءة واليث اإلمواصفات المنشأة من ح" التي نصت على (2) ةفقرالداة الدراسة ضمن أعينة الدراسة على 

من الناحية  ًابتصميم المنشأة يبدو جذا"التي نصت على ( 3والفقرة ) ،"الحرارة والنظافة مطابقة للمواصفات الدولية

كات( حديثة ومطابقة وشب ًادوات )ريشأتوفر الجهة المنظمة مالعب وعلى "التي نصت ( 4) والفقرة" الجمالية إلقامة البطولة

ت بدرجة ءوجميعها جا ،"تتوفر في المالعب مرافق صحية مناسبة" ( التي نصت على5)والفقرة  "الدوليةللمواصفات 

ئة المادية من حيث لمجال جودة البي ًامرتفعظهرت مستوى أالتي  (Ko et al., 2014)مرتفعة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

ظهرت أالتي  (Graikinis-Evaggelinos et al., 2019)ع دراسة يضًا مأ. وتتفق مع اختالف العينة والبيئة ،تصميم المنشأة

مع  ،اديةئة الموجودة البيعاقة في الندية الرياضية في اليونان على مجال لتصورات الرياضيين ذوي اإل ًامرتفع مستوى

 يضًا. أ اختالف العينة والبيئة
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 : مجال جودة المخرجاترابعًا

ال ككل ت" والمجواالنحرافات المعيارية لجميع فقرات المجال الرابع "جودة المخرجا المتوسطات الحسابية :(7جدول )ال

 .(68)ن=

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1    0.93 3.76 مشاركتي في البطولة رفعت من مستوى قدراتي البدنية. 1

 مرتفعة 2    0.68 3.74 قدراتي المهارية.مشاركتي في البطولة رفعت من مستوى  2

 متوسطة 6    0.97 2.43 هذه البطولة.في حققت ما أريد نتيجة مشاركتي  3

 منخفضة 7    0.83 2.03 لتفاعل االجتماعي. ل ًاوفرت لي مشاركتي بهذه البطولة فرص 4

 مرتفعة 3    0.85 3.69 مشاركتي في البطولة رفعت من مستوى خبراتي التنافسية.  5

 متوسطة 4    0.74 3.49 تنظيم البطولة كان بمستوى مميز. 6

7 
ن البطولة زادت من مستوى معارفي بتعلم اشياء جديدة عفي مشاركتي 

 .اللعبة
 متوسطة 5    0.82 2.47

 متوسطة  0.36 3.09 المجال ككل )جودة المخرجات( 

(، حيث 3.76-2.03مجال "جودة المخرجات"  تراوحت بين )( أن المتوّسطات الحسابّية لفقرات 7جدول )اليظهر من 

( وبانحراف 3.76( " مشاركتي في البطولة رفعت من مستوى قدراتي البدنية " بمتوسط حسابي )1كان أعالها للفقرة )

ارية دراتي المهق( " مشاركتي في البطولة رفعت من مستوى 2( للفقرة )3.74المتوّسط الحسابي ) جاء(، ثم 0.93معياري )

ستوى خبراتي (" مشاركتي في البطولة رفعت من م5( للفقرة )3.69(، ثم المتوّسط الحسابي )0.68" بانحراف معياري )

لة فرص التفاعل هذه البطوفي ( " وفرت لي مشاركتي 4(، بينما بلغ أدناها للفقرة )0.85بانحراف معياري ) ،التنافسية"

 (. 0.83ف معياري )( وبانحرا2.03االجتماعي " بمتوسط حسابي )

عب عبها كل الكان يل ن الضغوط البدنية على الالعبين جّراء ازدياد عدد المباريات التيبأن نعزي هذه النتيجة أويمكن 

 ية لديهم،ة البدنتطور مستوى عناضر اللياق إلىخالل الفترتين الصباحية والمسائية ولدت لديهم تكيفات فسيولوجية أدت 

 العبين أوتعدد اللداءات ومهارات جديدة ومختلفة تبعًا ألالعبين في التعرف على  ًاولة وفرت فرصن البطإف ،ضافة لذلكإ

ه توهذا ما بين .رتفعتان مستوى القدرات البدنية والمهارات الفنية لدى الالعبين إوعليه ف .الفرق المشاركة من دول متعددة

 صت علىالتي ن (2والفقرة ) ،"مستوى قدراتي البدنيةمشاركتي في البطولة رفعت من " ( التي نصت على1) ةالفقر

على  لدراسةويبدو من هذه النتيجة حسب استجابات عينة ا ."مشاركتي في البطولة رفعت من مستوى قدراتي المهارية"

 رفعونافسية ن حاجات ورغبات الالعبين المشاركين في البطوالت تتمثل في تطوير خبراتهم التأمجال جودة المخرجات 

ن ذوي بالعبي المراكز المتقدمة التي تحققها المزيد من المشاركات واالحتكاك إلىالبدني المهاري للوصول  اهمستوم

 مستويات عالية.

وهذا  ،ولويات ثانوية بالنسبة لهمأن حاجة الالعبين لتعزيز فرص التفاعل االجتماعي بتكوين عالقات اجتماعية هي أبيد 

المرتبة في ت ءحيث جا ،"لتفاعل االجتماعيل ًاهذه البطولة فرصفي وفرت لي مشاركتي " على التي نصت (7)ما بينته الفقرة 

-Graikinis) في دراسةالواردة وبدرجة منخفضة. واختلفت النتيجة مع النتيجة ( 2.03)األخيرة بمتوسط حسابي 

Evaggelinos et al., 2019)  عاقة على الخدمة المقدمة من اإل لتصورات الرياضيين من ذوي ًاظهرت مستوى مرتفعأالتي

   .مع اختالف العينة والبيئة ،ندية الرياضية في اليونان على مجال جودة المخرجاتقبل األ
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قدمة في ة المما مستوى رضا الالعبين المشاركين عن جودة الخدم النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:

 من وجهة نظرهم؟ 2019ردن عام المقامة في األ ةلعبة الريشة الطائرفي البطولة الدولية 

ن ضا الالعبيياس رتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مق ،لإلجابة عن هذا السؤال

 .2019المقامة في األردن عام  لعبة الريشة الطائرةفي المشاركين في البطولة الدولية 

 .(68ن=اس ككل )ابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مقياس "رضا الالعبين" والمقيالمتوسطات الحس :(8جدول )ال

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الدرجة الرتبة

1 
 جواءأ المباريات بتوفير فيهاقيمت أعن مواصفات الصالة التي  نا راٍضأ

   .مريحة للمشاركين
 مرتفعة 1 0.72 4.51

 مرتفعة 4 1.00 3.75   .عن مواصفات المالعب إلقامة مباريات البطولة راٍضنا أ 2

 متوسطة 10 1.21 3.24 .عن مستوى الخدمة المقدمة في مكان االقامة )الفندق( نا راٍضأ 3

4 
ما فيعلى البطولة  ونعن مستوى الخدمة التي يقدمها العامل نا راٍضأ

 .يتعلق بالمعلومات عند حاجتي لها
 مرتفعة 7 0.85 3.69

5 
 أمن يخص فيماجراءات المتبعة من قبل اللجنة المنظمة عن اإل نا راٍضأ

 .وسالمة الالعبين
 مرتفعة 4 1.23 3.75

 متوسطة 9 1.11 3.49 .مرضٍ  البطولة بشكلتلبية رغبات واحتياجات المشاركين خالل  تتم 6

7 
ع مسب تتنا وقات المخصصة إلقامة مباريات البطولة التيعن األ نا راٍضأ

 جميع المشاركين.
 متوسطة 17 1.15 2.59

 مرتفعة 2 0.77 3.84 .تم تنفيذ تعليمات البطولة بشكل عادل مرٍض للجميع 8

 متوسطة 17 1.15 2.59 .الوقت المناسب بشكل مربحفي تم تنفيذ برنامج البطولة  9

10 
رة داإمن حيث خبراتهم في  ياً على البطولة مستوى مرض ونبدى العاملأ

 البطولة.
 مرتفعة 6 0.68 3.74

11 
من حيث التعامل مع  ياً على البطولة مستوى مرض ونبدى العاملأ

 .المشاركين
 مرتفعة 3 0.93 3.76

 متوسطة 14 1.19 2.88 عن المستوى التنظيمي الذي ظهرت به هذه البطولة. نا راٍضأ 12

 متوسطة 8 0.98 3.60 .عن قراري بالمشاركة في هذه البطولة نا راٍضأ 13

14 
ه شعر به نتيجة المشاركة في هذأنجاز الذي عن مستوى اإل نا راٍضأ

 .البطولة
 متوسطة 11 1.09 3.22

15 
 عن مستوى الخبرات التي اكتسبتها جراء مشاركتي في هذه نا راٍضأ

 البطولة.
 متوسطة 13 1.28 3.00

 متوسطة 15 1.15 2.71 .عن مستوى المنافسة التي ظهرت بها البطولة نا راٍضأ 16

 متوسطة 11 1.09 3.22 هذه البطولة.في شعرت بالمتعة واإلثارة نتيجة مشاركتي  17

 متوسطة 16 1.19 2.69 شعرت بروح األسرة بين المشاركين في البطولة. 18

 متوسطة  0.40 3.35 المقياس ككل )رضا المشاركين( 

(، حيث 4.51-2.59ات مقياس "رضا المشاركين"  تراوحت بين )( أن المتوّسطات الحسابّية لفقر8جدول )اليظهر من 

جواء مريحة للمشاركين" أالمباريات بتوفير فيها قيمت أعن مواصفات الصالة التي  نا راٍضأ( " 1كان أعالها للفقرة )

تعليمات  ( " تم تنفيذ8( للفقرة )3.84المتوّسط الحسابي ) جاء(، ثم 0.72( بانحراف معياري )4.51بمتوسط حسابي )

بدى أ(" 11( للفقرة )3.76(، ثم المتوّسط الحسابي )0.77البطولة بشكل عادل مرٍض للجميع " بانحراف معياري )

(، بينما بلغ أدناها للفقرتين 0.93بانحراف معياري )  "من حيث التعامل مع المشاركين يًاعلى البطولة مستوى مرض ونالعامل
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تم تنفيذ برنامج  و لمخصصة إلقامة مباريات البطولة التي تتناسب مع جميع المشاركين"وقات اعن األ يًانا راضأ( " 9)و (7)

 (. 1.15ح " بانحراف معياري )يالوقت المناسب بشكل مرفي البطولة 

قيمت عليها البطولة أما يخص مواصفات الصالة الرياضية والمالعب التي فين البيئة المادية وأ إلىوتعزى هذه النتيجة 

إلى دت قد أجواء مريحة وأها من توفر عوامل األمن والسالمة هي من اهم العوامل التي وفرت لالعبين بيئة آمنة ووما يتبع

عن مواصفات الصالة التي  انا راٍض" التي نصت على (1) ةاستحسان الالعبين المشاركين ورضاهم، وهذا ما بينته الفقر

عن  نا راٍضأ( التي نصت على "2رتبة األولى بدرجة مرتفعة، والفقرة )المفي " جواء مريحةأالمباريات بتوفير  فيهاقيمت أ

نا أ" ( التي نصت على5يضًا، والفقرة )أالمرتبة الرابعة بدرجة مرتفعة وجاءت في " مواصفات المالعب إلقامة مباريات البطولة

 .يضًا بدرجة مرتفعةأالمرتبة الرابعة  في" جراءات المتبعة من اللجنة المنظمة في ما يخص أمن وسالمة الالعبينعن اإل راٍض

ردني للريشة الطائرة دراك الالعبين المشاركين في البطولة عينة الدراسة لجودة الخدمة التي وفرها االتحاد األإوهذا يتفق مع 

وجودة ما يخص المرافق وسلوك العاملين على البطولة، حيث كانت استجاباتهم مرتفعة على مجالي جودة البيئة المادية في

امتالك العاملين على البطولة لمستوى عاٍل لمهارت االتصال الفعالة وتبادل المعلومات مع  إلىيضًا أالنتيجة  ترجعالتفاعل. و

وهذا  .الوفود المشاركة والالعبين، حيث وّفروا لالعبين من خالل اتصالهم المباشر والمستمر كل ما يحتاجونه من معلومات

" بدرجة ما يتعلق بالمعلومات عند حاجتي لهافيالمقدمة عن مستوى الخدمة  نا راٍضأ" ي نصت علىالت( 4) ةما بينته الفقر

جرائات المتبعة في تنفيذ تعليمات البطولة وسير المباريات، وهذا ما بينته الفقرة جودة اإل إلىيضًا أمرتفعة. وتعزى النتيجة 

المرتبة الثانية بدرجة مرتفعة. وتفسر في " مرٍض للجميع تم تنفيذ تعليمات البطولة بشكل عادل" ( التي نصت على8)

شأة واألجواء المريحة نتصميم المفي  ةن شعور الالعبين المشاركين بالرضا عن جودة البيئة المادية المتمثلأيضًا بأالنتيجة 

 إنما ظهرته الفقراتأما سلوك وخبرة ومهارة العاملين على البطولة حسب في  ةوالمعدات والمرافق، وجودة التفاعل المتمثل

 .ما يخص البيئة المادية والتفاعل مع المشاركين التي عكست هذا الشعورفييدل على توفير خدمة مميزة ذات جودة عالية 

ن ميزة الخدمة ترتبط برضا العمالء عندما تلبي توقعاتهم من أ (Patterson and Spreng, 1997)كد عليه أوهذا ما 

كدت عليه استجابات عينة الدراسة على مستوى جودة الخدمة ضمن مجالي جودة البيئة المادية أوهذا ما  .واحتياجاتهم

ن مراعاة أيضًا بأالنتيجة  فسرلّبيا توقعات واحتياجات الالعبين المشاركين وجاءا بدرجة مرتفعة. وت ينذلوجودة التفاعل ال

 لوقت المخصص القامة المباريات والفترة الزمنية للبطولةالقائمين على البطولة لجودة البرنامج وجودة مجرجاته، من حيث ا

بالنسبة لالعبين المشاركين، لم تكن كافية بالنسبة لالعبين، وبالتالي لم تصل  ظهرت به البطولة الذيمستوى المنافسة و

 Criado and)شار كل من قد أو .لمعايير الجودة الفاعلة في تحقيق متطلبات الالعبين ومستوى الرضا المطلوب لديهم

Calvo de Mora, 2004( و )Carman, 1990 )تركز على معايير الجودة ن من أدارة الجودة الفاعلة ال بد إ إلى أن

ما يتعلق بجودة البرنامج فين اهتمام القائمين على البطولة إوعليه ف .رضاهم عن الخدمة ومتطلبات العمالء التي قد تعكس

ظهرته أوهذا ما  صل للمستوى المطلوب لمعايير الجودة الفاعلة.يالمشاركين لم ومخرجات البطولة التي قد تعكس رضا 

ن مستوى رضا الالعبين المشاركين في البطولة ظهر بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي إ. وعليه ف(16)( و 9( و)7الفقرات )

المرافق مجالي  عنلرضا من ا ًاظهرت مستوى عاليأالتي  (Boateng, 2013) (. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة3.35)

ولكنها تختلف في مستوى الرضا الكلي الذي ظهر في هذه الدراسة  .والبيئةمع اختالف العينة  تهمءومواقف الموظفين وكفا

 .مع اختالف العينة والبيئة ،بدرجة مرتفعة على المجاالت ككل (Boateng, 2013) بدرجة متوسطة، في حين ظهر في دراسة

مستخدمي المراكز بالنسبة لرضا  ًاظهرت مستوى مرتفعأوالتي  (García et al., 2019)مع دراسة  وتختلف هذه النتيجة

 يضًا.أوالبيئة مع اختالف العينة  سبانياإالرياضية والصحية في 

لرضا لدى توى اهل هناك أثر لمستوى جودة الخدمة المقدمة على مس النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث:

 ؟2019ردن عام المقامة في األ لعبة الريشة الطائرةفي ين المشاركين في البطولة الدولية الالعب

( وحساب معامالت االرتباط Multi-collinearityتجانس التباين ) تطبيق اختبارتم  ،لإلجابة عن هذا السؤال

 Multipleالنحدار المتعدد )وتم تطبيق اختبار تحليل ا .الطائرة)بيرسون( بين جودة الخدمة ورضا العبي الريشة 
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Regression للكشف عن أثر جودة الخدمة على رضا المشاركين في البطولة الدولية للريشة الطائرة المقامة في األردن عام )

 دناه توضح ذلك.أالجداول و .م 2019

 (Multi-collinearity) اختبار تجانس التباين

( Tolerance) اتتجانس البيانتم استخراج قيم اختبار  ،المستقلة بغرض التأكد من نتائج تجانس التباين للمتغيرات

 ( يوضح ذلك.9الجدول )و(، VIFواختبار التباين التضخمي )

 (VIF) التباين التضخمي اختبارو (Toleranceتجانس البيانات )اختبار  نتائج :(9جدول )ال

 Tolerance VIF المتغير المستقل

 2.456 0.407 جودة البرنامج 
 1.459 0.686 دة التفاعلجو

 1.420 0.704 جودة البيئة المالية 

 2.542 0.393 جودة المخرجات

، وقيم 10ن ( كانت لجميع المتغيرات المستقلة أقل م(VIF( أن قيم معامل التباين التضخمي 9يظهر من الجدول )

انية إمك وبالتالي اين في مجاالت الدراسة،وهذا يدل على تجانس التب 0.05.أكثر من  Tolerance)) اختبار تجانس البيانات

 تطبيق تحليل االنحدار المتعدد.

 العبي الريشة الطائرة ورضامعامالت االرتباط بين مجاالت جودة الخدمة : (10جدول رقم )ال

جودة الخدمة 

 ككل

جودة 

 المخرجات

جودة البيئة 

 المادية

جودة 

 التفاعل

جودة 

 البرنامج
 المتغيرات

 معامل االرتباط 0.621 0.609 0.569 0.579 0.888
 رضا المشاركين

 الداللة االحصائية 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

لبيئة جودة او عل،التفاجودة و البرنامج،( أن معامالت االرتباط بين مجاالت جودة الخدمة )جودة 10يظهر من الجدول )

جميعها قيم و(، 0.621 -0.569)ة الطائرة تراوحت بين جودة المخرجات( ورضا المشاركين في بطولة الريشو المادية،

 ارتباط موجب بين جودة الخدمة ورضا المشاركين.  إلىموجبة ومتوسطة ودالة إحصائيًا وتشير 

ى رضا العبي ( للكشف عن أثر لجودة الخدمة علMultiple Regressionوتم تطبيق اختبار تحليل االنحدار المتعدد )

 ك.( يوضح ذل11الجدول )و .2019كين في البطولة الدولية المقامة في األردن عام الريشة الطائرة المشار

رضا  ( للكشف عن أثر مجاالت جودة الخدمة علىMultiple Regressionتحليل االنحدار المتعدد ): (11)جدول ال

 المشاركين في البطولة.

المتغيرات 
 المستقلة

داللة  tقيمة 
 "tإحصائية"

قيمة 
Beta 

مة قي Rقيمة 
R2 

" Fداللة " Fقيمة 

 اإلحصائية

Durbin-Watso 

 0.325 0.001 3.552 جودة البرنامج

0.890 0.792 59.937 0.000 1.714 
 0.280 0.000 4.086 جودة التفاعل

 0.444 0.000 6.399 البيئة المالية جودة

 0.280 0.003 3.105 جودة المخرجات

 لرضا للمشاركين.***المتغير التابع: مستوى ا

وهي  ،R( )(0.890(، كما بلغت قيمة )0.00( بداللة إحصائية )59.937( بلغت )F( أن قيمة )11يظهر من الجدول )

( tوبلغت قيمة ) ،(0.792) (2R)وبلغت قيمة  ،تمثل معامل االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع وهو الرضا

( بداللة 4.086جودة التفاعل ) ( لمجالt(، كما بلغت قيمة )0.001اللة إحصائية )( بد3.552جودة البرنامج ) لمجال

( tوبلغت قيمة ) ،(0.000( بداللة إحصائية )6.399جودة البيئة المادية ) ( لمجالt(، وبلغت قيمة )0.000إحصائية )
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داللة الة إحصائية عند مستوى وبالتالي يوجد أثر ذو دالل .(0.003( بداللة إحصائية )3.105جودة المخرجات ) لمجال

(α≤ 0.05 )مجاالت جودة الخدمة على مستوى رضا المشاركين في البطولة.ل  

ن زيادة مستوى الجودة المدركة من قبل الالعبين المشاركين يرتبط أو يؤثر على شعورهم أهذه النتيجة ب وتفسر

ة المشرف على البطولة، ويظهر ذلك من خالل النتيجة ردني للريشة الطائربالرضا عن الخدمة المقدمة من قبل االتحاد األ

ويالحظ الباحثون  .جميع مجاالت الجودة لها تأثير وتسهم بشكل كبير بارتياح الالعبين المشاركين ورضاهم المتمثلة في أن

ة والمفتاح ي منظمة رياضيأن جودة الخدمة تشكل أحد العناصر االستراتيجية الهامة لعمل أيضًا من خالل هذه النتيجة أ

ن إوبالتالي ف .وقدرتها التنافسية لنمائها واستمراريتها ،الثقة والتواصل ووالء المستخدمين ويحققالذي يحسن من صورتها 

هي أمر ضروري ( Bhattacherjee, 2001) ( وLloréns and Fuentes, 2006كل من )إلية شار أجودة الخدمة حسب ما 

ن مستوى رضا الالعبين المشاركين في البطولة جاء بدرجة متوسطة نتيجة لضعف إلتحسين رضا المستخمين. وبالتالي ف

التي تحقق توقعات الالعبين المشاركين ومستوى كافة اهتمام االتحاد االردني للريشة الطائرة بمعرفة وتحديد معايير الجودة 

امج وما يرتبط به من تخصيص فترة كافية وخاصة فيما يتعلق بجودة البرن كافة رضاهم، أو عدم قدرته على توفير المعايير

كبر انصب فاالهتمام األ .الصالة تتبع لوزارة الشباب وتستخدم من قبل اتحادات أخرى ولغايات متعددةألن  ؛القامة البطولة

ن االتحاد لم ينظر لجودة برنامج البطولة والمخرجات إعلى جودة البيئة المادية وجودة التفاعل، ولكن في المقابل ف

غلب أ إذ إنسباب ن يلبي توقعات الالعبين، وهذا مؤشر يعزز رأي الباحثين في تحديد األأالمستوى المطلوب الذي يمكن ب

دارة البطوالت دون معرفة واستقصاء آراء المشاركين وتقييم مستوى إاالتحادات وخاصة اتحاد الريشة الطائرة تقوم بتنظيم و

ذواق المشاركين والتكيف معها لتحديد رؤاها المستقبلية في تحسين جودة أفة ادائها ومخرجات هذا األداء من خالل معر

 أثرن هناك أاظهرت التي ( Theodorakis et al., 2015) الخدمة في البطوالت التي تنظمها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

 10وسباق  متراتكيلو 5في سباقي المخرجات على رضا العدائين المشاركين جودة لبعدي جودة البيئة المادية و ًاايجابي

ظهرت وجود أالتي  (Ko et al., 2014) دراسة يضًا معأواتفقت  ة.ئمع اختالف االعينة والبي ،في شمال اليونان اتكيلومتر

من حيث تصميم المنشأة  من حيث تفاعل المشجعين مع الحدث وجودة البيئة الماديةعالقة ارتباطية بين جودة التفاعل 

في مكسيكو سيتي  2009دين ونواياهم في العودة خالل بطولة التايكواندو العالمية للمحترفين المقامة عام المشاهورضا 

في ( Voon et al., 2014)يضًا مع دراسة أيضًا. واتفقت هذه النتيجة أوالبيئة مع اختالف العينة  ،مريكيةبالواليات المتحدة األ

لعبة  ماكن تدريبأعلى رضا المستخدمين للرياضات التنافسية و ة التفاعليجابي لجودة البيئة المادية وجودإ أثر وجود

أن تقديم خدمة عالية الجودة من حيث البيئة المادية وتفاعل الموظفين  إلى م، حيث اشارت دراستهالريشة الطائرة في ماليزيا

مع  ،مستخدمين لمرافق الريشة الطائرةيؤثر بشكل مباشر على الرضا عن المالعب الرياضية ويعزز الحالة االنفعالية لدى ال

ثير أت وجودفي ( Berber and Mollaoğulları, 2020) دراسة ايضًا معيضًا. واتفقت أاختالف البيئة واختالف العينة 

السباحة( والترايثلون، والبرنامج على رضا المشاركين في رياضات )الوثب،  وجودةيجابي كبير لبعدي جودة موظفي الخدمة إ

 García et)دراسة  معواتفقت . يضًاأمع اختالف العينة والبيئة  يضًاأ زمير للشباب والرياضة في تركياإريات مقاطعة في مدي

al., 2019 ) عن المرافق، والرضا عن تنظيم االنشطة، والرضا الرضا وبعاد جودة الخدمة أوجود عالقة خطية عالية بين في

يجابية إوجود عالقة في ( Sauer et al., 2017) دراسة يضًا معأواتفقت  .ينةمع االختالف في الع، نشطة بشكل عامعن األ

 دراسة يضًا معأواتفقت  )التفاعل(. ذات داللة احصائية عالية بين رضا العمالء بشكل عام والرضا عن خدمات الموظفين

(Son et al., 2018)  مجاالت الجودة ورضا المتفرجين  يجابية بينإحصائية إظهرت وجود عالقة ارتباطية ذات داللة أالتي

اختلفت النتيجة و. مع اختالف العينة والبيئة ايضًا ،خالل بطولة اتحاد الجولف للسيدات المحترفات المقامة بكوريا الجنوبية

عدم وجود أثر لمجالي تفاعل الموظفين ومواقف السيارات على رضا في  (Son et al., 2018)مع النتيجة في دراسة 

ظهرت أالتي  (Berber and Mollaoğulları, 2020). واختلفت النتيجة مع دراسة يضًاأ ع اختالف العينة والبيئةم ،العمالء

السباحة( في مديريات والترايثلون، وجودة المنشآت على رضا الرياضيين المشاركين في رياضات )الوثب، لبعد  ًامحدود ًاأثر

 غالبيةن أويتضح من خالل مناقشة هذا السؤال  يضًا.أتالف العينة والبيئة مع اخ ،زمير للشباب والرياضة في تركياإمقاطعة 

على اختالف العينات والبيئات،  ،جودة الخدمة والرضا في المجال الرياضيالدراسات والمراجع التي تناولت العالقة بين 
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معرفة مستوى جودة الخدمة التي تقدمها همية ألجودة الخدمات على الرضا. وهذا يفسر  ًاايجابي ًاارتباطية وأثرظهرت داللة أ

األمر المنظمات الرياضية وخاصة االتحادات الرياضية خالل تنظيمها للبطوالت الرياضية ومدى أثرها على رضا المشاركين، 

 نكل معلى تطورها ونمائها واستمراريتها وزيادة قدرتها التنافسية بين االتحادات الدولية. وهذا ما أكد عليه الي ينعكس 

(Kelley and Turley, 2001 و )(Chelladurai and Chang, 2000 )على المنظمات الرياضة  ًاكبير اً تأثير للجودة من أن

رضائه واالحتفاظ به، من خالل توفير إدائها ومعرفة حاجات المستهلك الرياضي وأتطوير لالبشرية  هاموارد يظهر في تحفيز

 قدو قدرتها التنافسية وضمان زيادة حصتها في السوق.تعزيز هدافها وأ إلىصول السلع والخدمات ذات الجودة العالية للو

ال بد من  دارة الجودة الفاعلةإ إلى أن( Carman, 1990( و )Criado and Calvo de Mora, 2004)شار ايضًا كل من أ

قدرة تنافسية في السياق  تعطيداة لالبتكار وأبحيث تصبح  متطلبات العمالء ومستوى رضاهم عن الخدمةتركيزها على 

 التنظيمي لعمل المنظمات الرياضية.

في  (0.05)حصائية عند مستوى الداللة إهل هناك فروق ذات داللة  السؤال الرابع:المتعلقة باإلجابة عن  النتائج

تعزى  ةلعبة الريشة الطائرفي جودة الخدمة المقدمة ومستوى الرضا لدى الالعبين المشاركين في البطولة الدولية 

 لمتغيري الجنس والعمر؟

ة ومستوى الرضا للعينات المستقلة للكشف عن الفروق في جودة الخدم (t)تم تطبيق اختبار  ،لالجابة عن هذا السؤال

 (.13جدول ال ، ولمتغير العمر12جدول )ال والعمر تعزى لمتغير الجنس لعبة الريشة الطائرةفي في البطولة الدولية 

ي البطولة فللكشف عن الفروق في جودة الخدمة ومستوى الرضا  :( للعينات المستقلةtاختبار ) نتائج :(12) جدولال

 .(68)ن= تعزى لمتغير الجنسالتي  لعبة الريشة الطائرةفي الدولية 

 المجال الجنس المتوسط الحسابي االنحراف المعياري (t) قيمة الداللة االحصائية

0.589 
0.542 

 ذكور 3.09 0.36
 برنامججودة ال

 إناث 3.14 0.32 

0.001 
3.628 

 ذكور 3.84 0.33
 جودة التفاعل

 إناث 3.55 0.34 

0.017 
2.450 

 ذكور 3.92 0.22
 الماديةالبيئة  جودة

 إناث 3.74 0.37 

0.642 
0.467 

 ذكور 3.07 0.39
 جودة المخرجات

 إناث 3.11 0.34 

0.075 
1.807 

 ذكور 3.52 0.22
 لجودة الخدمة كك

 إناث 3.42 0.23 

0.022 
2.341 

 ذكور 3.45 0.37
 مستوى الرضا ككل

 إناث 3.22 0.41 

   ( ما يلي:12يظهر من الجدول )

زى لمتغير تع لعبة الريشة الطائرةفي دولية أثناء البطولة الفي حصائية في مجال جودة التفاعل إوجود فروق ذات داللة  -

حسابي  وكانت الفروق لصالح الذكور بمتوسط ،(0.001( بداللة احصائية )3.628) (tالجنس، حيث بلغت قيمة )

 (.3.55) ناثبينما بلغ متوسط اإل ،(3.84)

غير تعزى لمت ئرةلعبة الريشة الطافي لة الدولية أثناء البطو ،الماديةالبيئة حصائية في مجال جودة إوجود فروق ذات داللة  -

حسابي  وكانت الفروق لصالح الذكور بمتوسط ،(0.017حصائية )إاللة ( بد2.450) (tالجنس، حيث بلغت قيمة )

 (.3.74) ناثبينما بلغ متوسط اإل ،(3.92)
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تغير تعزى لم لعبة الريشة الطائرةي فحصائية في مستوى الرضا عن تنظيم البطولة الدولية إوجود فروق ذات داللة  -

حسابي  وكانت الفروق لصالح الذكور بمتوسط ،(0.022( بداللة احصائية )2.341) (tالجنس، حيث بلغت قيمة )

 (.3.22) ناثبينما بلغ متوسط اإل ،(3.45)

 إلى (t)لجودة ككل، حيث لم تصل قيم احصائية في مجاالت الجودة األخرى، ومستوى إعدم وجود فروق ذات داللة  -

 حصائية.مستوى الداللة اإل

 ن الالعبينقربهم موبالتالي فان تفاعلهم و ،لبطولة هم من الرجالغالبية العاملين على اإلى أن وتعزى هذه النتيجة 

 وأمشكلة  نهم حلمو الطلب أعن التفاعل مع العاملين من حيث اكتساب ودهم  ناثالذكور أكثر في الوقت الذي تعزف فيه اإل

لمادية للبيئة ا الذكور الالعبينن نظرة أتوفير حاجة، ومن هنا ظهرت استجابات الالعبين الذكور على مجال التفاعل أكبر، كما 

مالية ناحية الجلل ةنظرالكثر تقباًل للبيئة المادية من مالعب وأدوات وأن الالعبين الذكور أ، ويبدو ناثتختلف عن نظرة اإل

 لعناصرا لبعضة كثر حساسيأ ناثفضل في الوقت الذي تكون فيه اإلأن تقبلهم للخدمات المادية الملموسة أللمنشأة، كما 

كور. عبين الذلح الالومن هنا ظهرت الفروق على مجال البيئة المادية لصا .كان اإلقامة والتدقيق على الناحية الجماليةكم

 .ناثعن اإل من رضاوعليه فقد كان رضا الالعبين الذكور عن جودة البيئة المادية وجودة التفاعل أكبر 

ولية ي البطولة الدعن الفروق في جودة الخدمة ومستوى الرضا ف ( للعينات المستقلة للكشفtنتائج اختبار ): (13) جدولال

 .(68)ن= تعزى لمتغير العمرالتي  ،لعبة الريشة الطائرةفي 

 المجال العمر المتوسط الحسابي االنحراف المعياري (tقيمة ) الداللة االحصائية

0.812 0.239 
 سنة 15تحت  3.10 0.36

 جودة البرنامج
 نةس 17تحت  3.12 0.33

0.00 3.955 
 سنة 15تحت  3.88 0.34

 جودة التفاعل
 سنة 17تحت  3.56 0.32

0.010 2.662 
 سنة 15تحت  3.94 0.20

 الماديةجودة البيئة 
 سنة 17تحت  3.75 0.35

0.829 0.217 
 سنة 15تحت  3.08 0.40

 جودة المخرجات
 سنة 17تحت  3.10 0.34

0.032 2.195 
 سنة 15تحت  3.54 0.22

 جودة الخدمة ككل
 سنة 17تحت  3.42 0.23

0.006 2.814 
 سنة 15تحت  3.49 0.37

 مستوى الرضا ككل
 سنة 17تحت  3.23 0.39

 ( ما يلي:13ظهر من الجدول )ي

تغير تعزى لم ةلعبة الريشة الطائرفي أثناء البطولة الدولية في التفاعل  وجود فروق ذات داللة احصائية في مجال جودة -

توسط حسابي ( بم15وكانت الفروق الفئة )تحت سن  ،(0.00حصائية )إ( بداللة 3.955) (tالعمر، حيث بلغت قيمة )

 (.3.56( )17بينما بلغ متوسط الفئة )تحت سن  ،(3.88)

تعزى  رةائلعبة الريشة الطفي ولة الدولية أثناء البطفي المادية البيئة حصائية في مجال جودة إوجود فروق ذات داللة  -

( 15تحت سن )وكانت الفروق لصالح الفئة  ،(0.017( بداللة احصائية )2.662) (tلمتغير العمر، حيث بلغت قيمة )

 (.3.75( )17بينما بلغ متوسط الفئة )تحت سن  ،(3.94بمتوسط حسابي )

تعزى  لطائرةالعبة الريشة في  ولة الدوليةأثناء البط في حصائية في مستوى الجودة المقدمة ككلإوجود فروق ذات داللة  -

( 15تحت سن )وكانت الفروق لصالح الفئة  ،(0.032( بداللة احصائية )2.195) (tلمتغير العمر، حيث بلغت قيمة )

 (.3.42( )17بينما بلغ متوسط الفئة )تحت سن  ،(3.54بمتوسط حسابي )
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، متغير العمرتعزى ل لعبة الريشة الطائرةفي لدولية ي مستوى الرضا عن تنظيم البطولة افوجود فروق ذات داللة احصائية  -

توسط حسابي ( بم15وكانت الفروق لصالح الفئة )تحت سن  ،(0.006( بداللة احصائية )2.814) (tحيث بلغت قيمة )

 (.3.23)( 17بينما بلغ متوسط الفئة )تحت سن  ،(3.49)

 حصائية.مستوى الداللة اإل إلى (tصل قيم )، حيث لم تحصائية في مجاالت الجودة األخرىإعدم وجود فروق ذات داللة  -

لهم مع الفئة العمرية ( أفضل من تفاع15ن تفاعل واهتمام العاملين مع الفئة العمرية )تحت سن أ إلىوتعزى هذه النتائج 

ياجاتهم توفير احتهم وتلبية رغبات تومن هنا تم ،اهتمام أكبر إلىتحتاج عمرًا هذه الفئة األقل ؛ ألن (17األعلى )تحت سن 

يث شكل مولية من حشتنظر للبيئة المادية نظرة عمرًا ن الفئة العمرية األقل أفضل، كما أوالتعامل معهم بود ولطف بشكل 

العبين تجابات الكون اسفي حين قد ت ،علىأاستجاباتهم على مجال البيئة المادية  تكون وبالتالي ،المنشاة والمالعب واألدوات

فضل في أن بخبرات ر ويتمتعوثكأبطوالت في شاركوا ًا؛ ألنهم كثر نقدأكثر دقة وأ( 17ية األعلى )تحت سن من الفئة العمر

على أ كان( 15ن سًا )تحت يضًا فان رضا الالعبين األقل عمرأكثر دقة. وعليه أوعليه جاء تقييمهم لها  ،تقييم البيئة المادية

 (.17سن  )تحت األعلىالفئة العمرية من من رضا الالعبين 

 االستنتاجات

ما يخص الموارد البشرية والمادية التي وّفرها االتحاد االردني للريشة الطائرة خالل البطولة فين جودة الخدمة المقدمة إ -1

ظهرت بمستوى عاٍل وبما يحقق رغبات واحتياجات الالعبين المشاركين في  2019الدولية للعبة الريشة الطائرة عام 

 البطولة.

ة للوصول غير كافي البطولة إلقامةيام المخصصة ودة برنامج البطولة ومخرجاتها من حيث نطاق البرنامج وعدد األن جإ -2

 ظهار البطولة بالمستوى التنظيمي المميز ذي الجودة العالية. المخرجات المنشودة إل إلى

لريشة العبة في  الدولية ل تنظيمه للبطوالتردني للريشة الطائرة خالكلما ارتفعت جودة الخدمة التي يقدمها االتحاد األ -3

 ّثر ذلك على مستوى رضا الالعبين المشاركين بشكل أكبر.أ ،الطائرة

يشة ردني للرألقبل االتحاد ا فضل عن جودة الخدمة المقدمة منأرضًا  أبدوان الالعبين الذكور والالعبين األصغر عمرًا إ -4

 الطائرة.

 التوصيات

 ورية بهدفدريبية دبرات ومهارات العاملين في إدارة بطوالت الريشة الطائرة من خالل عقد ورش تالعمل على تعزيز خ -1

يزة محقيق رفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها خالل البطوالت لرفع مستوى اللعبة ومستوى أداء االتحاد وت

 تنافسية مع االتحادات العالمية في هذا المجال.

يام األ ك بزيادةوذل ،ردني للريشة الطائرةالبرنامج ومخرجات البطولة من قبل االتحاد األضرورة االهتمام بجودة  -2

 يتوافق مع تكامل معايير الجودة. بماالمخرجات المنشودة  إلىقامة البطوالت للوصول المخصصة إل

 بطوالتنشطة والأللمشاركة في اردني للريشة الطائرة بتقييم آراء الالعبين والفرق ااالتحاد األ ضرورة االهتمام من قبل -3

ل ت والوصووقياس مستوى الرضا بهدف التنبؤ والتخطيط المستمر لتطوير تلك الخدمااالتحاد نظمها يالتي  كافة

 للمستوى المنشود.

يير معا إلىتعرف ردن للجراء مزيد من الدراسات عن جودة الخدمات على المنظمات واالتحادات الرياضية في األإ -4

عمل برتقاء الجودة المستجدة والعمل على تحسينها المستمر بما يتفق مع رضا العمالء المستهدفين لالومجاالت 

 االتحادات وتطوير الرياضة األردنية.
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Abstract 

The main of this study was to identify the level of service quality provided and the level of 

satisfaction from the point of view of players who participated in the international badminton 

tournament held in Jordan in 2019. The study sample included male and female players who 

participated in the tournament from several Arab and Asian countries and consisted of (68) players. 

The researchers used the descriptive and relational methods. The researchers designed two tools of the   

stud; one measured the level of provided service quality and included (33) items divided into four 

subscales (program quality, interaction quality, physical environment quality and quality of outcom), 

while the second one was with one dimension to measure the level of satisfaction and included (18) 

items. The results concluded that the level of provided service quality was medium for all areas and as 

a whole and medium level of players' satisfaction. There were statistically significant differences in 

the interaction quality and physical environment quality due to variable for the favor of males. There 

were statistically significant differences in the interaction quality and physical environment quality 

due to the age variable in favor of players under 15. There were also statistically significant 

differences in the level of players' satisfaction due to the gender variable and the age variable under 

15. There was a positive effect of service quality on players' satisfaction according to the results of the 

study. The researchers recommend activating and enhancing standards of Service quality by the 

Jordanian badminton federation and conducting more studies in this field to develop badminton in 

Jordan to achieve a competitive advantage with developed countries.                                                        

Keywords: Service quality, Satisfaction, Badminton.                                                                               
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