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 جامعة أم القرى  يف عناصر إدارة النشاط الرياضيتقييم واقع 

 طالب املشاركني بأنشطتهاالمن وجهة نظر 
  بدر خليل فؤادد/ *

 :املقدمة
تعد فئة الشباب أكبر الفئأات العمريأة حجمأًا فأي المجتمأع السأعودي، والركيأزة التأي تمتلأك طاقأات 

سأتقبل  ولهأذا السأبب ظهأرت العديأد خالقة، وإمكانيات تشارك فأي صأنع الحاضأر، وتحممأل مسأؤوليات الم
من المؤسسات التربوية ومنها الجامعات  التي أولت اهتماماتها برعاية الشباب بشأتى المجأاالت التعليميأة 
واالجتماعية واالقتصادية واإلبداعية والرياضية و يرها من المجاالت إلنشأاء جيأل قأوي قأادرًا علأى الأدفاع 

 عن وطنه وخدمة مجتمعه.

رحلة الجامعية مرحلة هامة إلعداد الفرد علميًا وعمليًا  فهي تساعد الطلبأة علأى النمأو وتعتبر الم
السأأليم فأأي كافأأة الجوانأأب المعرفيأأة والوجدانيأأة والأأنفس حركيأأة  ليصأأبحوا أشأأخاص فأأاعلين قأأادرين علأأى 

تماعيأة تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم ووطنهم، ولتحقيأق مأا تسأعى إليأه الجامعأات لتحقيأق المسأؤولية االج
البد من وجود حاضنات خاصة لممارسة األنشطة المختلفة إلحداث التغيير من السلبي إلى اإليجابي في 
سلوك الطلبة وتنمية ثقأتهم بأنفسأهم، وإكسأابهم مهأارات وقأيم تسأعى لتحقيأق التنميأة الشأاملة المتكاملأة فأي 

 (97:  13)حياة الطالب الجامعية ليصبح فردًا فاعاًل في المجتمع. 

ويعأأرمف النشأأاط الطالبأأي بأنأأه وسأأيلة وحأأافز إلثأأراء المأأنهج، وإضأأفاء الحيويأأة عليأأه عأأن طريأأق 
تعامل الطلبة مع البيئة، وإدراكهم لمكوناتها المختلفة من مصادر بشرية ومادية وطبيعية  بهدف إكسأابهم 

الممارسأأة السأأليمة  الخبأأرات األوليأأة التأأي تأأؤدي إلأأى تنميأأة معأأارفهم واتجاهأأاتهم وقأأيمهم بطريقأأة مباشأأرة ثأأم
 ( 22:  4فيما بعد. )

  المملكة العربية السعودية.-جامعة الطائف -كلية التربية -أستاذ مشارك بقسم التربية البدنية 
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ويعرف النشاط الرياضي من منظور تربوي بأنه نشأاط يعمأل علأى التربيأة المتزنأة والمتكاملأة فأي 
بدنيأأأة مأأأن خأأأالل بأأأرامج ومجأأأاالت رياضأأأية متنوعأأأة تحأأأت الجوانأأأب المعرفيأأأة والوجدانيأأأة واالجتماعيأأأة وال

إشراف قيادة مؤهلة ومتخصصة تعمل على تحقيق  ايات وأهداف النشاط الرياضي بما يسهم في تحقيأق 
 (126:  15األهداف العامة لألنشطة الرياضية. )

يسأاعد وهناك أثر إيجابي لألنشطة الطالبيأة فأي اكتشأاف المواهأب والقأدرات واالسأتعدادات  فهأو 
علأأى إطأأالق العنأأان للتفكيأأر الواسأأع والتخطأأيط السأأليم، ويقأأود إلأأى احتأأرام األنشأأطة اليدويأأة، ويشأأغل وقأأت 
فرا هم بكل ما هو مفيد، ولألنشطة الطالبية أيضًا دور كبير في الحد من التوتر والقلق وإشباع الحاجات 

 (46: 7( ، )2:  20والر بات والترويح والثقة بالنفس والشعور بالكفاءة والسيطرة. )

ويعأأأد النشأأأاط الرياضأأأي مأأأن األنشأأأطة التأأأي اهتمأأأت بهأأأا الجامعأأأات، لمأأأا لأأأه مأأأن دور كبيأأأر فأأأي 
استثمار أوقات الفرا  وتحسين صحة الطلبة البدنية والنفسية واالجتماعية والعقليأة، وتنميأة صأفات القيأادة 

إمكاناتأأه البدنيأأة والعقليأأة لخدمأأة  الناجحأأة، ويرفأأع مأأن مسأأتوى الكفأأاءة اإلنتاجيأأة واإلنجأأاز لأأديهم، ويوظأأف
المجتمأأأع، ويظهأأأر اهتمأأأام الجامعأأأات باألنشأأأطة الرياضأأأية مأأأن خأأأالل إقامأأأة المنشأأأ ت والمرافأأأق الرياضأأأية 

 (31:  4وتوفير األدوات والمستلزمات الالزمة لممارستها بحرية وأمان. )

خص هأأذا فأأي دور وتحتأأاج إدارة األنشأأطة الرياضأأية فأأي الجامعأأات إلأأى مزيأأد مأأن التفعيأأل، ويأأتل
مشرفي إدارة األنشطة الرياضية في التوجيه السليم للطلبة، وتهيئة الجو الذي يسأاعدهم علأى التفاعأل مأع 
زمالئهأأم، واكتشأأاف الموهأأوبين رياضأأيًا، وصأأقل مهأأاراتهم، ورفأأع مسأأتواهم البأأدني والمهأأاري واالجتمأأاعي، 

 (123:  8نشطة الرياضية المختلفة. )وتفعيل دورهم االيجابي في الحياة الجامعية عبر ممارسة األ
ويهدف النشاط الرياضي في الجامعات إلى نشر التوعية والثقافة الرياضية والتعاليم الصحية بين 
طلبة الجامعة، وإتاحة الفرصأة لهأم بممارسأة األلعأاب الرياضأية المختلفأة، وإقامأة المنافسأات والمسأابقات، 

ية، وتنفيذ بأرامج التوعيأة الرياضأية، ومتابعأة الطلبأة المنتسأبين والمشاركة في المهرجانات الرياضية الرسم
 (17:  3للمعسكرات الرياضية الجامعية، وتشجيعهم على االشتراك باألنشطة المختلفة التي يمارسونها. )



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   131 

 

كمأأأا تسأأأهم األنشأأأطة الرياضأأأية فأأأي تنميأأأة الصأأأفات البدنيأأأة كأأأالقوة العضأأألية والتحمأأأل العضأأألي 
، والشجاعة والجرأة والمثابرة والتحدي، وكل هذه الصفات تعزز مأن القأدرة الذاتيأة والتحمل الدوري التنفسي

للفرد وتجعله مستعدًا للقيام بواجباته اليومية وأعمالأه المختلفأة بفعاليأة واقتصأادية وأقأل جهأد،  وكأذلك هأي 
وس الطلبأأة وسأأيلة للوقايأأة مأأن األمأأراض والتشأأوهات القواميأأة، وتعمأأل علأأى بأأث األخأأالق الرياضأأية فأأي نفأأ

 الممارسين لألنشطة الرياضية.

التي تتولى رعايتها دائرة النشأاط الرياضأي إال أنهأا تواجأه مجموعأة مأن  اموبالر م من جميع المه
فر كافأة اإلمكانأات الماديأة والتسأهيالت لممارسأة األنشأطة الرياضأية بشأكل يلبأي االصعوبات منها عدم تو 
للمشأأأاركين فأأأي النشأأأاط الرياضأأأي ووجأأأود نقأأأص فأأأي عأأأدد  حأأأوافز وجأأأودوعأأأدم  ،طموحأأأاتهم واهتمامأأأاتهم

 المشرفين الرياضيين وعدم كفاية األدوات الرياضية المستخدمة في األنشطة.

وفأأي ظأأل هأأذه المؤشأأرات التأأي سأأبق ذكرهأأا حأأول أهميأأة دراسأأة تقيأأيم واقأأع عناصأأر إدارة النشأأاط 
ة  فأأإن الباحأأث يحأأاول تقأأديم هأأذه مأأن وجهأأة نظأأر الطلبأأة المشأأاركين باألنشأأط أم القأأرى الرياضأأي بجامعأأة 

الدراسأأة ليكشأأف عأأن نقأأاط القأأوة والضأأعف، ويقأأدم التوصأأيات والمقترحأأات الالزمأأة لتعزيأأز نأأواحي القأأوة، 
 ومعالجة نواحي الضعف والصعوبات التي تواجه إدارة النشاط الرياضي.

 :البحث وأهميتهمشكلة 
كسأب الفأرد فالنشاط الرياضي يد  ،الطالبيةيعتبر النشاط الرياضي ركنًا أساسيًا في برامج األنشطة 
ويعتبأأأر مأأأن أهأأأم الوسأأأائل إلعأأأداد الشأأأباب  ،جسأأأمًا سأأأليمًا تعمأأأل أجهزتأأأه بنشأأأاط وحيويأأأة ألداء وظائفهأأأا

وإكسابهم اللياقة البدنية ، وبالر م من أهمية النشاط الرياضي إال أن الباحث الحأظ مأن خأالل تعاملأه مأع 
مأأع الطلبأأة المسأأجلين فأأي هأأذه األنشأأطة  أن مشأأاركة الطأأالب فأأي أفأأراد دائأأرة النشأأاط الرياضأأي وكأأذلك 

 ممأا دفأع، عأن أداء النشأاط الرياضأيوعأدم رضأا وهنأاك تأذمر النشاط الرياضي دون المستوى المطلوب، 
بأأأرامج األنشأأأطة ب فيمأأأا يتعلأأأق إدارة عناصأأأر النشأأأاط الرياضأأأيواقأأأع  لتقيأأأيمالباحأأأث إلجأأأراء هأأأذه الدراسأأأة 
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لمشرفين على األنشأطة، واإلمكانأات واألدوات، وكأذلك الطالأب المسأجل باألنشأطة الرياضية، والمدربين وا
 الرياضية.

مأأأا تحققأأأه ممارسأأأة األنشأأأطة الرياضأأأية مأأأن الفوائأأأد الكبيأأأرة للطلبأأأة إال أن دائأأأرة  وعلأأأى الأأأر م مأأأن
 ، ومأن هنأا تظهأربصورة علميأة واقعي لعملها تقييملم تحصل على في جامعة أم القرى النشاط الرياضي 

لتشخيص نقاط القوة والضعف من أجل التعزيز والتحسين،  ، وذلكلتقويم الواقع كما هو البحث اأهمية هذ
نتأائج وتوصأيات ذات  البحأث اعطأي هأذيولفت النظر إلى الجوانب المهملة وأهمية التخطيط السأليم لهأا، ل

أجأأل االهتمأأام باألنشأأطة مأأن    ومنهأأا جامعأأة أم القأأرى قأأدمها إلأأى قطأأاع الجامعأأاتليقيمأأة علميأأة وواقعيأأة 
الرياضأأية، وتأأوفير الموازنأأات الماليأأة والنفقأأات الضأأرورية لالرتقأأاء بالعمأأل، وتحسأأين دورهأأا فأأي الجامعأأة 

 والمجتمع. 

 أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى التعرف على:

طأأأأالب الجامعأأأأة أم القأأأأرى مأأأأن وجهأأأأة نظأأأأر  فأأأأي تقيأأأأيم واقأأأأع عناصأأأأر إدارة النشأأأأاط الرياضأأأأي -1
 .طتهاالمشاركين بأنش

تقيأأأأيم واقأأأأع عناصأأأأر إدارة النشأأأأاط فأأأأي درجأأأأة  (0.05)الفأأأأروق اإلحصأأأأائية عنأأأأد مسأأأأتوى داللأأأأة  -2
تبعأأًا لمتغيأأر نأأوع  طأأالب المشأأاركين بأنشأأطتهاالجامعأأة أم القأأرى مأأن وجهأأة نظأأر  فأأي الرياضأأي

فصأول دراسأية، أكثأر مأن  4اللعبة )فردية، جماعية(، والمرحلة الدراسية للطالأب المشأارك )حتأى 
 دراسية(. فصول 4

 تساؤالت البحث:
جامعأأة أم القأأرى مأأن وجهأأة نظأأر  فأأي واقأأع عناصأأر إدارة النشأأاط الرياضأأيمأأا مسأأتوى تقيأأيم  -1

 ؟طالب المشاركين بأنشطتهال
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تقيأأأيم واقأأأع فأأأي درجأأأة  (0.05)هأأأل توجأأأد فأأأروق ذات داللأأأة احصأأأائية عنأأأد مسأأأتوى داللأأأة  -2
طأأأالب المشأأأاركين الر جامعأأأة أم القأأأرى مأأأن وجهأأأة نظأأأ فأأأي عناصأأأر إدارة النشأأأاط الرياضأأأي

تبعًا لمتغير نوع اللعبة )فردية، جماعية(، المرحلة الدراسية للطالب المشارك )حتأى  بأنشطتها
 فصول دراسية( ؟ 4فصول دراسية، أكثر من  4

 : البحــث مصطلحات
 التقييم:  -1

ت اسلوب تشخيصي لتقدير قيمة وإصدار حكم بناء على مرجعيات تفسيرية كالمعايير أو المحكأا
 (37:  18من أجل اتخاذ قرار يتعلق بسمة أو ظاهرة معينة. )

 النشاط الرياضي: -2

مجموعة من األلعاب الرياضية الفردية والجماعية التي يشارك بهأا الطالأب فأي جامعأة أم القأرى. 
 )تعريف إجرائي(

 عناصر إدارة النشاط الرياضي: -3

شأاط الرياضأي فأي جامعأة أم القأرى والتأي تتكأون دائأرة الن تشكلل مجموعة مأن المكونأات المتداخلأة التأي 
اإلمكانأأات ، و مأأدربي ومشأأرفي النشأأاط الرياضأأي، إدارة بأأرامج النشأأاط الرياضأأي هأأي: مأأن عناصأأر متعأأددة

 . )تعريف إجرائي(الطالب المشارك باألنشطة الرياضية، و واألدوات
 الدراسات السابقة:

 لمعرفأةدراسأة هأدفت  (19) (2002)  (.,Alexandris, et al)و خرون  سندرالك وأجأرى -1
المأأأنهج الوصأأأفي مأأأن خأأأالل اسأأأتخدم البأأأاحثون و  الطالبيأأأة، تأأأأثير أبعأأأاد معوقأأأات المشأأأاركة فأأأي األنشأأأطة

نتأائج ال ية، وأسفرت بع ممارسًا مأن مدينة تيسالونكي اليونان( 257تطبيق االستبيان على عينة بلغت )
المعرفأة عأدم قلأة الوقأت،  مثألنشأطة الترويحيأة أن هناك مجموعة من المعوقات تحد من ممارسة األعن 

 .الموارد المادية وضعفأمأاكن ممارسأة األنشطة،  وعدم توافربالبرامج 
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عنوانهأأا  تقأأويم بأأرامج األنشأأطة الرياضأأية  بدراسأأة (10) (م2002الخالنند )عبنند العزيننز  قأأام-2
نشأأطة الرياضأأية التنافأأأسية إلأأى تقأأويم بأأرامج األالدراسأأة  لطأأالب جامعأأة الملأأك سأأعود بالريأأاض ، وهأأدفت

من خالل تطبيق االستبيان على عينة عشوائية من استخدم الباحث المأنهج الوصأفي و ، للطلبة الجامعيين
مأن ( 33) عينة عمديأه بلغأتيمثلون الفرق الرياضأية لأللعأاب المختلفأة بالجامعة، و  (432) الطلبة بلغت

وجأود نقأص وقلأة فأي الكفأاءة عأن نتأائج الأهأم  وأسفرت ،معةرواد وإداري ومأشرفي النأشاط الرياضأي بالجا
 للطلبة.تقديم الحوافز المعنوية والمادية  وعدملدمكانات البشرية والمادية، 

بدراسأأأأة عنوانهأأأأا  إتجاهأأأأات طلبأأأأة كليأأأأة الهندسأأأأة  (11م( )2003عنننندنان العضننننايلة )وقأأأأام -3
إلأأى معرفأأة اتجاهأأات طلبأأة كليأأة الهندسأأة  ةالتكنولوجيأأة نحأأو ممارسأأة األنشأأطة الطالبيأأة ، وهأأدفت الدراسأأ

المسأأأأتوى الدراسأأأأي و لجأأأأنس ومعرفأأأأة االسأأأأتجابات تبعأأأأًا لالتكنولوجيأأأأة نحأأأأو ممارسأأأأأة األنشأأأأأطة الطالبيأأأأة، 
، واستخدم الباحث المنهج الوصأفي مأن خأالل تطبيأق االسأتبيان والبرنامج األكاديمي )بكأالوريوس، دبلوم(

فأأي جامعأأة البلقأأاء  يدرسأأون فأأي كليأأة الهندسأأة التكنولوجيأأة ممأأنطالبأأًا وطالبأأة ( 124) بلغأأتعينأأة  علأأى
وأشارت أهم النتائج إلى أن اتجاه الطلبة نحو األنشطة  ،2001/2002المسجلين للعام الجامعي  األردنية

الطالبية كانأت ايجابيأة، وعأدم وجأود فأروق دالأة إحصأائيًا فأي اسأتجابات أفأراد عينأة الدراسأة تبعأًا لمتغيأر 
 دراسي.المستوى ال

التأي  التحأديات لمعرفأةدراسأة  2003(21)) ) (.,Yonug, et al) يونج و خنرون  وأجأرت-4
واسأأأتخدم البأأأاحثون  ،الكليأأأات األمريكيأأأةفأأأي  فأأأي األنشأأأطة الرياضأأأية الترويحيأأأةالمشأأأاركين  طلبأأأةالتواجأأأه 

لألنشطة  طالبًا من  ير الممارسين( 416المنهج الوصفي من خالل تطبيق االستبيان على عينة بلغت )
وضأوح البأرامج لألنشأطة الرياضأية  النتائج أن عدم ، وأظهرت أهمالرياضية الترويحية في الحرم الجأامعي

بسأبب العمأل لممارسأة األنشأطة الرياضأية  وقت كاف توفر والترويحية يحول دون ممارستها، وكذلك عدم
  .العائلةمتطلبات أو الدراسة أو 
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عنوانهأأا  العوامأأل المؤديأأة إلأأى ضأأعف مشأأاركة بدراسأأة  (5)( م2004السننبيعي )خالنند وقأأام -5
الطأأأالب فأأأي األنشأأأطة الطالبيأأأة ووسأأأائل التغلأأأب عليهأأأامن وجهأأأة نظأأأر الطأأأالب بجامعأأأة الملأأأك سأأأعود، 

إلأى معرفأة العوامأل المؤديأة إلأى ضأعف مشأاركة الطأالب فأي األنشأطة الطالبيأة ووسأائل الدراسة هدفت و 
عأأة الملأأك سأعود، واسأأتخدم الباحأأث المأنهج الوصأأفي بتطبيأأق التغلأب عليهأأا مأن وجهأأة نظأأر الطأالب بجام

أن عن ( طالبًا من مختلف كليات جامعة الملك سعود، وأسفرت النتائج 426االستبيان على عينة بلغت )
وأن أكثأر األنشأطة  ،مشاركة الطلبة في األنشطة الطالبية كانت ضعيفة بشكل عأام بجامعأة الملأك سأعود

 طة االجتماعية ثم األنشطة الرياضية.الطالبية ممارسة هي األنش

دراسأأأأة عنوانهأأأأا  معوقأأأأات ممارسأأأأة األنشأأأأطة  (9م( )2006عبنننند اإللننننه الصننننلوي )وأجأأأأرى -6
 الترويحيأأة الرياضأأية لأأدى طأأالب كليأأة المعلمأأين بالمملكأأة العربيأأة السأأعودية ، وهأأدفت الدراسأأة إلأأى معرفأأة

واسأأأتخدم الباحأأأث المأأأنهج  ،يأأأات المعلمأأأينكل طلبأأأةمعوقأأأأات ممارسأأأأة األنشأأأطة الرياضأأأة الترويحيأأأة لأأأدى 
 إلأى النتأائج أهأم وأشأارت  ،طالبأاً ( 950)بلغأت من خالل تطبيق االستبيان على عينة عشوائية الوصفي 

المتمثلأأة فأأي وجأأود معوقأأأات تواجأأه الطأأالب للمشأاركة فأأي األنشأطة الترويحيأأة مرتبطأة بالجوانأأب اإلداريأة 
فر األدوات وقلأأة الصأاالت اعأدم تأو ب المرتبطأةاإلمكانأات و سأتمر، عأدم تطوير األنشطة الرياضأية بشأكل م

ضأأعف محتأأوى و السأأأتحمام المناسأأأبة، ل أمأأاكنفر االمالعأأب الرياضأأية وعأأدم صأأالحية بعضأأها، وعأأدم تأأأو و 
 .والترويحية البرامج الرياضأية

في  بدراسة عنوانها  عوامل تطوير برامج النشاط الرياضي (2م( )2007بدر المطيري )وقام -7
علأأأى عوامأأأل تطأأأوير بأأأرامج النشأأأاط جامعأأأات المملكأأأة العربيأأأة السأأأعودية ، وهأأأدفت الدراسأأأة إلأأأى التعأأأرف 
بأقسأام التربيأة البدنيأة  يةهيئأة التدريسأالالرياضأي فأأي جامعأأات المملكأة العربيأة السأعودية مأن وجهأة نظأر 

ق االسأأتبيان علأأى عينأأة ، واسأأتخدم الباحأأث المأأنهج الوصأأفي مأأن خأأالل تطبيأأإداريأأأي النأأأشاط الرياضأأيو 
علأأى العوامأأل عاليأأة أفأأراد عينأأة الدراسأأة مأأوافقين بدرجأأة ( فأأردًا، وأشأأارت أهأأم النتأأائج إلأأى أن 86بلغأأت )

 .المتعلقة بتطوير أهداف برامج النشاط الرياضي في جامعات المملكة العربيأة الأسعودية



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   136 

 

نشاط الرياضي بمستوى عالقة ممارسة البعنوان   دراسة (12) (م2007زايد )كاشف  أجرى و -8
إلأأى معرفأأة عالقأأة ممارسأأة  الدراسأأة هأأدفتو   ،االكتئأأاب لأأدى طلبأأة كليأأة التربيأأة بجامعأأة السأألطان قأأابوس

كأأذلك و  ،النشأاط الرياضأي للطلبأأة الجأامعيين فأأي كليأة التربيأأة بمسأتوى االكتئأأاب بجامعأة السأألطان قأابوس
الباحأث المأنهج الوصأفي بتطبيأق االسأتبيان  واسأتخدم ،لبع  المتغيأرات ت تبعاً امعرفة اختالف االستجاب
 أن النتأأائج إلأأى شأأارت أهأأموأ ،( مأأن طلبأأة كليأأة التربيأأة بجامعأأة السأألطان قأأابوس165علأأى عينأأة بلغأأت )

ن هنأأأاك فأأأروق فأأأي ظهأأأور أ( لأأأديهم اكتئأأأاب خفيأأأف، و %41( مأأأن الطلبأأأة لأأأيس لأأأديهم اكتئأأأاب، )35%)
 لرياضية الجامعية. االكتئاب بين الممارسين و ير الممارسين لألنشطة ا

ضأأأغوط العمأأأل وعالقتهأأأا بأأأاألداء عنوانهأأأا   دراسأأأةب (14) (م2012الشنننراري )مسننناعد  قأأأامو -9
معرفأأأة عالقأأأة ضأأأغوط العمأأأل بالرضأأأا إلأأأى هأأأدفت و   ،فأأأي جامعأأأة الجأأأوف اإلداريأأأينالأأأوظيفي للعأأأاملين 

داريأأأة، ومعرفأأأة فأأأي جامعأأأة الجأأأوف مأأأن وجهأأأة نظأأأر مأأأدراء الأأأدوائر اال اإلداريأأأينالأأأوظيفي عنأأأد العأأأاملين 
لمتغيأرات المؤهأل العلمأأي والعمأر، واسأتخدم الباحأث المأأنهج الوصأفي مأن خأالل تطبيأأق  االسأتجابات تبعأاً 

أن ضأأغوط العمأأل متوسأأطة، وعأأدم وجأأود  عأأن، وأسأأفرت النتأأائج ( مأأديراً 68اسأأتبيان علأأى عينأأة بلغأأت )
 في أعباء العمل حسب متغيرات الدراسة. اً احصائي دالة فروق 

دور األنشأأطة االجتماعيأأة فأأي تنميأأة بعنأأوان  دراسأأة  (6)( م2013العتيبنني )لنند خاأجأأرى و -10
  ،دراسأأة مسأأحية علأأى رواد النشأأاط وطأأالب المرحلأأة الثانويأأة فأأي مدينأأة الريأأاض- المسأأؤولية االجتماعيأأة

هدفت إلى دور النشاط االجتماعي في تنمية المسأؤولية االجتماعيأة مأن وجهأة نظأر رواد النشأاط وطلبأة و 
( من 71الرياض الثانوية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي بتطبيق االستبيان على عينة بلغت ) مدارس

 عأن( مأن طلبأة المرحلأة الثانويأة فأي مأدارس الريأاض، وأسأفرت النتأائج 256رواد النشاط االجتماعي، و)
وعأأأدم وجأأأود أن هنأأأاك دورًا لألنشأأأطة االجتماعيأأأة فأأأي تحسأأأين المسأأأؤولية االجتماعيأأأة عنأأأد رواد النشأأأاط، 

لفئأأة الأأرواد لألنشأأطة االجتماعيأأة تبعأأًا لمتغيأأرات  البحأأثعينأأة  أفأأرادفأأي اسأأتجابات  دالأأة إحصأأائياً  فأأروق 
 الخبرة والمؤهل العلمي.
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مسأتوى ضأغوط العمأل لأدى مأوظفي عنوانهأا   دراسأةب (8)( م2016الصعوب )سامر  وقأام-11
إلأأى معرفأأأة مسأأتوى ضأأأغوط الدراسأأة دفت هأأأو   ،الرسأأمية األردنيأأأةدوائأأر النشأأاط الرياضأأأي فأأي الجامعأأات 

الرسمية، ومعرفة استجابات أفراد عينأة  األردنيةالعمل لدى موظفي دوائر النشاط الرياضي في الجامعات 
لمتغيأأرات النأأوع االجتمأأاعي والمسأأتوى األكأأاديمي والخبأأرة والمسأأتوى الأأوظيفي، وقأأد اسأأتخدم  الدراسأأة تبعأأاً 
( موظفأأًا بأأدوائر النشأأاط الرياضأأي فأأي 57يان علأأى عينأأة بلغأأت )المأأنهج الوصأأفي بتطبيأأق االسأأتبالباحأأث 
وط عمأل بمسأتوى متوسأط، وكأذلك عأدم وجأود فأروق غضأ عأن وجأود، وأسفرت النتائج األردنية الجامعات
 المتغيرات عدا متغير صفة الوظيفة الذي أظهر فروقًا احصائية لصالح المدرب. في جميع اً احصائيدالة 

 إجراءات البحث:
 نهج البحث:أوالً: م

 بالطريقة المسحية، وذلك لمناسبته لطبيعة وأهداف البحث الحالي.تم استخدام المنهج الوصفي 
  :البحث وعينة جمتمعثانيًا: 

ن مجتمأأأع  الطلبأأأة المشأأأاركين باألنشأأأطة الرياضأأأية فأأأي جامعأأأة أم القأأأرى مأأأن جميأأأع  البحأأأثتكأأأوم
طالبأًا، وذلأك بنأاًء علأى ( 399لع عأددهم )البأاو  2016/2017لعأام الدراسأي للفصل الدراسأي األول مأن ا

( طالب بطريقة عشوائية ممن يشاركون فأي 71السجالت الرسمية في جامعة أم القرى، حيث تم اختيار )
( طالأب مأأن نفأس مجتمأع البحأأث 25األنشأطة الرياضأية ليمثلأوا عينأأة البحأث األساسأية، كمأأا تأم اختيأار )

 لبحث االستطالعية.وخارج عينة البحث األساسية ليمثلوا عينة ا
 ثالثًا: جماالت البحث:

 اجملال البشري: -أ

 الطالب المشاركون باأللعاب الفردية والجماعية بالنشاط الرياضي لجامعة أم القرى.
 اجملال الزمين: -ب

 م.2017 /2016الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
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 اجملال امللاني: -ج

 امعة أم القرى. دائرة النشاط الرياضي ومالعب وساحات ج

  :املستخدمة يف البحثداة رابعًا: األ
ذات العالقة بالدراسة الحالية وكذلك  والتربوي  بعد االطالع على األدب النظري  االستبيان بناءتم 

بتدريج خماسي )عالية جدًا، عالية، متوسطة، قليلأة، قليلأة جأدًا(  عبارة( 33) بلعحيث الدراسات السابقة، 
 هي: ،محاور أربعةموزعة على    يكرتل  وفقًا ألسلوب 

 ( عبارات.9: وتكون من )تقييم إدارة برامج النشاط الرياضي محور-1
  ( عبارات.9: وتكون من )تقييم إدارة مدربي ومشرفي النشاط الرياضيمحور -2
 ( عبارات.10: وتكون من )تقييم إدارة اإلمكانات واألدوات في دائرة النشاط الرياضيمحور -3
 ( عبارات.5: وتكون من )تقييم إدارة الطالب المشارك باألنشطة الرياضيةر محو -4

 وقد تم حساب درجات االستبيان وفقًا الستجابات أفراد عينة البحث كما يلي:
  ( درجات.5ترخذ )       عالية جدًا    

 ( درجات.4ترخذ )   عالية            
 ( درجات.3ترخذ )   متوسطة         

 ترخذ )درجتين(.            قليلة    
 ترخذ )درجة واحدة(.     قليلة جدًا      

لمتوسأطات ابتقسيم  المؤهل واالختصاصالخبرة و  ذوي  بناًء على آراء السادة الخبراء قام الباحثو 
تأم  حيث(، عالي ، تقييممتوسط تقييم منخف ، تقييم) حتى يسهل مناقشتها الحسابية إلى ثالثة مستويات

 ة:  التالي تتقييماال اعتماد
 منخفا. تقييم                     درجة (2.33أقل من )

 .متوسطتقييم      درجة ( 3.66( درجة : )2.34من )
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 تقييم عالي.     درجة ( 5.00( درجة : )3.67من )

 الشروط العلمية لألداة املستخدمة يف البحث: ⦿
 :األداةصدق -أ

ومأدى مالئمتأه  االسأتبيان عبأارات ومحأاور ن صأالحيةاستخدم الباحأث صأدق المحتأوى للتأكأد مأ
الخبأرة  أصأحابالمحكمأين مأن  السأادة وذلك من خأالل عرضأه علأى مجموعأة مأن البحثلتحقيق  رض 

نتماء إمن حيث: كل عبارة من عبارات االستبيان بداء آرائهم حول دقة وصحة إل، المؤهل واالختصاصو 
تعأأديل وبنأأاًء علأأى مالحظأأات السأأادة المحكمأأين تأأم ، عبأأارتالضأأوح و ، و ولالسأأتبيان ككأأل للمحأأور العبأأارة

 بع  عبارات االستبيان.

  :األداةثبات -ب

علأأى حأأده والمجمأأوع الكلأأى  االسأأتبيانقأأام الباحأأث بحسأأاب معامأأل ثبأأات كأأل محأأور مأأن محأأاور 
والعبأارات باستخدام طريقة التجزئة النصفية وذلك بإيجاد معامأل االرتبأاط بأين العبأارات الفرديأة  لالستبيان

، وذلأك ككأل، ثأم قأام بالتصأحيح باسأتخدام معامأل ألفأا كرونبأا  ولالسأتبيانالزوجية لكل محور على حده 
( طالأب مأن نفأس مجتمأع 50من خالل تطبيق االستبيان على عينأة البحأث االسأتطالعية البأالع قوامهأا )
 لجدول التالي يوضح ذلك.البحث وخارج عينة البحث األساسية ممن يشاركون في األنشطة الرياضية، وا

 (1جدول )
 االستبيان ودرجته الكليةلمحاور  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 25ن =                                                                                      

عنندد  االستبيانمحنننناور  م
 العبنارات

معامالت االرتباط 
 النصفية بالتجزئة

 معنامنل
 ألفا كرونبناخ

 * 0.852 * 0.793 9 إدارة برامج النشاط الرياضي 1
 * 0776 * 0.789 9 إدارة مدربي ومشرفي النشاط الرياضي 2
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 (1جدول )تابع 
 االستبيان ودرجته الكليةلمحاور  معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 25ن =                                                                                      

 االستبيانمحنننناور  م
عنندد 
 العبنارات

معامالت االرتباط 
 بالتجزئة النصفية

 معنامنل
 ألفا كرونبناخ

 * 0.801 * 0.816 10 إدارة اإلمكانات واألدوات في دائرة النشاط الرياضي 3
 * 0.832 * 0.805 5 اضيةإدارة الطالب المشارك باألنشطة الري 4
 * 0.886 * 0.844 33 لالستبيان الدرجة الكلية 5

 (0.369( = )0.05) داللة قيمة " ر " الجدولية عند مستوو 
قأأأد  االسأأأتبيانور ا( أن معأأأامالت االرتبأأأاط بطريقأأأة التجزئأأأة النصأأأفية لمحأأأ2يتضأأأح مأأأن جأأأدول )

(، 0.844) لالسأأأأأتبيان جأأأأأة الكليأأأأأةللدر ، وبلغأأأأأت علأأأأأى الترتيأأأأأب (0.789 – 0.816) تراوحأأأأأت مأأأأأا بأأأأأين
 0852) االستبيان ما بين       ورالمح االرتباطقيم معامالت  تراوحتوبالتصحيح بمعامل ألفا كرونبا  

ذو معامأأأل  االسأأأتبيانممأأأا يأأأدل علأأأى أن  ،(0.886) لالسأأأتبيان للدرجأأأة الكليأأأةبلغأأأت بينمأأأا (، 0.776 –
 ثبات عالي.

 :املعاجلات اإلحصائية: خامساً 
 ء أهداف وتساؤالت البحث، استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية:في ضو 

 االنحراف المعياري.- المتوسط الحسابي.-
 معامل االرتباط البسيط لبيرسون. - اختبار )ت( لحساب داللة الفروق.-
 النسبة المئوية.- معامل ألفا لكرونبا . -
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 عرض ومناقشة النتائج: 
 األول: نتائج التساؤلأواًل: عرض ومناقشة 

 ( 2جدول )
  ومستوى التقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية

 االستبيانعلى محاور  البحثالستجابات عينة 
 71ن =                                                                                      

متوسط ال االستبيانمحاور 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 % النسبية

مستوو 
 التقييم

 متوسطة % 65.98 0.389 3.30 إدارة مدربي ومشرفي النشاط الرياضي
 متوسطة % 65.04 0.455 3.25 إدارة اإلمكانات واألدوات في دائرة النشاط الرياضي
 متوسطة % 60.68 0.564 3.03 إدارة الطالب المشارك باألنشطة الرياضية
 منخفضة % 40.38 0.367 2.02 إدارة برامج النشاط الرياضي

 متوسطة % 57.91 0.267 2.90 االستبيانالمعدل الكلي لمحاور 

( أن تقيأأيم واقأأع عناصأأر إدارة النشأأاط الرياضأأي فأأي جامعأأة أم القأأرى جأأاء 2يتبأأين مأأن جأأدول )
( 2.90المتوسأأط الحسأأابي ) بلأأعحيأأث  توسأأط،مبمسأأتوى تقيأأيم  لمحأأاور االسأأتبيان لمعأأدل الكلأأيل بالنسأأبة

إدارة مأأدربي ومشأأرفي النشأأاط الرياضأأي فأأي المرتبأأة  محأأور(، وقأأد جأأاء %57.9)قأأدرها وبأهميأأة نسأأبية 
(، ثأأم جأأاء %65.98)قأأدرها ( وبأهميأأة نسأأبية 3.30متوسأأط حسأأابي )وب متوسأأط، تقيأأيم األولأأى بمسأأتوى 

 متوسأأط، تقيأأيم لرياضأأي فأأي المرتبأأة الثانيأأة بمسأأتوى محأأور إدارة اإلمكانأأات واألدوات فأأي دائأأرة النشأأاط ا
(، ثأأأم جأأأاء محأأأور إدارة الطالأأأب المشأأأارك %65.04)قأأأدرها ( وبأهميأأأة نسأأأبية 3.25بمتوسأأأط حسأأأابي )و 

( وبأهميأة نسأبية 3.03بمتوسأط حسأابي )و  متوسأط، تقيأيم باألنشطة الرياضية في المرتبة الثالثأة بمسأتوى 
 تقييم برامج النشاط الرياضي في المرتبة الرابعة واألخيرة بمستوى (، ثم جاء محور إدارة %60.68)قدرها 
(، ولزيأادة التوضأيح بنتأائج التقيأيم %40.38)قأدرها ( وبأهمية نسبية 2.02بمتوسط حسابي )و  ،منخف 

 ( يوضح ذلك:1فإن الشكل )
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 (1شكل )

 تقييم واقع إدارة عناصر النشاط الرياضي 
محأأأور المأأأدربين والمشأأأرفين ثأأأم اإلمكانأأأات كأأأان ل تقيأأأيم( أن أعلأأأى 1نالحأأأظ مأأأن خأأأالل الشأأأكل )

 .في دائرة النشاط الرياضي بجامعة أم القرى  واألدوات ثم الطالب المشاركون، وأخيرًا البرامج
 ومن أجل تفصيل النتائج قام الباحث بدراسة كل محور على حد  حسب أهميته النسبية كما يلي:

 :اضيتقييم حمور مدربي ومشريف النشاط الري ⦿
 ( 3جدول )

 ومستوى التقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية
 الرياضي النشاط يومشرف يعلى محور مدرب البحثالستجابات عينة  

 71ن = 

 محور مدربي ومشرفي إدارة النشاط الرياضي عبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 % النسبية

توو مس
 التقييم

 متوسطة % 74.08 1.51 3.70 المشاركينبمقومات شخصية مؤثرة إيجابيًا  ين والمشرفينمدرباليمتلك  1
 متوسطة % 68.73 1.02 3.44 مع المشاركين مفي تعاملهونة مر ال 2
 متوسطة % 66.48 1.38 3.32 من المهارات الرياضية التي يدربها ينمتمكن 3
 متوسطة % 58.31 1.53 2.92 ن بروح التعاون مع المشاركي ون يتعامل 4
 متوسطة % 53.24 1.25 2.66 مع المشاركين ليسهم في زيادة إتقان الممارسة الرياضية ون يتفاعل 5
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 ( 3جدول )تابع 
 ومستوى التقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية

 الرياضي النشاط يومشرف يعلى محور مدرب البحثالستجابات عينة  
 71ن = 

 محور مدربي ومشرفي إدارة النشاط الرياضي عبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 % النسبية

مستوو 
 التقييم

 متوسطة % 65.35 1.32 3.27 ينشغل المدرب الرياضي بأموره الخاصة بوقت التدريبال  6
 متوسطة % 66.20 1.44 3.31 ت التدريبيقدم لنا خدمات تطوعية خارج أوقا 7
 متوسطة % 80.28  1.31 4.01 يتحلى بالصبر أثناء التعامل مع المشاركين ومواجهة الظروف المختلفة 8
 متوسطة % 61.13 1.17 3.06 يحفزنا على األداء الجيد والتطوير 9

لمحأور  ة أم القأرى ( أن تقيأيم واقأع عناصأر إدارة النشأاط الرياضأي فأي جامعأ3يتبين من جأدول )
ومأأأن خأأأالل تفحأأأص  بدرجأأأة تقيأأيم )متوسأأأطة(، إدارة مأأدربي ومشأأأرفي النشأأأاط الرياضأأأي جأأاء بشأأأكل عأأأام

( والتي تنص 8المتوسطات الحسابية لعبارات المحور نالحظ  أن أعلى متوسط حسابي كان للعبارة رقم )
( وبأهميأة 4.01  وقأد بلأع )لفةيتحلى بالصبر أثناء التعامل مع المشاركين ومواجهة الظروف المختعلى  

يمتلأأك ( والتأأي تأأنص علأأى  1( وبدرجأأة تقيأأيم )متوسأأطة(، ثأأم تلتهأأا العبأأارة رقأأم )%80.28نسأأبية قأأدرها )
( وبأهمية نسبية 3.70  بمتوسط حسابي )المشاركينبمقومات شخصية مؤثرة إيجابيًا  ين والمشرفينمدربال

( والتأأي 5هأأر  أقأأل متوسأأط حسأأابي للعبأأارة رقأأم )( وبدرجأأة تقيأأيم )متوسأأطة(، بينمأأا ظ%74.08قأأدرها )
( وبأهمية 2.66  وقد بلع )مع المشاركين ليسهم في زيادة إتقان الممارسة الرياضية ون يتفاعلتنص على  
 ( وبدرجة تقييم )متوسطة(. %53.24نسبية قدرها )
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 :حمور اإلمكانات واألدوات يف إدارة النشاط الرياضي تقييم ⦿
 (4جدول )

  ومستوى التقييم ات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبيةالمتوسط 
 النشاط الرياضي على محور إمكانات وأدوات البحثالستجابات عينة 

 71ن = 

 واألدوات  اإلمكاناتمحور  عبارات م
 في النشاط الرياضي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 % النسبية

مستوو 
 التقييم

 متوسطة 47.32 %  0.866 2.37 الصاالت الرياضية المغلقة وفرت 1
 متوسطة 49.58 %  0.843 2.48 لتدريبصالحة ل ساحاتالصاالت و ال 2
 عالية 92.68 % 0.615 4.63 األدوات المستخدمة في التدريب كافية 3
 عالية 93.52 % 0.604 4.68 األدوات المستخدمة في التدريب صالحة 4
 متوسطة 55.77 % 1.194 2.79 التدريبأثناء ضع للشروط القانونية األدوات تخ 5
 متوسطة 64.51 % 1.365 3.23 األلبسة الرياضية  لنا توفير 6
 متوسطة 7.099 %  1.307 3.55 وسائل النقل أثناء المنافسات مريحة 7

8 
تأأأأأأأأوفر أدوات تكنولوجيأأأأأأأأة تعليميأأأأأأأأة تسأأأأأأأأهم فأأأأأأأأي زيأأأأأأأأادة 

 إتقان الممارسة الرياضية
 متوسطة 55.49 % 1.289 2.77

 متوسطة 53.24 % 0.894 2.66 المرافق الصحية سليمة ومزودة بمتطلبات النظافة العامة 9
 متوسطة 67.32 % 1.268 3.37 أماكن الغيار مالئمة 10

لمحأور  ( أن تقيأيم واقأع عناصأر إدارة النشأاط الرياضأي فأي جامعأة أم القأرى 4يتبين من جأدول )
ومأأأن خأأأالل  بدرجأأأة تقيأأأيم )متوسأأأطة(، ي إدارة النشأأأاط الرياضأأأي جأأأاء بشأأأكل عأأأاماإلمكانأأأات واألدوات فأأأ

( 4تفحأأص المتوسأأطات الحسأأابية لعبأأارات المحأأور نالحأأظ  أن أعلأأى متوسأأط حسأأابي كأأان للعبأأارة رقأأم )
( وبأهميأأأة نسأأأبية قأأأدرها 4.68  وقأأأد بلأأأع )األدوات المسأأأتخدمة فأأأي التأأأدريب صأأأالحةوالتأأأي تأأأنص علأأأى  

األدوات المسأتخدمة فأي ( والتأي تأنص علأى  3قييم )عاليأة(، ثأم تلتهأا العبأارة رقأم )( وبدرجة ت93.52%)
( وبدرجأة تقيأيم )عاليأة(، بينمأا %92.68( وبأهمية نسبية قأدرها )4.63  بمتوسط حسابي )التدريب كافية
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لأع    وقأد بالصاالت الرياضية المغلقأة ( والتي تنص على  توفر1ظهر  أقل متوسط حسابي للعبارة رقم )
 ( وبدرجة تقييم )متوسطة(. %47.32( وبأهمية نسبية قدرها )2.37)

 :حمور الطالب املشارك بالنشاط الرياضي تقييم ⦿
 (5جدول )

  ومستوى التقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية 
 على محور الطالب المشارك بالنشاط الرياضي البحثالستجابات عينة 

 71 ن =

 محور الطالب المشارك  عبارات م
 في النشاط الرياضي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 % النسبية

مستوو 
 التقييم

 متوسطة  %58.03 1.33 2.90 األنشطة الرياضيةباهتمام أولياء أمور الطلبة  1
 متوسطة  %60.28 0.87 3.01 تطوره تزيد مناإلمكانات المادية للطالب المشارك  2

3 
الغيأأأأأأأاب المتكأأأأأأأرر بأأأأأأأالمقررات الدراسأأأأأأأة بسأأأأأأأبب المشأأأأأأأاركة 

 مبرر من إدارة الجامعة
 متوسطة  52.96% 1.10 2.65

4 
ال تأأأأأأؤثر  المشأأأأأأاركة فأأأأأأي األنشأأأأأأطة الرياضأأأأأأية والمنافسأأأأأأات

 وقت الدراسة والمذاكرة على
 متوسطة  % 72.39 1.14 3.62

5 
تفهأأأأأأأم مدرسأأأأأأأو المقأأأأأأأررات الدراسأأأأأأأية لخصوصأأأأأأأية الطالأأأأأأأب 

 المشارك في األنشطة الرياضية
 متوسطة  59.72% 1.28 2.99

لمحأور  ( أن تقيأيم واقأع عناصأر إدارة النشأاط الرياضأي فأي جامعأة أم القأرى 5يتبين من جأدول )
ومأأأأن خأأأأالل تفحأأأأص  بدرجأأأأة تقيأأأأيم )متوسأأأأطة(، الطالأأأأب المشأأأأارك بالنشأأأأاط الرياضأأأأي جأأأأاء بشأأأأكل عأأأأام

( والتي تنص 4أن أعلى متوسط حسابي كان للعبارة رقم )  المتوسطات الحسابية لعبارات المحور نالحظ
( 3.62  وقد بلأع )وقت الدراسة والمذاكرة ال تؤثر على المشاركة في األنشطة الرياضية والمنافساتعلى  

( والتأي تأنص علأى 2( وبدرجأة تقيأيم )متوسأطة(، ثأم تلتهأا العبأارة رقأم )%72.39وبأهميأة نسأبية قأدرها )
( وبأهميأأأة نسأأأبية قأأأدرها 3.01  بمتوسأأأط حسأأأابي )تطأأأوره تزيأأأد مأأأنللطالأأأب المشأأأارك  اإلمكانأأأات الماديأأأة 
( والتأأي تأأنص 3( وبدرجأأة تقيأأيم )متوسأأطة(، بينمأأا ظهأأر  أقأأل متوسأأط حسأأابي للعبأأارة رقأأم )60.28%)
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( 2.65مبأأأرر مأأأن إدارة الجامعأأأة  وقأأأد بلأأأع )الغيأأأاب المتكأأأرر بأأأالمقررات الدراسأأأة بسأأأبب المشأأأاركة علأأأى  
 ( وبدرجة تقييم )متوسطة(. %52.96بية قدرها )وبأهمية نس

 :حمور برامج إدارة النشاط الرياضي تقييم ⦿
 ( 6جدول )

  ومستوى التقييم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية
 على محور برامج النشاط الرياضي البحثالستجابات عينة 

 71ن = 

المتوسط  ياضيمحور برامج النشاط الر  عبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 % النسبية

مستوو 
 التقييم

 منخفضة 41.69 % 1.48 2.08 األنشطة تلبي ر باتي وميولي 1
 متوسطة 54.08 % 0.98 2.70 ساعد في زيادة مهاراتي الحياتيةت 2
 فضةمنخ 40.85 % 1.27 2.04 طور العالقات االجتماعية مع المشاركين اآلخرينت 3
 منخفضة 41.69 % 0.98 2.08 الفترة الزمنية األسبوعية الخاصة بتدريبي كافية 4
 منخفضة 39.15 % 0.95 1.96 للوصول للمنافساتأهداف البرنامج كافية  5
 منخفضة 43.38 % 1.11 2.17 راعي الفروق الفردية بيننا كمشاركينت 6
 منخفضة 26.76 % 0.61 1.34 ارات الجامعيةيتالءم موعد المنافسات الرياضية مع موعد االختب 7
 منخفضة 38.31 % 1.20 1.92 مناسب في البرنامج الواحد الطلبة المشاركينأعداد  8
 منخفضة 37.46 % 1.04 1.87 التخطيط يعتمد على برنامج علمي 9

 لمحأور ( أن تقيأيم واقأع عناصأر إدارة النشأاط الرياضأي فأي جامعأة أم القأرى 6يتبين من جأدول )
ومأأن خأالل تفحأأص المتوسأأطات  بدرجأأة تقيأيم )منخفضأأة(، بأرامج إدارة النشأأاط الرياضأي جأأاء بشأأكل عأام

( والتأأي تأأنص علأأى   2الحسأأابية لعبأأارات المحأأور نالحأأظ  أن أعلأأى متوسأأط حسأأابي كأأان للعبأأارة رقأأم )
جأأة تقيأأيم ( وبدر %54.08( وبأهميأأة نسأأبية قأأدرها )2.70  وقأأد بلأأع ) سأأاعد فأأي زيأأادة مهأأاراتي الحياتيأأةت

  بمتوسأط  راعأي الفأروق الفرديأة بيننأا كمشأاركين( والتي تأنص علأى  ت6)متوسطة(، ثم تلتها العبارة رقم )
( وبدرجأة تقيأيم )منخفضأة(، بينمأأا ظهأر  أقأل متوسأأط %43.38( وبأهميأة نسأبية قأأدرها )2.17حسأابي )
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ة مأأأع موعأأأد االختبأأأارات يأأأتالءم موعأأأد المنافسأأأات الرياضأأأي( والتأأأي تأأأنص علأأأى  7حسأأأابي للعبأأأارة رقأأأم )
 ( وبدرجة تقييم )منخفضة(. %26.76( وبأهمية نسبية قدرها )1.34  وقد بلع )الجامعية

ويأأرى الباحأأث مأأن خأأالل مأأا تقأأدم أن مسأأتوى واقأأع  إدارة عناصأأر النشأأاط الرياضأأي فأأي جميأأع 
لجامعأأأأة، المجأأأأاالت األربعأأأأة ال تلبأأأأي مسأأأأتوى الطمأأأأوح مأأأأن وجهأأأأة نظأأأأر المهتمأأأأين والمسأأأأتفيدين وإدارة ا

وخصوصأأًا ظهأأور المسأأتوى فأأي ثأأالث محأأاور بدرجأأة متوسأأطة، وبدرجأأة منخفضأأة فأأي محأأور إدارة بأأرامج 
النشأأأاط الرياضأأأي الأأأذي يعأأأد مأأأن وجهأأأة نظأأأر علمأأأاء اإلدارة فأأأي المجأأأال الرياضأأأي هأأأي الركيأأأزة وخارطأأأة 

ات، ولهأأذا فأأإن الطريأأق التأأي يسترشأأد بهأأا المأأدير أو القائأأد أو المربأأي الرياضأأي لتحقيأأق األهأأداف والغايأأ
الضأأعف فأأي هأأذا المجأأال يقأأود إلأأى نتأأائج  يأأر مر وبأأة أو  يأأر مطلوبأأة، وقأأد يعأأود ضأأعف إدارة بأأرامج 
النشأأأاط الرياضأأأي مأأأن وجهأأأة نظأأأر الطأأأالب المشأأأاركين إلأأأى إسأأأناد تخطأأأيط البأأأرامج إلأأأى أشأأأخاص  يأأأر 

قليأدي دون مراعأاة مؤهلين في إعداد خطط البأرامج الرياضأية، أو إلأى صأيا ة البأرامج والخطأط بإسألوب ت
ظأأأأأروف الطلبأأأأأة والبيئأأأأأة المحيطأأأأأة واإلمكانأأأأأات المتأأأأأوفرة والمسأأأأأتلزمات المتاحأأأأأة وواقأأأأأع تأأأأأوافر المالعأأأأأب 
والسأأأاحات، أو قأأأد يعأأأود إلأأأى عأأأدم كفايأأأة الموازنأأأة الحاليأأأة لتعأأأدد األنشأأأطة الرياضأأأية وتنوعهأأأا كاألنشأأأطة 

كأأذلك يمكأأن أن يعأأود تأأدني هأأذا المسأأتوى الرياضأأية واالجتماعيأأة والثقافيأأة والفنيأأة و يرهأأا مأأن األنشأأطة، و 
إلأأى صأأعوبة انخأأراط الطأأالب باألنشأأطة الرياضأأية الأأذي يتطلأأب مأأنهم الحضأأور والتأأدريب وااللتأأزام بسأأبب 
بدعأأأد المسأأأافات بأأأين سأأأكن الطأأأالب والجامعأأأة، وقأأأد يعأأأود هأأأذا الضأأأعف أيضأأأًا إلأأأى ضأأأغوط العمأأأل لأأأدى 

( والتي أسفرت 8) (م2016الصعوب )سامر اسة در العاملين في النشاط الرياضي وهذا ما تعضده نتيجة 
، وكأأل ذلأأك ممكأأن أن يسأأهم فأأي تأأدني مسأأتوى إدارة النشأأاط وط عمأأل بمسأأتوى متوسأأطغأن هنأأاك ضأأعأأن 

 الرياضي في جامعة أم القرى.
( التأأي أجريأأت علأأى 5)أ( مأأ2004السأأبيعي )وتتفأأق نتيجأأة هأأذه الدراسأأة مأأع نتأأائج دراسأأة خالأأد  

أن مشاركة الطلبة في األنشطة الطالبيأة كانأت ضأعيفة بشأكل تي أوضحت طلبة جامعة الملك سعود، وال
( 10مأأ( )2002، وكذلك تشابهت نتائج الدراسأة الحاليأة مأع بعأ  نتأائج دراسأة عبأد العزيأز الخالأد )عام
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والتي أشارت إلى وجود ضعف وقلة في اإلمكانات والمسأتلزمات الماديأة والبشأرية، وأيضأًا تشأابهت نتأائج 
( والتأأي أوضأأحت أن تقأأويم الطلبأأة كأأان 9م( )2006ة مأأع نتأأائج دراسأأة عبأأد اإللأأه الصأألوي )هأأذه الدراسأأ

 ضعيفًا في الجوانب االدارية واإلمكانات والبرامج الرياضية.

 الثاني: نتائج التساؤلثانيًا: عرض ومناقشة 
 متغري نوع اللعبة )فردي، مجاعي(: ⦿

 (7جدول )
 البحثعينة  أفرادت اختبار )ت( للفروق المتعلقة باستجابا 

 تبعًا لمتغير نوع اللعبة )فردية، جماعية( 
 71ن = 

المتوسط  العدد نوع اللعبة محاور االستبيان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 " ت" اختبار 

الداللة  "ت"قيمة 
 اإلحصائية

 برامج النشاط الرياضي
 0.365 2.08 30 فردية

 0.367 1.98 41 جماعية 0.249 1.161

 0.402 0.842 0.379 3.34 30 فردية مدربي ومشرفي النشاط الرياضي
 0.397 3.27 41 جماعية

 اإلمكانات واألدوات في النشاط الرياضي
 0.541 3.26 30 فردية

0.177 0.860 
 0.387 3.24 41 جماعية

 المشارك باألنشطة الرياضية بالطال
 0.566 2.97 30 فردية

 0.564 3.08 41 عيةجما 0.394 0.857-

 0.561 0.584 0.300 2.92 30 فردية المحاور ككل
 0.243 2.88 41 جماعية

درجأة ( فأي 0.05) داللأة ( عدم وجأود فأروق ذات داللأة إحصأائية عنأد مسأتوى 7جدول ) يوضح
طأأأالب المشأأأاركين الجامعأأأة أم القأأأرى مأأأن وجهأأأة نظأأأر  فأأأي تقيأأأيم واقأأأع عناصأأأر إدارة النشأأأاط الرياضأأأي
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تبعًا لمتغير نوع اللعبة )فردية، جماعية(، حيث أن جميع الأدالالت اإلحصأائية لجميأع المحأاور  شطتهابأن
 (.0.05كانت أكبر من )

ويأأرى الباحأأث مأأن خأأالل هأأذه النتيجأأة المتعلقأأة بأأإدارة عناصأأر النشأأاط الرياضأأي الكلأأي أو اإلدارة 
إلمكانأأأأات واألدوات وإدارة الطالأأأأب لكأأأأل محأأأأور نحأأأأو بأأأأرامج النشأأأأاط الرياضأأأأي والقأأأأائمين عليأأأأه وتأأأأوافر ا

المشأأأارك مأأأن وجهأأأة نظأأأر الطأأأالب فأأأإن اسأأأتجابات أفأأأراد عينأأأة البحأأأث ال تختلأأأف بأأأاختالف نأأأوع اللعبأأأة 
المشارك بها الطالب إن كانت فردية أو جماعية، وقد يعود عدم االخأتالف فأي االسأتجابات إلأى عموميأة 

ن تحيأأأز أو محابأأأاة لنأأأوع رياضأأأة معأأأين، فأنظمأأأة التعامأأأل مأأأع الطلبأأأة المشأأأاركين باألنشأأأطة الرياضأأأية دو 
الجامعأأة تتعامأأل مأأع الطالأأب المشأأارك بالنشأأاط الرياضأأي دون أن تقأأدم أفضأألية للعبأأة أو نشأأاط رياضأأي 

 معين.

 متغري املرحلة الدراسية للطالب املشارك: ⦿
 (8جدول )

 رحلة الدراسية تبعًا لمتغير الم البحثعينة  أفراداختبار )ت( للفروق المتعلقة باستجابات  
  فصول دراسية( 4فصول دراسية، أكثر من  4)حتى  للطالب المشارك

 71ن = 

 المرحلة الدراسية  محاور االستبيان
المتوسط  العدد للطالب المشارك

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 " ت" اختبار 

الداللة  "ت"قيمة 
 اإلحصائية

 0.319 1.004- 0.316 1.96 27 فصول دراسية 4 حتى برامج النشاط الرياضي
 0.395 2.05 44 فصول دراسية 4أكثر من 

 مدربي ومشرفي 
 النشاط الرياضي

 0.440 3.24 27 فصول دراسية 4 حتى
-1.023 0.310 

 0.354 3.34 44 فصول دراسية 4أكثر من 
اإلمكانات واألدوات في 
 النشاط الرياضي

 0.420 3.22 27 فصول دراسية 4 حتى
 0.479 3.27 44 فصول دراسية 4أكثر من  0.668 0.431-
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 (8جدول )تابع 
 تبعًا لمتغير المرحلة الدراسية  البحثعينة  أفراداختبار )ت( للفروق المتعلقة باستجابات  

  فصول دراسية( 4فصول دراسية، أكثر من  4)حتى  للطالب المشارك
 71ن = 

 المرحلة الدراسية  محاور االستبيان
المتوسط  العدد ب المشاركللطال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 " ت" اختبار 

الداللة  "ت"قيمة 
 اإلحصائية

 الطالب المشارك 
 باألنشطة الرياضية

 0.666 3.04 27 فصول دراسية 4 حتى
 0.499 3.03 44 فصول دراسية 4أكثر من  0.970 0.38

 المحاور ككل
 0.256 2.86 27 فصول دراسية 4 حتى

 0.273 2.92 44 فصول دراسية 4أكثر من  0.324 0.393-
درجأة ( فأي 0.05) داللأة ( عدم وجأود فأروق ذات داللأة إحصأائية عنأد مسأتوى 8جدول ) يوضح

طأأأالب المشأأأاركين الجامعأأأة أم القأأأرى مأأأن وجهأأأة نظأأأر  فأأأي تقيأأأيم واقأأأع عناصأأأر إدارة النشأأأاط الرياضأأأي
فصأأول  4فصأأول دراسأأية، أكثأر مأأن  4للطالأب المشأأارك )حتأى  تبعأأًا لمتغيأر المسأأتوى الدراسأأي بأنشأطتها

 (.0.05دراسية(، حيث ظهر أن جميع الدالالت اإلحصائية لجميع المحاور كانت أكبر من )

ويأأرى الباحأأث مأأن خأأالل هأأذه النتيجأأة المتعلقأأة بأأإدارة عناصأأر النشأأاط الرياضأأي الكلأأي أو اإلدارة 
مين عليأأأأه وتأأأأوافر اإلمكانأأأأات واألدوات وإدارة الطالأأأأب لكأأأأل محأأأأور نحأأأأو بأأأأرامج النشأأأأاط الرياضأأأأي والقأأأأائ

المشأأأارك مأأأن وجهأأأة نظأأأر الطأأأالب فأأأإن االسأأأتجابات ألفأأأراد عينأأأة البحأأأث ال تختلأأأف بأأأاختالف المسأأأتوى 
فصول دراسية( بغ  النظر عأن الفصأول الدراسأية  4فصول دراسية، أكثر من  4الدراسي للطلبة )حتى 

يعأأأود سأأأبب عأأأدم االخأأأتالف فأأأي االسأأأتجابات إلأأأى أن الطالأأأب  التأأأي اجتازهأأأا الطالأأأب فأأأي الجامعأأأة، وقأأأد
المشارك يتعايش بنفس الظروف التي يتعأايش بهأا الطأالب اآلخأرون حتأى لأو أنهأم قطعأوا فصأواًل دراسأية 

 أكثر.
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 االستخالصات والتوصيات:
 الستخالصات: أواًل:ا

 لنتائج التالية:في ضوء أهداف البحث وتساؤالته ونتائج التحليل اإلحصائي تم استخالص ا
تقييم إدارة عناصر النشاط الرياضي في جامعة أم القرى لم يكن بمستوى الطموح، حيث جأاء بشأكل  .1

 عام بمستوى تقييم متوسط.
مسأأأتوى التقيأأأيم لمحأأأاور البحأأأث جأأأاء علأأأى التأأأوالي: مأأأدربي ومشأأأرفي النشأأأاط الرياضأأأي، اإلمكانأأأات  .2

 ك باألنشطة الرياضية، برامج النشاط الرياضي. واألدوات في دائرة النشاط الرياضي، الطالب المشار 
هناك ضعف واضح ببرامج النشاط الرياضأي ولأم تكأن بالمسأتوى المطلأوب، حيأث جأاء بدرجأة تقيأيم  .3

 منخفضة.
لم يكن للعبة المشارك فيها الطالب في جامعة أم القرى إن كانت فردية أم جماعية أثأر فأي اخأتالف  .4

 التقييم من وجهة نظر الطالب.
تلف استجابات الطالب في تقييم واقع إدارة عناصر النشاط الرياضي في جامعة أم القرى تبعًا لم تخ .5

فصأول دراسأية( بغأ  النظأر عأن الفصأول  4فصأول دراسأية، أكثأر مأن  4للمستوى الدراسي )حتى 
 الدراسية التي اجتازها الطالب في الجامعة.

 :التوصيات: ثانيًا

ر النشاط الرياضي بتهيئة البنية التحتية وتوفير المكأان المناسأب ضرورة اهتمام إدارة الجامعات بدوائ .1
 واألدوات والمستلزمات لتشجيع الطالب للمشاركة باألنشطة الرياضية بحرية وبنشاط كبير.

إعأأادة النظأأر فأأي إختيأأار العأأاملين بأأدوائر النشأأاط الرياضأأي، مأأن حيأأث المؤهأأل والخبأأرة والشخصأأية  .2
 شخصية التي يعتمد عليها تطوير العمل فيها.واإلبداع و يرها من العناصر ال

ضرورة إعادة النظر في الخطط والبرامج المتعلقة باألنشطة الرياضية الجامعية، وأن تدبنى بناء علأى  .3
 الواقع وتكون قابلة للتقييم والمراجعة.
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تحفيأأأأأأز الطأأأأأأالب المشأأأأأأاركين باألنشأأأأأأطة الرياضأأأأأأية ماديأأأأأأًا ومعنويأأأأأأًا ومراعأأأأأأاة ظأأأأأأروفهم المعيشأأأأأأية  .4
 قتصادية.واال
إجأأأراء مزيأأأد مأأأن الدراسأأأات والبحأأأوث العلميأأأة فيمأأأا يتعلأأأق بتطأأأوير أداء دوائأأأر النشأأأاط الرياضأأأي فأأأي  .5

 جامعات المملكة العربية السعودية.

 قائمة املراجــع

 أواًل: المراجع العربية:
، بحث الرياضة في الجامعات المصرية م(:1982المجلس األعلى للشباب والرياضة بمصر )-1

 لعامة للبحوث واإلحصاء، القاهرة.اإلدارة ا
عوامل تطوير برامج النشاط الرياضي في جامعات المملكة العربية  م(:2007بدر المطيري ) -2

السعودية، رسالة ماجستير  ير منشورة، قسم التربية البدنية، كلية التربية، جامعة الملك 
 سعود.

 ، شؤون الطلبة، السلط. معيدليل الطالب الجام(: 2001جامعة البلقاء التطبيقية ) -3
األنشطة الطالبية ودورها في اكتساب المهارات االجتماعية، رسالة م(: 1999خالد الدايل ) -4

 محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض. اإلمامماجستير  ير منشورة، جامعة 
بية العوامل المؤدية إلى ضعف مشاركة الطالب في األنشطة الطال من(:2004خالد السبيعي ) -5

ووسائل التغلب عليها من وجهة نظر الطالب بجامعة الملك سعود، مجلة رسالة الخليج 
 (.94العربي، العدد )

دور األنشطة االجتماعية في تنمية المسؤولية االجتماعية. دراسة مسحية م(: 2013خالد العتيبي ) -6
ستير  ير المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، رسالة ماج وطالبعلى رواد النشاط 

 منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
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