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جلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةم  

 

 
 عن تصدر مكمةحم أكادميية جملة هي التخصصية، لألحباث والتعليم البشرية التنمية جملة

 املبنية جلادةا الدراسات نشر إىل اجمللة هذه هتدف والدراسات. املتقدم للتدريب العلمي املعهد
 جمال يف اتالتخصص متعددة الدراسات تعزيز إىل هتدف كما  وامليدانية، النظرية األحباث على

 تعليموال البشرية التنمية يف رائدة جملة وتصبح املتخصصة للبحوث والتعليم واإلدارة البشرية التنمية
 التنمية جماالت ىف والتطبيقية النظرية والدراسات البحوث نشر إىل كذلك  اجمللة هتدف العامل. يف

 اإلتصال، لومع األعمال، إدارة البشرية، املواد إدارة مثل التخصصية لألحباث والتعليم البشرية
 اإلعالم، علوم ة،اعيالصن العالقات التاريخ، الرتبية، علوم اإلقتصادية، العلوم التنمية، دراسات

  وغريها. الدينية الدراسات العامة، اإلدارة اإلجتماع، علم النفس، علم
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ABSTRACT 

This study aims to illustrate the theoretical framework of human resources management policies 

for improving organizational performance. It outlines the main concept of human resources 

management policies that effects on organizational performance. It also focuses on the challenges 

that faced human resources in Jordanian companies. The scope of study discovers the importance 

of policies from the perspective of decision makers. It is worthwhile (important to notify that) most 

of Jordanian companies are very weak developing policies to achieve the organization goals. 

Despite the efforts to improve the policies in Jordanian companies, however, this companies failed 

to improve the organizational performance especially in last few years. The methodology in this 

study is phenomenological case study to discuss determinates of human resource management 

policies in Jordanian companies. The phenomenological study helps to understand the experience 

of human resource management in Jordanian companies. The findings from this study reveals that 

companies should focus on training and planning for human resources. Moreover, the findings 

show the importance of developing selection policies in Jordanian companies. This study identified 

determinates of human resource management policies to improve the organization performance. 

The researchers recommend that Jordanian companies should be more concerned with selection 

policies in order to improve organizational performance. Finally the researchers recommends for 
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the future, more research in the field of human resources. In addition, the findings of from this 

study able to use the framework of human resource management policies by researchers and other 

concerns in human resources management.  

Keywords: Human Resources Management, Organizational Performance, Jordanian Companies 
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1. Introduction 

The world of business has been changed since last few years into a complicated linked that lead to 

increase performance.  Most of Jordanian companies are suffering from routine and bureaucracy. 

It led also to undeveloped human resource management policies. This study explains the problem 

in Jordanian companies and suggests solutions to bureaucratic constraints by improving the 

policies in this type of companies, as mentioned in Maslow's theory of human approach. Dessler 

(2013) reveals that organizational performance depends mainly on the policies of human resources 

implemented in each company to support it for to address these challenges. The practices of human 

resources attempts to develop values, mission and vision of the company for enhancing the 

organization performance (Abutayeh, 2012). The policies of human resource management 

practices attempts in using some new aspects to improve organizational performance. These new 

aspects lead also to improve the employers’ skills. According to Dessler (2011) the terminology 

of human resource management policies is a process lead to improve organization performance 

for achieving the organization goals. Durai (2010) reveals that this process each the main objective 

of the human resource policies to exploit the difficulties that faced board directors to achieve the 

organization goals. Elarabi (2014) discover the desire of board directors of human resource to 

improve human resource policies by developing the policies that attracting new employees in the 

organization. Saeed (2013) explained that human resource management mainly contributes to 

enhance policies of each organization such as selection policies to achieve organization goals. 

Consequently, human resource management policies focus on administrative organization and 

abilities to attract new employees. It also helps the decision makers to face the challenges of any 

organization in the light of the resource available. Hong (2012) illustrates that human resource 
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management has different effective policies. These policies allow the development of the 

organization and change the system to decentralization to allow the employees to innovate 

according to the abilities of the organization. This policy help also the decision makers to deal with 

organization dilemma and perform their work in order to achieve organization goals.   

2. Research Problem 

In recent years, Jordanian companies faced a lot of challenges and obstacles. Most of Jordanian 

companies suffering from old policies in this companies. This policies inappropriate for achieving 

the organization goals. Moreover, this old policies does not lead to the improvement of the 

organization performance. Moreover, human resource management practices in Jordanian 

companies contradicting with the organization values. According to the circumstances of 

Jordanian companies, these companies attempts to improve the policies notwithstanding the 

financial problem of this companies (Al-Ghazawi, 2012). Altarawneh (2005) reveals that 

Jordanian companies have HRM departments, however it failed to enhance the policies for 

developing organization performance. This weakness policies of Jordanian companies did to not 

help to improve the mission of the companies. Consequently, the annual strategic management in 

these companies ineffective in improving their productivity. Abdel & Al-Mahayreh (2015) reveals 

that the policies of Jordanian companies not including the strategic planning for improving 

organization performance. Moreover, Hong (2012) illustrates that the policies of human resources 

for employees training programs are not clear especially the budget for this purpose. In addition, 

this companies policies not including the incentives system. Moreover, there is a concern in 

policies of giving up human capital return to reduce the annual financial budget for this companies. 

it leads to decrease the productivity of human resource in this companies (Bisharat, 2016). This 
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type of problem is mentioned in the annual report of ministry Jordanian Labour despite the 

supporting received from Jordanian government to achieve the organization goals for improving 

organization performance (Annual Report of Ministry of Labour, 2017).   

3.  Importance of the study 

This study attempts to illustrate the aspects that lead to improve human resource management 

policies in Jordanian companies for improving its performance. In addition, it attempts also to 

enhance the theoretical framework of human resource management to understand the appropriate 

policies should use in this companies. It also discusses the terminologies of human resource 

management and policies leading to the improvement of the organization performance. Moreover, 

this study attempts to discover the effective aspect on the relationship of human resource 

management for improving organization performance. This framework accept to can be a good 

background for researchers in human resource field.  This study allows to deeply understand the 

human resource management theory and its effects on the organization. Moreover, this study 

discusses the circumstances of each Jordanian company. This study allows to understand to 

direction of human resource management of most of Jordanian companies and discuss the solution 

of each company. The research framework considers a good solution for the problems in most of 

Jordanian companies. In addition, the framework also reliance on the organization performance 

theory and recent direction of human resource management theory. Moreover, it also suggests the 

solution of other Jordanian institutions to improve human resource management policies in the 

long term. 
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4. Research Methodology 

This study adopts qualitative research approach, especially a phenomenology approach. This 

approach helps to understand and interpret the direct effect on human resource management 

policies. In addition, phenomenological case study is able to illustrate the possibilities of 

improving human resource management policies. Moreover, phenomenological case study allows 

interpreting experience of human resource management in Jordanian companies. This method 

allows understanding the possibilities and abilities of Jordanian companies for improving 

organizational performance. This Methodology contributes to provide the rational base of the 

dilemma of Jordanian organization performance. The phenomenological case study helps to 

understand the theoretical framework of study to interpret the challenges in the decision maker 

perspective.  

Pernecky and Jamal (2010) reveals that phenomenological case study in human resource 

management is improving policies in Jordanian companies. Moreover, this method discovers the 

daily life of Jordanian companies allows to create justifications and solutions. Morrison & 

O’Gorman (2008) reveals that this type of analysis concern about the philosophical approaches 

and paradigms, research strategy and design, prudent selection of analysis and interpretation tools, 

and candid research evaluation. The focal point of this approach to discovers the main aspects that 

lead to improve the organization performance in Jordanian companies and illustrates how to deal 

with challenges and understand the problems in most of this type of companies. Creswell (2007) 

reveals that phenomenology study is a process lead to understand and interpret the phenomenon 

in the case study. In addition, phenomenological case study allows the use of definitions, theories 
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and applications for using descriptive phenomenology for enhancing the solutions. This method 

presents the design of this research to improve the organization performance.  

Husserl (1970) reveals that there are three significant types of phenomenological research 

approach like realistic phenomenology, transcendental phenomenology and existential 

phenomenology. The first type explains the theoretical ideal goals. The second type illustrates the 

experiences and other related factors. The last type explains the experiences, attitudes, objectives, 

policies and obstacles. Consequently, this study has been used existential phenomenology to allow 

to understand the policies and obstacles of human resource and organization performance in 

Jordanian companies. This study using direct observation to understand the direct effect on human 

resource management policies and obstacles in Jordanian companies. The direct observation allow 

which policies are appropriate for Jordanian companies. In addition, direct observation allow also 

to understand the obstacles that effects on organization performance. On the other hand, the data 

collected from Jordanian companies. The data has been collected is policies has been used in 

Jordanian companies and understand its effects on organization performance.  

5. Literature Review  

In literature review, there are several studies of human resource management and its effects on 

organization performance. Armstrong (2014) reveals that human resource management is very 

essential of any organization. Hong (2012) reveals that developing strategies and policies for 

achieving organization performance. Boselie (2005) reveals also that human resource management 

may achieve organization performance by developing some essential policies such asselection and 

recruitment policies, training and development policies, performance appraisals policies, incentive 

policies, internal career paths, job security policies, benefits grievance policies, empowerment 
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policies, and information sharing policies. Yadav (2014) reveals that this policy reflects the 

possibilities to implement it in the organization for improving organization performance in the 

long term. Zureikat (2017) explores that there are four directions to improve organization 

performance. Shahraki (2011) explains that the directions of organization performance divided 

into financial performance, market performance, operational performance and employee’s attitude. 

For financial performance policies is very considerable by decision makers (Boxall, 2007). It may 

focus on some essential policies such as assets, return on equity and revenue. Most of financial 

performance policies for both interest shareholders and stakeholders (Werner, 2009). Moreover, 

the market performance policies also focus on some aspects such as market share policies, and 

other policies to improve market value (Suifan, 2015). Tan (2011) reveals that the policies for 

improving operational performance focus on policies to solve customer complaints, policies of 

new product and quantity of products produced (Guest, 2011). On the other hand, several studies 

mentioned on the importance of the employees attitude to achieve the organization performance 

(Abutayeh, 2012). The employees’ attitude divided into several aspects such as job satisfaction, 

motivation, commitment and organization behavior (Aggarwal, 2013).Consequently, both human 

resource management and organization performance reliance on developing policies that lead to 

achieve organization mission (Al-Sharjah, 2013). 

6. Research Analysis  

According to phenomenological case study in human resource policies in Jordanian companies. 

The phenomenon of most Jordanian companies faced a lot of problems related to not developing 

the policies in each company. Despite Jordanian companies have a lot expertise employees in 

several aspects, however it also still work under centralization (Al-Bahussin, 2013). Furthermore, 
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Jordanian companies suffered from old selection policies (Al-Daibat, 2012). These policies 

contribute with the training purpose. Moreover, these policies discovered the routine that Jordanian 

companies suffered for a long time. In addition, the incentive system in this companies also not 

clear (Al-Ghazawi, 2012). The incentive system also has been given to some employees without 

others, according to managers’ satisfaction. In addition, the internal career paths in most of 

Jordanian companies’ reliance complicated procedures. Moreover, the job security policies in most 

of Jordanian companies are not clear due to the highly demand in the labour Jordanian markets 

and lack of labour supply market. On the other hand, in Jordanian companies the grievance policies 

is not clear due to the centralization system (Al-Jarrah,, 2012). Moreover, this grievance policies 

have been used in Jordanian companies, and did not achieve the requested justice. In addition, 

information sharing policies is limited implementation between departments in the company. 

Empowerment policies approximately not used in almost of Jordanian companies due to 

centralization system. Notwithstanding this companies suffering to improve the financial 

performance (Bisharat, 2016). According to the literature review to improve the financial 

performance should using some policies lead to expand assets and improving the annual revenue. 

Consequently, the financial performance affected from this aspects mentioned before. Moreover, 

market performance also affected to obtain markets values. In addition, the operational 

performance policies also affected to achieve new product or determining the qualifying of new 

products (Boohene, 2011). The operational performance also affected due to continuing customer 

complaints in most of Jordanian companies.  Moreover, job satisfaction in almost of Jordanian 

companies not achieved due to ignoring incentive system. Consequently, the employees attitude 

is not achieve their goals in Jordanian companies (Darwish, 2016). 
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Table1: Research Protocol 

Statement Aim to 

Objectives This study aim to understand the policies and obstacles of human resource on 

organization performance in Jordanian companies. 

Background There is significant factors and policies that determine the relationship between 

human resource management and organization performance. 

Methods The analysis through using phenomenology as a way of qualitative research 

approach by direct observation techniques.  

Ethical 

Issues 

To illustrate polices of human resource management and other obstacles in 

Jordanian companies.  

Resources The policies has been implemented in Jordanian companies 

 

Figure No1: The theoretical Framework 

 

 

 

 

 

 

Source: Developed by Resea 
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7. Conclusion 

In the end of this debate, there are a lot challenges and obstacles that faced human resource in 

Jordanian companies. The theoretical framework of human resource may include new policies to 

achieving organization performance. The next figure reveals the policies useful for Jordanian 

companies. Moreover, this framework focus on how to achieve financial, market and operational 

performance by implementing new policies such as selection and recruitment, training,  incentives,  

internal career paths and job security. The next framework has an approximate policies for 

Jordanian companies. Most of this policies are very essential for Jordanian companies to help the 

decision makers to improve the organization goals. Moreover, it will support to amend the vision 

and mission in the long term. The main objective of financial performance is expanding revenues. 

The decision makers should identifying the importance policies according the circumstances of 

Jordanian companies. Moreover, the selection policies taking into consideration the education 

background, experience and expertise of the employees. On the other hand, the Jordanian 

companies must put the first priority customer compliant and achieving the organization goals. In 

addition, Jordanian companies should also reliance on incentive system to achieving the 

organization goals. Moreover, Jordanian companies should communicate between developing 

financial performance, market performance and operational performance in the light of human 

resource management policies that implemented. The decision maker in Jordanian companies must 

use decentralization and reducing the daily routines to let the policies work out.  
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Abstract: 
The study aims to show the relation between the quality the work life 

and positive thinking of youth and sport institutions in Wilaya of Ouargla. In order to achieve the 
objectives of the study, the researcher used the analytical descriptive method, he depended on the 
standard of quality the work life (Abdel-Fattah al-Maghraby, 2004) and the measure of positive 
thinking Ingram Wisinky (2012), as a main tool for the study, while the sample size of (176) 
employees of youth and sport institutions of Wilaya of Ouargla were chosen randomly. 
Main results of the study: 
     There is a statistically significant relationship between all dimensions of quality of life and 
positive thinking, except salaries and rewards where no correlation was with positive thinking. 
     There were no statistically significant differences between the average of the 
 Sample of the study sample on the availability of the dimensions of the career quality attributed 
to the variable (gender, job rank, work area). 
     There were no statistically significant differences between the mean of the sample of the study 
in positive thinking attributed to the variable (sex, number of years of service, etc). 
Keywords:  the quality of the work life; positive thinking;youth sport  institutions. 
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هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة املوجودة  بني جودة احلياة الوظيفية  والتفكري اإلجيايب لدى املوظفني ملخص:
لي، ورقلة ،ومن اجل حتقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحلي باملؤسسات الشبانية والرياضية لوالية

( ومقياس التفكري اإلجيايب إلجنرام 2004)لعبد الفتاح املغريب،ةحيث اعتمد على مقياس  جودة حياة الوظيفي
فردا من موظفي  (176(،  كأداة  رئيسية للدراسة ، فيما بلغ حجم االعينة من )2012وويسنكي،وترمجة الوقاد )

 املؤسسات الشبانية والرياضية لوالية ورقلة مت اختيارهم بطريقة عشوائية.
 أهم نتائج الدراسة:

استثناء  بعد األجور ب والتفكري اإلجيايب الوظيفيةياة احلتوجد  عالقة ارتباطات دالة إحصائيا بني كل أبعاد  جودة -
 بينه وبني التفكري اإلجيايب.   واملكافئات حيث  مل يتبني وجود عالقة إرتباطية

 الوظيفيةياة حلاتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مدى توافر أبعاد جودة  ال-
 تعزى إىل متغري ) اجلنس، ، الرتبة الوظيفية، ، منطقة العمل(. 

متغري ) اجلنس،  دراسة يف التفكري اإلجيايب تعزى إىلال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات عينة ال-
 عدد سنوات اخلدمة(.
 املؤسسات الشبانية والرياضية. ؛التفكري اإلجيايب؛جودة احلياة الوظيفية  الكلمات المفتاحية:
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 تمهيد :   -
ملعاصر حيتم على ألسواق العمل يف وفتنا اإن التغريات اهلائلة يف البيئة اخلارجية للمؤسسات واملنافسة الشديدة 

املنظمات على اختالف أنواعها التطوير واالبتكار املستمر آلليات وإسرتاتيجيات جديدة يف بيئة العمل الداخلية لدا 
هذه املنظمات حىت تكون قادرة على التكيف مع خمتلف املستجدات الراهنة،وجودة حياة العمل تقع ضمن أولويات 

ات فهي من القضايا اإلدارية اليت احتلت مكانا متميزا يف أدبيات إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي، هاته املنظم
نظرا ألن جودة حياة  الوظيفية مفهوم حيتوي على العديد من العناصر اليت متس أداء املنظمات مباشرة وتؤثر عليها، 

ار أن الفرد اشرة للعمل،إال أنه يلمس احلياة الشخصية للعاملني بإعتبوهدا املفهوم رغم أنه قد يبدو مقصور على البيئة الب
وهو كائن بشري له العديد من املشاعر واالهتمامات الشخصية واليت ما مل يتم مراعتها فإهنا بالقطع تلقي بظالهلاعلى 

 (.240، ص2008أداء العاملني، ومن مت أداء املنظمة )جاد الرب،
I.1- :مشكلة الدراسة 

حتسني جودة احلياة الوظيفية داخل املؤسسات الشبانية والرياضية يعترب الضامن الوحيد للمحافظة على إن 
موردها البشري  وصيانته ومتيزه، وهي ركيزة أساسية لنجاح هذه املؤسسات لتحقيق أهدافها املتمثلة يف رعاية الشباب 

وهتيئة  مجيع  فسية والفكرية والرتوحيية واالجتماعيةوتوجيهه وبناء شخصيته بصفة متكاملة من النواحي الصحية والن
الوسائل الالزمة والظروف املالئمة لشغل  واستثمار أوقات فراغهم وبالتايل ضمان حتقيق األهداف العامة والنوعية 

 للنشاط الرياضي والشباين.
من جمموعة من وجودة حياة الوظيفية داخل هذه املؤسسات هي ذلك البناء الكلي الشامل الذي يتكون 

املتغريات املتنوعة اليت هتدف إىل إشباع احلاجات األساسية لألفراد الذين يعيشون يف نطاق هذه احلياة 
( ومن بني اجملاالت اليت ينبغي على القادة واملدراء و صناع القرار يف املؤسسات الشبانية والرياضية 38،ص2013)بكر،

ئص عالقات االجتماعية بصفة عامة، املشاركة يف إختاد القرارات، التنوع يف خصااالهتمام هبا وحتسينها ، مجاعة العمل وال
الوظيفة،احلوافز املادية واملعنوية ، )األجور واملكافآت(،السياسات التنظيمية وأساليب اإلشراف، ظروف بيئة العمل املادية 

 واملعنوية.
ا ينعكس على ة النفسية واملزاجية لدى املوظفني مموترتبط برامج جودة حياة الوظيفية ارتباطا وثيقا باحلال     

ية وهذا إجيايب( والذي بدوره يتجسد يف سلوكاهتم وقراراهتم يف التكيف مع املشكالت الوظيف -منط التفكري لديهم)سليب
( اليت أشارت إىل أن  برامج جودة احلياة بصفة عامة تساعد على التخلص 126،ص2013ما أكدته  دراسة )العبيدي،

 ن بعض األفكار واملشاعر السلبية وحتويلها إىل أقوال وأفعال ومشاعر إجيابية.م
( أن الفرد الذي يتمتع جبودة حياة عالية فستكون مواجهته 27،ص2018كما أشارت دراسة )السيد،      

فعيه اللضغوط النفسية أفضل، وعلى العكس فإذا كان  مستوى جودة احلياة ضعيف فسيشعر بالضغوط النفسي.وتقل د
 يف مواجهتها.
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( فقد أشارت إىل أن التفكري اإلجيايب يرتبط جبودة احلياة 212،ص2015أما دراسة )النجار والطالع،     
بالنسبة للفرد، ألهنا تعبري عن اإلدراك الذي ميتلكه وألن احلياة بالنسبة له هو ما يدركه منها فشعور الفرد بالرضا عن 

 ك يف معدل إنتاجه  وكفاءته وبالتايل  شعوره بالسعادة والرضا الوظيفي.حياته ينعكس على عمله ويتجلى ذل
( فتشري إىل أن أول مقومات التفكري اإلجيايب هو الوعي باإلمكانات  (Caprara,2003,9أما دراسة      

 ياة اليومية.والقدرات والفرص اليت ميتلكها الشخص، ويشكل الوعي نواة االقتدار اإلنساين الذي يؤهله مع متطلبات احل
لذلك ميكن القول أن جودة احلياة الوظيفية ترتبط ارتباط وثيقا بالتفكري اإلجيايب لدى املوظفني مما ينعكس 

 إجيابيا على األداء كما وكيفا.
 وبناءا على ما تقدم به الباحث فقد جاءت تساؤالت الدراسة كما يلي:   

 هل توجد عالقة ذات داللة إجصائية عند مستوى؟
a≤0.05) بني أبعاد جودة حياة الوظيفية والتفكري اإلجيايب لدى املوظفني باملؤسسات الشبانية والرياضية)

 لوالية ورقلة؟
بني اراء املوظفني باملؤسسات الشبانية والرياضة  a≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 اجلنس ، الرتبة الوظيفية، منطقة العمل(؟حول  توافر أبعاد جودة حياة الوظفية تعزى ملتغريات ) 
( بني متوسطات استجابات املوظفني a≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 ؟مة،التخصص الوظيفي(دد سنوات اخلدباملؤسسات الشبانية والرياضية يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغريات ) اجلنس  ، ع
I.2- :فرضيات الدراسة 

( بني أبعاد جودة احلياة الوظيفية والتفكري (a≤ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد-
 اإلجيايب لدى املوظفني باملؤسسات الشبانية والرياضية لوالية ورقلة.

( بني اراء املوظفني مبديرية الشبانية والرياضية حول  a≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)-
 اد جودة احلياة الوظيفية تعزى ملتغريات ) اجلنس ، الرتبة الوظيفية  ، منطقة العمل(.توافر أبع

( بني متوسطات استجابات املوظفني باملؤسسات a≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)-
 صص الوظيفي(.لتخالشبانية والرياضية يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغريات ) اجلنس ، ،عدد سنوات اخلدمة، ، ا

I-3- :أهداف الدراسة 
الكشف عن العالقة  املوجودة بني جودة احلياة الوظيفية والتفكري اإلجيايب يف املؤسسات الشبانية والرياضية  -

 لوالية ورقلة.
(، بني متوسطات استجابات a≤ 0.05الوقوف على الفروق اإلحصائية إن وجدت عندى مستوى )-

دمة، والرياضة حول  توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تبعا ملتغريات  )اجلنس ،  عدد سنوات اخل املوظفني مبديرية الشباب
 ، منطقة العمل(.
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(، بني متوسطات استجابات املوظفني a≤ 0.05الوقوف على الفروق اإلحصائية إن وجدت عند مستوى )-
خصص ملتغريات ) اجلنس ، ، عدد سنوات اخلدمة، ، التباملؤسسات الشبابية والرياضية حول التفكري اإلجيايب وفقا 

 الوظيفي(.
I-4-:أهمية الدراسة 

من خالل هذه الدراسة ميكن للمؤسسات التابعة لقطاع الشباب والرياضة بصفة خاصة واملؤسسات اجلزائرية 
خدماهتا اليت تقدمها  جودةبصفة عامة تبين أبعاد جودة احلياة الوظيفية، مبا ينعكس على األداء لدى موظفيها وبالتايل 

 لفئتها املستهدفة.
كما تكمن أمهية هذه الدراسة يف لفت أنظار صناع القرار يف املؤسسات الشبانية والرياضية إىل أمهية تطبيق 
أبعاد جودة احلياة الوظيفية ملا هلا من أثر وفاعلية يف االرتقاء بقدرات هذه املؤسسات و بذلك يتسىن هلا القيام مبهامها 

 املطلوبة على أكمل وجه.
I-5-:المفاهيم اإلجرائية الدراسة 
I-5-1-:جودة الحياة الوظيفية 

بأهتا: "التوجه الذي يعترب املوظفني إحدى أصول املنظمة بدال من Indumathy&Kamalrajيرى 
ملهم بأنفسهم عاعتبارهم تكلفة عليها ويفرتض هذا التوجه أن أداء املوظفني يكون أفضل عند السماح هلم بإدارة 

واملسامهة يف اختاذ القرار، هذا التوجه حيفز املوظفني بتلبية احتياجاهتم الفسيولوجية إىل جانب احتياجاهتم 
 (.8، ص2013االقتصادية") حبر ونصار،

ويعرف الباحث  جودة احلياة الوظيفة إجرائيا بأهنا: الدرجة الين حيصل عليها املوظف باملؤسسات الشبانية 
 (.2004لوالية ورقلة على مقياس جودة احلياة الوظيفية  املعد من طرف )عبد الفتاح املغريب  والرياضة

I-5-2-التفكير اإليجابي: 
وقد عرفته العريفي بأنه: "الوعي بأمهية استعمال العقل بطريقة فعالة، تضفي إجيابية على احلياة الشخصية، أو 

 (.42، ص2015العملية، أو األسرية")سليم،
الباحث إجرائيا بأنه الدرجة اليت حيصل عليها املوظف يف مؤسسات الشباب والرياضة على مقياس  ويعرفه

 (.2012إجنراموويسنكي ، اقتباس وترمجة الوقاد )
II -   : الطريقة واألدوات 

( وكذا اعتمد 2004اعتمد الباحث على مقياس عبد احلميد عبد الفتاح املغريب لقياس جودة احلياة الوظيفية ) 
 (.2012الباحث على مقياس إجنرام وويسنكي،وترمجة الوقاد )

II -1- :مقياس جودة الحياة الوظيفية 
يتكون املقياس من ستة أبعاد وهي:) ظروف بيئة العمل املعنوية،خصائص الوظيفة، األجور واملكافآت،      

ومجاعة العمل، وأسلوب الرئيس يف اإلشراف، واملشاركة يف القرارات(، وقد اشتمل كل بعد  منها على ستة متغريات 
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عبارة يف صورة تقرير مخاسي  36لعمل، واليت تشكل يصف كل متغري منها أحد اجلوانب املرتبطة بأبعاد جودة حياة ا
 التدرج، خيتار املفحوص ما بني مخسة بدائل  ترتاوح ما بني )أوافق متاما إىل  ال أوافق متاما(.

II -1-1-:صدق المقياس 
(  حبساب معامل صدق مقياس جودة احلياة الوظيفية،  حيث تراوحت قيم عوامل جودة 2004قام  املغريب )

( وللتحقق 0,860( أما القيمة اإلمجالية جلميع عوامل املقياس فقد بلغت )0,920- 0,804الوظيفية بني)احلياة 
من صدق املقياس يف الدراسة احلالية مت عرضه على جمموعة من احملكمني دوي اخلربة و االختصاص بعد ذلك مت إجراء 

ه على  ل طريقة الصدق التميزي من خالل تطبيقالتعديالت املقرتحات من قبلهم، كما جرى التحقق من صدقه من خال
( موظفا تابع للمؤسسات )الشبانية والرياضية( ، واستخراج دالالت الفروق بني 36عينة الدراسة االستطالعية قوامها)

(  %27متوسطات الدرجات اليت حصلت عليها الدراسة االستطالعية من خالل مقارنة درجات الفئة العليا) أعلى
(  بعد ترتيب درجات املقياس تنازليا من األكرب إىل األصغر فثبت وجود فروق ذات  %27ة الدنيا  ) أدىنبدرجات الفئ

داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة العليا ومتوسطات درجات أفراد الدنيا مثلما هو موضح يف 
 (. 01اجلدول)

( 0.05( وهي أصغر من)0.000مبستوى داللة)( 40,10( أن قيمة "ت" بلغت )01يتبني من اجلدول )
 وبالتايل دالة إحصائيا مما يدل على صدق فقرات املقياس.

II -1-2- : الثبات 
قام املغريب حبساب معامل الثبات لكل عامل من عوامل جودة حياة الوظفية بإستخدام طريقة معادلة ألفا  

( لعامل  ظروف  0,8473لعامل األجور واملكافئات و) (0,6531)كرونباخ حيث تراوحت قيمة معامل الثبات بني
 (. 0.7414بيئة العمل املعنوية أما القيمة اإلمجالية جلميع عوامل جودة احلياة الوظيفية جمتمعة فقد بلغت )

وللتحقق من ثبات املقياس للدراسة احلالية، استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وميكن 
 ا يلي:عرضهما كم

 التجزئة النصفية :  -
( 36استعمل الباحث طريقة التجزئة النصفية، حيث وزع االستبيان على عينة استطالعية متكونة من )     

موظفا باملؤسسات الشبانية والرياضية بورقلة، مث وضع األسئلة ذات الرتقيم الفردي لوحدها، واألسئلة ذات الرتقيم الزوجي 
( وبعد إجراء  (0,79معامل االرتباط بني جزئي االستبيان وحتصل على ثبات قدره لوحذها بعد ذلك مت حساب 

 (. (0,88عملية التعديل حتصل على ثباتقدره
 :" معامل ألفا كرونباخ -

(، وتشري هذه النتيجة إىل أن املقياس يتميز بثبات (0,93قدر معامل "ألفا" ملقياس جودة احلياة الوظيفية ب 
 .عال
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II -2- التفكير اإليجابي:مقياس 
(، ويرجع إختيار الباحث هلذا املقياس 2012اعتمد الباحث على مقياس إجنرام وويسنكي،وترمجة الوقاد )

 لألسباب التالية:
( على عينة من طالب جامعة بنها 2012تطبيق املقياس على بيئة عربية من قبل ، حيث طبقه الوقاد )

د علم ت األجنبية ، يف ظل قلة املقاييس العربية املتوفرة واملناسبة على حمبصر،شيوع استخدامه يف العديد من الدراسا
 الباحث.

( عبارة يف صورة تقرير مخاسي التدرج، خيتار املفحوص مابني مخسة بدائل مابني )أوافق 30يتكون املقياس من)
تقبل وبذاته الفرد، وتتعلق باملسمتاما إىل ال أوافق( ، وتدور  عبارات حول جمموعة من األفكار اليت قد ختطر عاى بال 

 واألخرين ،وترتبط خبرباته السابقة ويقوم املفحوص بوضع إشارة على العبارة اليت يرى أهنا تنطبق عليه أو يوافق عليها.
II -2-1- :صدقالمقياس 

لى ع( بالتأكد من صدق املقياس بطريقة االتساق الداخلي، وذلك بتطبيقه 2012قام  مرتجم املقياس الوقاد )
(، 0.79-0.60( من طالب جامعة بنها مبصر، حيث كانت مجيع قيم معامل االرتباط ما بني )55عينة       ) ن=

 مما يعد مؤشرا على صدق فقرات املقياس.
وللتحقق من صدق املقياس يف الدراسة احلالية قام الباحث بعرضه على جمموعة من احملكمني دوي اخلربة      

جراء التعديالت املقرتحة من قبلهم، كما جرى التحقق من صدقه من خالل طريقة الصدق يف االختصاص وقد مت إ
فردا( ، واستخراج دالالت الفروق بني متوسطات  36التميزي من خالل تطبيقه على  عينة الدراسة االستطالعية قوامها )

( بدرجات الفئة  %27لعليا) أعلىالدرجات اليت حصلت عليها الدراسة االستطالعية من خالل مقارنة درجات الفئة ا
(  بعد ترتيب درجات املقياس تنازليا من األكرب إىل األصغر فثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية  %27الدنيا ) أدىن

 (.2بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة العليا ومتوسطات درجات أفراد الدنيا مثلما هو موضح يف اجلدول)
( 0.05( وهي أصغر من)0.000( مبستوى داللة)10,16( أن قيمة "ت" بلغت )12يتبني من اجلدول )     

 وبالتايل دالة إحصائيا مما يدل على صدق فقرات املقياس.
II -2-2- :(  حساب ثبات املقياس بطريقة إعادة االختبار حيث كانت  2012قام مرتجم املقياس الوقاد )الثبات

( على مرتني بفارق زمين مدة أسبوعني ، بلغت 55العينة االستطالعية ) ن=قيم معامالت االرتباط بني درجات أفراد 
( وللتحقق من ثبات املقياس للدراسة احلالية، استخدم الباحث معادلة 0 (85,( وبطريقة معادلة ألفا كرونباخ0 85,)

 ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، وميكن عرضهما كما يلي:
استعمل الباحث طريقة التجزئة النصفية، حيث وزع االستبيان على عينة استطالعية متكونة من  التجزئة النصفية :-
( موظفا من مبديرية الشبيبة والرياضة بورقلة، حيث مث وضع األسئلة ذات الرتقيم الفردي لوحدها، واألسئلة ذات 36)

ت قدره ئي االستبيان وحتصل على ثباالرتقيم الزوجي لوحدها كذلك، بعد ذلك مت حساب معامل االرتباط بني جز 
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Ñ( وبعد إجراء عملية التعديل باستعمال معادلة سبريمان بروان )ث =  (0,79

Ñ

2

1  حتصلنا على ثبات قدره )
 ( وهذا يظهر أن معامل االرتباط مرتفع مما يدل أن لالستبيان ثبات مقبول. 0,88)
(، وتشري هذه النتيجة إىل املقياس يتميز بثبات (0,91أما الثبات مبعامل الفا كرونباخ فقد  :" معامل ألفا كرونباخ -

 .عال
III-: النتائج ومناقشتها 
III-1-  :إختبار ومناقشة الفرضية األولى 

( بني أبعاد  (a≤ 0.05تنص الفرضية األوىل على عدم وجود عالقة  ذات داللة إحصائية عند مستوى  
 جودة احلياة الوظيفية  والتفكري اإلجيايب لدى املوظفني مبديرية الشباب والرياضة لوالية ورقلة. 

( بني كل بعد من أبعاد Pearsonللكشف عن نتيجة هذه الفرضية  قام الباحث حبساب معامل بريسون) 
 جودة حياة العمل والدرجة الكلية للتفكري اإلجيايب.

توجد  عالقة ارتباطات دالة إحصائيا بني كل أبعاد  جودة احلياة الوظيفية والتفكري اإلجيايب  يتبني من اجلدول
 باستثناء  بعد األجور واملكافئات حيث  مل يتبني وجود عالقة إرتباطية بينه وبني التفكري اإلجيايب

III-2-  :إختبارومناقشةالفرضية الثانية 
( بني أراء املوظفني باملؤسسات الشبانية a≤0.05إحصائيا عند مستوى)تنص الفرضية على وجود فروق دالة 

 والرياضة حول  توافر أبعاد جودة حياة الوظيفية تعزى ملتغري ) اجلنس(.
 ( يوضح ذلك.4" واجلدول ) "T.testللتحقق من نتيجة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار )ت(  

( تكرب عن 0.377(  وأن مستوى داللتها هي)0.888( بلغت )( أن قيمة)ت4يتبني من خالل اجلدول )
وبذلك ميكن أن نستنتج  أنه ال توجد فروق ذات  0.05أكرب من  0.377أي أن  0.05احلد املطلوب الذي هو 

( بني أراء املوظفني مبديرية الشباب والرياضة حول  توافر أبعاد جودة احلياة a≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى)
 ية تعزى إىل )اجلنس( .الوظيف

ويعزو الباحث  ذلك إىل عدم التميز أو التفريق يف تعامل  املؤسسات الشبانية والرياضية مع املوظفني على      
أساس اجلنس كما أهنم مجيعا يتعرضون لظروف بيئة العمل نفسها سواء املتعلقة باإلجيابيات  أو السلبيات سواء تعلق 

 تعلق بالبيئة اخلارجية. ذلك بالبيئة الداخلية  أو 
( 2016( و دراسة )الشنطي، 2014اتفقت هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات كدراسة )ماضي،      

 حيث أظهرتا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول أيعاد جودة  احلياة الوظيفية تعزى للجنس .
(  اليت أظهرت وجود فروق يف جودة 2012البليسي،واختلفت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة كل من ) 

( اليت أظهرت وجود فروق ذات داللة 2015حياة الوظيفية تعزى ملتغري  )اجلنس( لصاحل الذكور، ودراسة )الدحدوح،
 إحصائية حول جودة احلياة الوظيفية تعزى للجنس لصاحل اإلناث.
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III-3- :إختبار ومناقشةالفرضية الثالثة 
( بني أراء املوظفني مبديرية الشباب a≤0.05الثالثة على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى)تنص الفرضية 

 والرياضة حول  توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تعزى إىل متغري ) الرتبة الوظيفية(.
( كما هو ANOVAوللتحقق من نتيجة  هذه الفرضية قام الباحث باستخدام حتليل التباين  األحادي) 

 (.   05موضح يف اجلدول)
( تكرب 00.33( وأن قيمة مستوى داللتها هي )1.151( أن قيمة ف بلغ )5يتبني من خالل اجلدول )    

 ومنه نستنتج أنه: 0.05عن احلد املطلوب الذي هو 
( بني اراء املوظفني مبديرية الشباب والرياضة حول  a≤ 0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى) -

 فر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تعزى إىل متغري ) الرتبة الوظيفية(.توا
ويعزو الباحث هذه النتيجة قد يرجع مرده أن مجيع املوظفني يعملون يف بيئة مهنية واحدة وحتت سياسة      

دى توافر متنظيمية نفسها مطبقة على اجلميع على اختالف مستوياهتم الوظيفية وهذا من شأنه أن يوحد النظرة حول 
( إىل أن جودة حياة Mayers,1992أبعاد جودة احلياة الوظيفية باملؤسسات الشبانية والرياضية ن، وقد أشار مايرز)

الوظيفية تبدو يف املمارسات اليت تبادر هبا اإلدارة من خالل األنشطة اإلدرية لتحسني كفاءة التنظيم وزيادة الرضا 
 (.484،ص2017ًئة االجتماعية املهنية)أمحد فواتيح،الوظيفي للعاملني بغض النظر على الف

( 2017(  ودراسة )أمحد فواتيح،2016إتفقت هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات كدراسة ) الشنطي، 
 اللتان أشارتا إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف جودة احلياة الوظيفية تبعا ملتغري الرتبة الوظفية.. 

( اليت أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية جلميع جماالت جودة احلياة 2013ار،واختلفت مع دراسة )نص
 الوظيفية باستثناء جمال التوازن تعزى ملتغري الرتبة الوظيفية.

III-4- :إختبار ومناقشةالفرضية الرابعة 
باملؤسسات ( بني اراء املوظفني a≤ 0.05تنص الفرضية الرابعة على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى)

 الشيانية والرياضية حول توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تعزى إىل متغري ) عدد سنوات اخلدمة(.
( كما هو موضح يف ANOVAمن نتيجة  هذه الفرضية قام الباحث باستخدام حتليل التباين  األحادي) 

 (.     6اجلدول)
( تكرب عن احلد 0.633قيمة مستوى داللتها ) ( وأن0.458( أن قيمة ف بلغ )6يتبني من خالل اجلدول )

 ومنه نستنتج أنه: 0.05املطلوب الذي هو 
( بني اراء املوظفني مبديرية الشباب والرياضة حول  a≤ 0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى) -

 توافر أبعاد جودة حياة العمل تعزى إىل متغري )عدد سنوات اخلدمة(. 
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ه عدم وجود فروق حول توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تبعا لعدد سنوات اخلدمة قد ويرى الباحث أن     
( أنه ينظر إىل توفري جودة حياة الوظيفية باعتباره جزء من املسؤولية االجتماعية 2005يرجع إىل ما ذكره صديق) 

 للمنظمة  جتاه العاملني بغض النظر عن عدد سنوات اخلربة يف املؤسسة.
( ودراسة 2016قت نتائج هذه الدراسة مع نتائج جمموعة من الدراسات  كدراسة )الرببري،اتف     

( حيث أكدوا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الدراسة حول 2014(   و دراسة )ماضي،2016)الشنطي،
 مدى توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية  تعزى إىل سنوات اخلدمة. 

( اليت أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية حنو متكني 2014راسة )ديوب،اختلفت نتائج الدراسة مع د
( اليت توصلت إىل 2017العاملني وجودة احلياة الوظيفية تعزى )لسنوات اخلربة،(، كما اختلفت مع دراسة ) احلسين،

 وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جودة احلياة الوظيفية نعزى ملتغري  ) سنوات اخلربة(.
III-5- :إختبار ومناقشةالفرضية الخامسة 

( بني أراء املوظفني مبديرية a≤ 0.05تنص الفرضية اخلامسة على وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى)
الشباب والرياضة حول  توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تعزى ) ملنطقة العمل(، وللتحقق من نتيجة الفرضية السادسة  

 (.07كما هو موضح يف اجلدول)  T.testاختبار)ت(   قام الباحث باستخدام
( تكرب عن 0.667(  وأن مستوى داللتها هي)0.431( أن قيمة)ت( بلغت )7يتبني من خالل اجلدول )

 ≥aوبذلك ميكن أن نستنتج  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) 0.05احلد املطلوب الذي هو 
 رية الشباب والرياضة حول  توافر أبعاد جودة احلياة الوظيفية تعزى إىل متغري )منطقة( بني أراء املوظفني مبدي0.05

 العمل(.
وتفسري هذه النتيجة هو قد يعود إىل وجود نوع من التوازن يف احلياة الشخصية واحلياة الوظيفية لدى املوظفني 

 ادية واملعنوية لدى املوظفني.حيث ال يكون أثر ملتغري املنطقة كما قد يعود إىل تشابه بيئة العمل امل
( واليت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية  2014اختلفت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة ماضي)     

حول جودة احلياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء الوظيفي للعاملني يف اجلامعات، الفلسطينية يعزى إىل متغري 
 )منطقة العمل(. 

III-6-  :إختبار ومناقشةالفرضية السادسة 
( بني متوسطات a≤ 0.05تنص الفرضية السادسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 استجابات املوظفني مبديرية الشباب والرياضة يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغري )اجلنس(.
 ( يوضح ذلك.8" واجلدول ) "T.testللتحقق من نتيجة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار )ت(  

( تكرب عن احلد 0.664(  وأن مستوى داللتها هي )0.435( أن قيمة)ت( بلغت )8يتبني من خالل اجلدول )
( يف a≤ 0.05عند مستوى)، وبذلك نستنتج  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.05املطلوب الذي هو 

 التفكري اإلجيايب تعزى إىل متغري ) اجلنس(.
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ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن كال اجلنسني يتعرضون لظروف مادية ومعنوية واحدة إضافة إىل            
كوهنم يقعون حتت سياسة تنظيمية واحدة الشيء الذي من شأنه أن يوحد منط التفكري لديهم سواء أكان )إجيايب أو 

 سليب(  ذكور أم إناث.
( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق يف منط 2013سة ) العبيدي،اتفقت نتائج هذه الدراسة مع درا     

 John etالسليب( تعزى ملتغري ) اجلنس(،   كما  اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) -التفكري) اإلجيايب
al ,2007 اليت توصلت إىل عدم وجود فروق دالة بني اجلنسني يف التفتح العقلي واإلنصاف وحب االستطالع )

ليب( تعزى الس -( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق يف منط التفكري )اإلجيايب2013علم ، ودراسة ) العبيدي،وحب الت
 ملتغري ) اجلنس(.

( اليت أشارت إىل وجود فروق جوهرية بني درجات 2006واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )بركات،     
عا ملتغري )اجلنس( لصاحل اإلناث.كما اختلفت مع دراسة الطالب على اختبار التفكري اإلجيايب و السليب، تب

 ( اليت أشارت إىل وجود فروق يف التفكري اإلجيايب تبعا ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث .2006) الرقيب،
 

III-7- :إختبارومناقشةالفرضية السابعة 
بني متوسطات  (a≤ 0.05تنص الفرضية السابعة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 استجابات املوظفني مبديرية الشباب والرياضة يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغري )عدد سنوات اخلدمة(.
( كما هو ANOVAوللتحقق من نتيجة  هذه الفرضية قام الباحث باستخدام حتليل التباين  األحادي)  

 (.     9موضح يف اجلدول)
( تكرب عن احلد 0.356( وأن قيمة مستوى داللتها )1.038لغ )( أن قيمة ف ب9يتبني من خالل اجلدول )

 ومنه نستنتج أنه: 0.05أكرب من  0.356أي أن  0.05املطلوب الذي هو 
( بني متوسطات استجابات املوظفني مبديرية الشباب a≤ 0.05ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى) -

 د سنوات اخلدمة(.والرياضة يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغري )  عد
يعزو الباحث هذه النتائج إىل أن التفكري اإلجيايب بغض النظر إىل اخلربة أو عدد سنوات اخلدمة  يف           

املنظمة فهو يرتبط بشكلٍ  وثيقا بسمات شخصية الفرد ومشاعره ، بل باألعمال االجيابية يف مجيع شؤون حياته، لذلك 
رغبة جيايب هو القدرة على استثمار اإلسرتاتيجيات اإلجيابية يف الشخصية وامليل إىل الميكن القول أن  أساس التفكري اإل

 والنزعة ملمارسة سلوكيات أو تصرفات جتعل حياة الفرد ناجحة وتقوده إىل أن يكون أنسانا اجيابيا. 
أشارت إىل  ( اليت2006اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع جمموعة من الدراسات كدراسة دراسة )الرقيب،     

 عدم وجود فروق بني عمداء كليات اجلامعات األردنية الرمسية يف التفكري اإلجيايب تعزى إىل متغري )اخلربة( .
( اليت توصلت إىل وجود 2016واختلفت نتيجة هذه الدراسة احلالية مع دراسة مع نتائج دراسة ) حواط،

 (.رس مدينة الالذقية تبعا ملتغري ) عدد سنوات اخلدمةفروق  دالة إحصائيا يف التفكري اإلجيايب بني معلمي مدا
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III-8-:إختبار ومناقشةالفرضية الثامنة 

( بني متوسطات a≤ 0.05تنص الفرضية الثامنة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)
 رياضة(. -استجابات املوظفني مبديرية الشباب والرياضة يف التفكري اإلجيايب تعزى ملتغري التخصص)شبيبة

( يوضح 10" واجلدول ) "T.testللتحقق من نتيجة هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار )ت(  
 رياضة( -) شبيبة ذلك الفروق يف  التفكري اإلجيايب تبعا ملتغري التخصص الوظيفي

( مما يدل على عدم وجود 0.849( مبستوى داللة قدره  )-0.191يتبني من اجلدول أن قيمة "ت" بلغت )
 فروق يف التفكري االجيايب تبعا  للتخصص الوظيفي.

( 0.849(  وأن مستوى داللتها هي )-0.191( أن قيمة)ت( بلغت )23يتبني من خالل اجلدول رقم)     
وبذلك ميكن أن نستنتج  أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  0.05أكرب من  0.849أي أن  0.05أكرب من 

 ة (. رياض -بيبة( يف التفكري اإلجيايب تعزى إىل متغري  التخصص الوظيفي )شa≤ 0.05عند مستوى)
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن التفاعل املوجود بني طبيعة املناخ التنظيمي السائد داخل املؤسسات      

الشبانية والرياضية والسياسة والثقافة التنظيمية من جهة أخرى من شأهنم أن حيققوا القدرة على التكيف لدى املوظفني  
اخل تفكري لديهم وبالتايل التقليل من أثر التخصص الوظيفي ، كما أن نظام التحفيز دكما ميكنهم أن يؤثروا على منط ال

هذه املؤسسات يؤثر على منط التفكري لذلك ميكن القول أنه كلما كان نظام التحفيز مدروس قد حيقق نوع من  التباين 
 يف منط التفكري لدى املوظفني. 

( اليت أكدت على عدم وجود عدم وجود 2006دراسة )الرقيب،اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتائج      
فروق بني عمداء كليات اجلامعات األردنية الرمسية يف التفكري اإلجيايب تعزى إىل متغري ) التخصص(، كما اتفقت مع 

السليب( تعزى  -( اليت أشارت إىل عدم وجود فروق يف منط التفكري) اإلجيايب2013دراسة ) العبيدي، 
( اليت أظهرت عدم وجود تأثري ملتغري )التخصص(يف منط التفكري Rebecca,2003التخصص(، ودراسة ) ملتغري)

( حيث أظهرت عدم وجود أثر ملتغري )التخصص( يف Munro,2004)اإلجيايب والسليب(، ودراسة               ) 
 مستوى التفكري السليب  أو اإلجيايب.

   
IV- خاتمة 

بناء على ما تقدم به الباحث ميكن القول أن جودة حياة العمل عملية ترتكز على حتقيق التوازن بني احلياة  
الوظيفية واحلياة الشخصية للعاملني من خالل عمليات متكاملة وخمططة ومستمرة تشارك يف تنفيذها مجيع اإلدارات 

املنظمة  و مصاحل العاملني وهي عملية تستجيب من خالهلاداخل املؤسسة مبا يتوافق مع اسرتاتيجيات املؤسسة وأهداف 
حلاجيات العاملني عن طريق وضع برامج أساسية تتمثل يف  النمط التشارك يف القيادة واإلشراف و توفري البيئة الصحية 
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التكيف مع  يقواآلمنة وإتاحة الظروف املادية واملعنوية املدعمة ألداء العاملني، وإعادة تصميم وإثراء الوظائف لتحق
 املستجدات احلديثة وتعظيم القدرات التنافسية، واالعتماد على نظام عادل لألجور واملكافئات واحلوافز املادية واملعنوية.

كما جيب الرتكيز على العالقات االجتماعية بني األفراد سواء أكانوا رؤساء أم مرؤوسني، واملشاركة الفعلية 
 ومها الواسع.للعاملني يف إختاد القرار مبفه

 ويف ضوء اإلطار النظري للدراسة ونتائجها ومناقشتها يقرتح الباحث التوصيات التالية:
اقرتاح إجراء دراسات ميدانية مشاهبة باملؤسسات الشبانية والرياضية باعتبار أن جودةاحلياة الوظيفية والتفكري 

 اإلجيايب هلما عالقة مباشرة بأداء املوظفني ) العاملني(.
ة زيادة االهتمام بتحسني جودة حياة العمل بأبعادها النفسية واالجتماعية والطبيعية باعتبارها مسؤولية ضرور 

 اجتماعية وأخالقية ومعنوية تتحملها املنظمة.
التدريب على استخدام اسرتاتيجيات متكن املوظفني) العاملني( يف املؤسسات الشبانية والرياضية من جتنب 

 الناقد من كري اجلامد واملتصلب واالعتماد على التفكري اإلجيايب النابع من التفكري التأملي والتفكريالتفكري السليب والتف
 أجل فهم وإدراك املشكالت املهنية وحلها بطرق علمية سليمة.

إعداد دورات تدريبية لتنمية التفكري اإلجيايب لدى املوظفني ) العاملني( باالعتماد على التخطيط والتنظيم 
وجيه والرقابة، والتقييم لغرض اكتساب املوظفني) العاملني( فن التواصل والتعامل اإلجيايب واستثمار كل الطاقات والت

 اإلجيابية املمكنة لديهم.
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 اإلحاالت و المراجع:
، مصر،القاهرة : دار الفكر جودة الحياة الوظيقية في منظمات األعمال العصرية(، 2008جاد الرب  سيد ) -

 .240العريب،ص.
امد ، الطبعة االوىل، عمان :داراحل جودة الحياة وعالقتها بالقبول اإلنتماء والقبول(، 2013بكر، جوان إمساعيل) -

 .38للنشر والتوزيع، ص.
( ،التفكري اإلجيايب وعالقته جبودة احلياة لدى العاملني باملؤسسات األهلية 2015النجار حيي،الطالع عبد الرزاق ) -

 (،فلسطني على اخلط:2)  29ة، جملة النجاح لألحباث يف العلوم اإلنسانية ، مبحافظة غز 
- https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_JFvN6Ic.pdfالزيا)تارخي

 (.26/03/2019رة: 
جودة حياة العمل وأثرها على تنمية اإلستغراق (، 2013حبر، يوسف عبد و عطية ونصار،إميان حسن) -

 . 8.غزة ، فلسطني: منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جامعة الدول العربية،ص.الوظيفي
بحوث جملة الدراسات وال،  جودة حياة العمل وأثرها في تنمية االستغراق الوظيفي(، 2004املغريب عبدد احلميد ) -

 ، مصر :جامعة الزقازيق ، كلية التجارة .  2التجارية ، 
التفكير اإليجابي كمتغير وسيط في العالقة بين الشخصية واألخطاء في (، 2015سليم حسن،عالء بن أمحد)  -

 .42، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، السعودية،ص.قيادة السيارة
- Caprara, G. V. & Cervone, D. (2003), Aconception of personality for psychology of human 

strengths. In Lisa G. Aspinwall and Ursula M.Staudinger, (Ed.), Amazon kindles 

Psychology of humanstrengths: Fundamental questions and future directions for a 

positivepsychology (2002). 

. رسالة دكتوراه  غري منشورة، إدارة الجودة الشاملة وعالقتها بجودة العمل( ،2017أمحد فواتيح، حممد األمني ) -
 ، اجلزائر.2جامعة وهران

الحياة الوظيفية في الحد من ظاهرة اإلحتراق الوظيفي لدى ( ، دور جودة 2016الرببري، مروان حسن ) -
. رسالة ماجستري  غري منشورة، أكادمية اإلدارة والسياسة نتاج الفنيالعاملين في شبكة األقصى لإلعالم واإل

 للدراسات العليا وجامعة  األقصى بغزة ، فلسطني.
جودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين في المنظمات غير ( ،2012البليسي،أسامة) -

 . رسالةماجستري غري منشورة، ، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني الحكومية في قطاع غزة
ري غري . رسالة ماجست أثر جودة الحياة الوظيفية في تعزيز اإللتزام التنظيمي( ،2017احلسيين، وسام حممدى) -

 منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطني.

https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/2_JFvN6Ic.pdf(تاريخ
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ارس دراسة ميدانية لدى عينة الصف يف مد( ، التفكرب اإلجيايب وعالقته بالرضا الوظيفي )2016حواط، دميا ) -
( 5( العدد )38سلسلة األداب والعلوم اإلنسانية اجملاد ) -مدينة( الالذقية( جملة جامعة تشرين للبحوث العلمية

 دمشق. 2016
( ، متكني العاملني كمدخل  لتحسني جودة  احلياة الوظيفية قي قطاع اإلتصاالت . جملة 2014ديوب، أمين )  -

 ، سوريا.195(،1.)30دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية .اجمللد جامعة 
درجة فهم عمداء كليات الجامعات األردنية الرسمية مفهوم التفكير اإليجابي ( ،2006الرقب، توفيق زايد ) -

 . أطروحة دكتوراه غري منشورة،كلية الدراست العليا، اجلامعة األردنية، عمان.وأثر ذلك على صناعة القرار
 .واقع جودة الحياة الوظيفية في المؤسسات وعالقته بأخالقيات العمل( ،2016الشنطي، هناد عبد الرمحان) -

 رسالةماجستري غري منشورة، جامعة األقصى ، غزة، فلسطني.
ري . رسالة دكتوراه  غجودة الحياة الوظيفية وأثرها على األداء الوظيفي( ،2014ماضي، خليل إمساعيل إبراهيم) -

 ، قسم إدارة األعمال، فلسطني.منشورة
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 المالحق
 

 ( : الصدق التميزي لمقياس جودة الحياة الوظيفية1الجدول )  

مستوي 

الداللة 

0.00 

 درجة

 احلرية 

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

املتوسط 

 "م"

 التقنية اإلحصائية    ن

 الدرجات

 

 دالـة

 

14 

 

10.40 

 العليـــاالدرجات  8 167.37 11.72

 الدرجات الدنيـــا 8 116.12 7.52

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )

 
 ( : الصدق التميزي لمقياس التفكير االيجابي 2الجدول )  

مستوي 

الداللة 

0.00 

 درجة

 احلرية 

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

املتوسط 

 "م"

 التقنية اإلحصائية    ن

 الدرجات

 

 دالـة

 

14 

 

10.16 

 الدرجات العليـــا 8 139.00 3.42

 الدرجات الدنيـــا 8 107.12 8.18

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )  
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 (: يوضح العالقة بين أبعاد جودة الحياة الوظيفية والتفكير اإليجابي لدى عينة الدراسة3جدول)
 مستوى الداللة معامل االرتباط "ر" المتغيرات

 0.000 0.279 اإليجابيبعد ظروف العمل والتفكير 
 0.000 0.830 بعد خصائص الوظيفة والتفكير اإليجابي

 0.051 0.147 بعد االجور والمكافئات والتفكير اإليجابي
 0.000 0.281 بعد جماعة العمل والتفكير اإليجابي

 0.021 0.174 بعد اسلوب الرئيس في االشراف والتفكير اإليجابي
 0.000 0.335 القرارات والتفكير اإليجابيبعد المشاركة في اخذ 

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )

 
 

( : الفروق في جودة الحياة الوظيفية تبعا لمتغر 4الجدول )  

 )الجنس(

مستوي 

الداللة 

0.377 

 درجة

 احلرية

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

املتوسط 

 "م"

 التقنية اإلحصائية    ن

 اجلنس

 

 غري دالـة

 

14 

 

0.888 

 ذكور 139 139.46 22.60

 إناث 37 136.75 14.39

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )  
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 ( :مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة"ف" ومستوى5جدول رقم)
 الداللة تبعا لمتغير الرتبة الوظيفية)مربي، مربي رئيسي، مستشار، مستشار رئيسي(

 
 (2019املصدر :بن جلول نبيل )

 
 تبعا لمتغير )عدد سنوات الخدمة((: الفروق في أراء الموظفين حول جودة الحياة الوظفية 6جدول)

 
 (2019املصدر :بن جلول نبيل )

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 القرار

1.15 512.614 3 1537.843 بين المجموعات
1 

 غري دال 0.330
داخل 

 المجوعات
76621.10

6 
172 445.472 

78158.94 المجموع الكلي
9 

175 958.086 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة 

 القرار    

0.45 102.872 2 205.744 بين المجموعات
8 

 غري دال 0.633
داخل 

 المجوعات
38858.43

8 
173 224.615 

39064.18 المجموع الكلي
2 

175 327.487 
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( : الفروق في جودة حياة العمل تبعا لمتغير منطقة 7الجدول )  

 العمل 

مستوي 

الداللة 

0.667 

 درجة

 احلرية 

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

املتوسط 

 "م"

 التقنية اإلحصائية    ن

 املنطقة

 

 غري دالـة

 

174 

 

0.431 

 احلضر 126 139.32 21.84

 الريف 50 137.80 19.38

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )  

 

( : الفروق في التفكير اإليجابي تبعا لمتغر 8الجدول ) 

 )الجنس(

مستوى 

الداللة 

0.664 

 درجة

 احلرية 

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

 التقنية اإلحصائية    ن املتوسط "م"

 اجلنس

 

 غري دالـة

 

174 

 

0.435 

 ذكور 139  118.9353 15.36

 إناث 37 117.7297 13.39

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )
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 (: الفروق في التفكير اإليجابي تبعا لمتغير )عدد سنوات الخدمة(9جدول)

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )

( :يوضح ذلك الفروق في  التفكير اإليجابي تبعا 10الجدول )  
 رياضة( -لمتغير التخصص الوظيفي ) شبيبة

 

مستوىالداللة 

0.849 
 درجة

 احلرية

 قيمة

 )"ت(

االحنراف  

 "ع"

 التقنية اإلحصائية    ن املتوسط "م"

التخصص 

 الوظيفي

 

 غري دالـة

 

174 

 

-0.191 

 شبيبة 65 118.4000 31.04

 رياضة 111 118.8468 16.00

 (2019املصدر :بن جلول نبيل )  

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 القرار

1.03 463.433 2 926.866 بين المجموعات
8 

 غري دال 0.356
داخل 

 المجوعات
77232.0.8

3 
173 446.428 

78158.94 المجموع الكلي
9 

175 909.861 
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Abstract 

Basra is one of the most prestigious Islamic cities in its reality and its cultural heritage was a school 

of science schools and from its theories all this poured its effect on it which made it a station for 

the attention of many leaders who broke the rivers to revive its regions and established many 

regions became names on their name and also became a yard of political and military conflicts, 

which left the well-being of a prominent person in those conflicts and became the name of the city 

on the name of the welfare owner who later disappeared its true meaning and here it is necessary 

to study the historical names of Basra and the reasons for naming them which still retain the same 

names for the time being and the regions have not been mentioned Whose names have changed or 

that have recently been renamed.                                                

Keywords: Historical cities, naming reasons, linguistic meaning, status, judiciary and district                                                                         

.                                                                                                       
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 ملخص

البصرة من املدن االسالمية املرموقة يف واقعها وارثها احلضاري كانت مدرسة من مدارس العلم ومنهل من مناهله كل    
للعديد من القادة الذين قاموا بشق االهنر من اجل احياء مناطقها  ذلك صب اثره عليها مما جعلها حمطة لألنظار 

وصارت ايضا ساحة للصراعات السياسية والعسكرية مما خلف  واسسوا مناطق عديده اصبحت مسمياهتا على امسائهم
رفاة شخص بارز يف تلك الصراعات واصبح اسم املدينة على اسم صاحب الرفاة اليت الحقا اختفى معناها احلقيقي 

لراهن ا دراسة االمساء التارخيية للبصرة وبيان سبب تسميتها واليت مازالت حتتفظ بنفس امساءها اىل الوقتوهنا البد من 
 وقد ومل يتم ذكر املناطق اليت تغريت امساءها او اليت مت تسميتها حديثا

 املدن التارخيية ،اسباب التسمية ، املعىن اللغوي ، املركز ،القضاء والناحية  الكلمات االفتتاحية :
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 المقدمة

اىل عصرنا البصرة هي احدى املدن العراقية اليت هلا تأثري مباشر من قبل التمصري ايام اخلليفة عمر بن اخلطاب       
 مسيتوهناك ها نسبة اىل مؤسسيلبعضها امساء تارخيية لبعضها يف كل مدن العامل هناك مناطق تارخيية وهناك احلايل 

ية لتلك تغريت امساءها عرب العصور ولألمهية التارخيوقد  ،ملناطق واملدن والقرىالعديد من ا أو أهنا مساء جثث قاطنيها بأ
سم تارخيي اواسم البصرة حبد ذاته ،لتلك االمساء  ،وعن املصدر احلقيقياملدن البد من اعطاء صورة كاملة عن تأسيسها 

وهناك من  خرياتااندثرت واقامت على اعقاهبا اخرى ها اال القلة القليلة و ؤ تغريت امساها واغلب اختلفت االراء يف معناه
ق محلت متخض عنها مناط مدن اخرى فالعديد من جيهل معرفتها على ارض الواقع اين كانت بالضبطمسميات محل 

عليها التسمية  تيتم حتديد موقعها لكن هناك مدينة بالبصرة اطلق أذ ملحال االبله  وهحبضارهتا كما  امسائها تيمنا
قط وكان من املفروض احلفاظ على الطرز التارخيية ليس باالسم ف، الناحية التارخييةله صدى واسع من  انفسها كل هذ

ي  ورسم املعامل االثرية اجلانب الثقايف بفرعيه الرتاثي والسياح ملا له اثر يف وامنا باجلانب العمراين معطيه الصورة احلقيقية 
على ارض الواقع  و مفروضمبا هتتزين جبماهلا التارخيي ليس فقط باالسم وامنا وصبغ االلوان الرتاثية مما جيعل تلك املدن 

لكي تبقى حمافظة على موروثها التارخيي ،هذه ليست وليدة عصر معني وامنا وليدة لعصور متفرقة ومتباعدة بعضها من 
لة العباسية واخريات اسست ايام الدو  وجد يف التاريخ القدمي وبعضها اسس ايام اخلالفة الراشدة ومنها ايام الدولة االموية

إذ كان ما له ادوار يف جوانب متعددة منها ما شهد أحداثاً سياسية أو وقائع فكرية وايضا ادوارا اقتصادية ،كل ذلك 
خلف مكسبا ارثيا اثريا اضاء تارخيها بوهج ملون من اجلمال املعريف ألقوام وامم سبقتنا أمتده صداها اىل احناء خمتلفة 

ياً يف عبقها ما محلته يف سرها املكنون من اسباب تأسيسها واسباب تسميتها أن التبلور والتغري يف املسميات مرجعه ملق
الزمن رمبا بسبب االندثار الطبيعي او السياسي او الدميوغرايف أصبحت االمساء جمرد تسميات تطلق وشائعه ومتداولة 

 متناسني السبب احلقيقي وراء تلك التسمية .تتناثره االجيال مبرور الزمن من جيل اىل اخر 

يقي وراء مع غياب املعىن والسبب احلقواكتسبت اخرى امساءها مما منع حتديد موقعها  هااختفاء العديد من المشكلة :
 تلك التسمية 

 معرفة العمر التارخيي لبعضها من خالل اكتساهبا امساء مؤسسيها وحقبهم التارخيية  االهداف:
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ناول دراسة اشبه بالتقسيم االداري احلديث وذلك بسبب وجود مفارقات يف املدن فقد مجع البحث بني يت المنهج:
تارخيني جزء ضئيل منه من التاريخ احلديث واجلزء االكرب التاريخ االسالمي فقد قسم اىل قسمني االول يتناول مركز 

 البصرة واالخر يتناول اقضيتها ونواحيها 

م نشوء تلك املناطق التارخيية وملا هلا من دور فعال يف احلقب السابقة سواء يف صدر االسالم ا توضيح فرتات النتائج :
 قبله او بعده 

سبب اختيار املوضوع للمعرفة التارخيية واعطاء الصورة فقط حصل التباس عند الكثريين عن اسباب تسمية تلك املدن 
مية احلالية لتارخيية اىل وقتنا الراهن واعطاء ومعرفة اساب التسوتناول البحث املدن اليت بقيت حمافظة على تسميتها ا

، وتكمن الصعوبة  يف البحث يف االختالط بني املدن اليت بقيت للمدينة بعيدة عن التسميات االخرى ان وجدت 
ملصادر ا حمافظة على تسميتها وبني املدن اليت اطلق عليها تسميات تارخيية يف العصر احلديث البحث تناول مع ندرة

ها صورة ئلواقع واعطاناطق التابعة له جلعلها اقرب اىل ااملالقضاء و كاشبه التقسيم احلديث  التارخيية وقلتها يف هذا اجلانب 
يات بني املصادر واملراجع اغلبها كتب البلدان ا ماهوهناك العديد من املصادر مت استخدم،ابسط من السرد التارخيي 

 مصادر التارخيية احلديثة...واهلل ويل التوفيقواملعاجم اللغوية وبعض 

 المبحث االول :المناطق التاريخية وسط البصرة 

من املدن التارخيية اليت اختلف يف تاريخ متصريها ويف اسباب التسمية ويف تنوع امسائها لكن كل :البصرة  -1
التعريج على  سمية قبلاسباب تسميتها بأسم البصرة والفرتة اليت تعود اليها تلك التهو ما يهم هنا 

 :كل من البد من معرفة   ومعناهااسباب التسمية 
وعلى غرار البحوث السابقة فقد كان معىن وسبب التسمية يسبق املوقع اجلغرايف لكن صلب  التسمية : -أ

املوضع حيتم ذكر املوقع قبل التسمية الن قلب املوضوع يتحدث عن تسميات املدن بالتحديد لذا فقد 
رة بني اراء ان اسم البصرة مبعث  )....( لغوية ام تارخيية تتلو املوقعأكانت ون التسمية سواء كتئ ان اارت

ولكن هناك من له رأي مغاير مستندا  (1)فمنهم من يقول انه عبارة عن احلجارة الرخوة فيها بياضعدة 
ذكر فيها  عن قطربأهنا االرض الغليظة الصلبة وينقل كل من االنباري والزبيدي على كالم العرب   على

                                                           

 )1( حممد بن ايب بكر بن عبد القادر اجلواهري  ،الصحاح يف اللغة ، حتقيق :امحد عبد الغفار العطار :591/2، دار العلم للماليني  ،لبنان، الطبعة الرابعة  ،1999م
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وهذا   (2)ان البصرة تقع حتت معىن االرض الغليظة اليت فيها حجارة بيض تقلع أو تقطع حوافر الدواب
 : بياته الشعرية قائالً أحد أما وصفه ذو الرمة البل اخليل اليت تشرب املاء من ارض البصرة يف 

 (3) وِسالمتداعْين باسم الشِّيب من متثلٍِّم ... جوانبُه من بصرٍة 

 (5)اهنا احلجارة السوداءبمن ذكر  هناكو  (4)ايضا جاءت مبعىن االرض الطيبة احلمراء      

فقد جاءت مبعىن الطني العلك اجليد الذي فيه حصى أي االرض اليت هو البصرة من يرى ان اصل تسمية هناك      
 (7)كر اهنا احلجارة املائلة اىل البياضذ ورأي اخر  (6)حجارهتا جص

ذكر ناجي املختلفة يف تفسريها لكنها جمتمعه على اهنا كلمة معربة ماهي اال عبارة عن كلمتني مها )بس راه( أي       
تأسيس املدينة الن  مرحلةخالل والسيما مبعىن مفرتق الطرق او ملتقى الطرق لكن هذا الرأي مل جيد قبوال بني املؤرخني 

اىل اعتبارات عود يفقط لكوهنا واقعه على طرق املواصالت والقوافل التجارية امنا  اقتصاديةتأسيس مل يقم على اعتبارات ال
ي أولوية للمعىن القائل هذا يعطفيها فإن شط العرب  ولوقوعللجيوش العربية الفاحتة  اً عسكري اً فقد كانت خميم،عسكرية 

در الغربية فقد اختذت  ما يف املصاأصبحت االرض حجرية جصية أبأجتاه البادية  أهنا تربة طينية محراء وكلما ابتعدنا غرباً 
 (8)خمتلفة ذات اشكال ودالالت عديدة كـ)بوزرا ،بوصار ،باصورا، بأبصار( اً كلمة البصرة الوان

الول )بصريا( اىل جزئني ا ةً كلمة اىل اللغة االرامية اشتقاقا من )بصرياثا( جمزؤ اليرجع اصل إذ لسركيس رأي مغاير      
عىن البصري اما ماتبقى من الكلمة )ثا( جاء مبعىن حمل االكواخ فيصبح اكواخ البصرة وكان قد نقل عن لسرتنج الذي مب

                                                           
حممد مرتضى ؛ م 9871،لثانية ،الطبعة ا ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد2/113 :صاحل الضامن متحتقيق :د. حا ،الزاهر يف معاين كلمات الناس ،حممد بن القاسم (2)

 م.1987،الكويت ،الطبعة الثانية ،3/49:تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق :علي هاليل، احلسيين الزبيدي، 

 دار صادر ،بريوت ،بدون سنة طبع. ،4/67:،لسان العرب ابن منظورايب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم االفريقي  (3)
الطبعة  دار احياء الرتاث العريب ،بريوت ،،3/80:حتقيق :خليل ابراهيم جفال ، ابن سيده،ابو احلسن علي بن امساعيل النحوي اللغوي االندلسي  ،املخصص (4)

 م1996االوىل،

 م1985،،الطبعة الثانيةمؤسسة الرسالة ،49:بلدان اخلالفة الشرقية، ترمجة :بشري فرنسيس وكوركيس عواد ، ،كي لسرتنج  (5)

 4/67:ابن منظور ،املصدر السابق  (6)

 م2001الطبعة االوىل ،، العريب،بريوتاحياء الرتاث دار ،4/202:حممد  عوض مرعبهتذيب اللغة ، حتقيق :،حممد بن امحد بن االزهري  (7)
  الطبعة الثانية.بريوت ،،154:،دراسات يف تاريخ املدن العربية االسالمية ناجيعبد اجلبار  (8)
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بدوره نقل عن التن سرتاتيون قائال )فأما اهنار البصرة وصفة البطيحة ،القطر هو زقاق قصب ثابت ،وبعده هور اهلور 
ده )حبص( وبعده زقاق قصب ،مث اهلور الثاين وامسه )بكعمي ( وبع:هو املاء الكثري ليس فيه قصب ،واسم هذا اهلور 

زقاق قصب مث اهلور الرابع وامسه )احملمدية( وفيه منارة حسان ويصب اىل دجلة العوراء( ويف النهاية ذكر )ليس من 
  (10)امساها املقريزي بالبصرية (9)( آراميةالعجب ان تكون كلمة بصرة 

 (11)ورجح ياقوت بأن البصرية الصغرى تطلق على اخلربية 

ذكر ياقوت احلموي يف معجمه أهنا االقليم الثالث وقد وصف لنا مساحتها ان طول  :اجلغرايف وقعامل -ب
بالنسبة اىل  (12)(صل اىل اربع وسبعون درجة اما بالنسبة اىل عرضها فهو احدى وثالثون درجةو  )البصرة

وا هنر الفرات ومن اجلنوب خليج البصرة ومن الشرق ايران ومن الغرب البادية حدودها من الشمال وقع
املتصلة بنجد فطوهلا من الفاو جنوبا اىل القرنة مشاله وبالنظر ملنظرها العام فهي ارض خصبة خاليه من 

 (13)اجلبال والغابات تربتها صبخاء يكسوها امللح

 

 :المناطق التاريخية في البصرة: الثانيالمبحث 

 ة مازالت حتتفظ هبا :التارخيي ؤهااليت مازالت قائمة اىل االن وامساها من املناطق التارخيية يف البصرة الواقعة يف مركز       

                                                           
 م1981الرشيد ، دار،118-3/117:،القسم الثالث ،مجع فهرسه وعلق عليه :معن محدان  مباحث عراقية يف اجلغرافية والتاريخ واالثار وخطط بغداد، سركيس، يعقوب (9)

يسي نمد عبد احلميد الحتقيق:حممامتاع االمساع مبا للرسول من االحوال واالموال واحلفدة واملتاع ، املقريزي ،تقي الدين امحد بن علي بن عبد القادر بن حممد احلسيين  (10)
 م1999،،الطبعة االوىلبريوت ،لبنان ،12/332:، 

 2/363: املصدر السابق (11)

  م1995،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثانية ، 1/308 :،معجم البلدان ،ياقوت الرومي احلمويشهاب الدين ايب عبد اهلل  (12)

 1980،،الطبعة الثانية،مركز دراسات اخلليج العريب ،جامعة البصرة ، 3:بهانية يف تاريخ اجلزيرة العربيةالبصرة التحفة الن،النبهاين  حممد ابن العالمة خليفة بن محد بن موسى (13)
 م
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 اليه  القزويين روهذا ما اشا هذه املنطقة من املناطق التارخيية اليت مازالت حمافظة على امسها احلقيقي العشار : -1
اتني نه يطل على دجلة ويتخللها البسبأمشهد العشار  ه وصفقائاًل : ان غريب االبلة عبارة عن خراب لكن

اء مستجاب الدع أنذاكوتعلوها القصور يف الوسط مع جريان املياه يف تلك القصور والدور وكان يرى الناس 
وهناك   ي فيه مشهد االمام علي بن ايب طالبوهناك من يرى نسبة اسم املسجد الذ(14)يف هذا املوضع

َعُث ِمْن َمْسِجِد اْلَعشَّاِر يـَْوَم » قائال حممد مسجد يلي هنر االبلة ورد عنه حديث رسول اهلل  ِإنَّ اللََّه يـَبـْ
ُرُهْم  رة فقد شقت العديد من االهنر االقتصادية للبص لألمهية(15)«.اْلِقَياَمِة ُشَهَداَء اَل يـَُقوُم َمَع ُشَهَداِء بَْدٍر َغيـْ

ومن ضمنها هنر العشار الذي يبدء مصبه من شط العرب ومنتهاه غرب البصرة  واصل تلك الكلمة العشر أي 
 (16)االموال الواردة من البصرة

الذي شق هنر مسي بأمسه وقد  (17)املعقل :مدينة تارخيية ترجع اىل العصر الراشدي نسبت اىل معقل بن يسار -2
ايب موسى  هو حبفر النهر املهمةكر ان من اوكل ذ منهم من فحتديد الفرتة الزمنية حلفر ذلك النهر  اختلف يف
رأي مغاير يف ذلك فقد ذكر انه مت  هناكلكن (19)اخلطابالذي توىل البصرة ايام اخللفية عمر بن (18)االشعري

 (20)حفر النهر خالل تويل ابن زياد البصرة

                                                           
 .دار صادر ،بريوت  ،287:اثار البالد واخبار العباد ،القزويين،زكريا بن حممد بن حممود  (14)

 دار الكتاب العريب ،بريوت،4/190:سنن ايب داود، ايب داود، سليمان بن االشعث بن شداد بن عمرو االزدي السجستاين  (15)

 .شركة التاميس للطباعة والنشر ،بغداد،1/241:تاريخ البصرة ، موسوعة ،عبد القادر باش اعيان  (16)

 راً شهد بيعة احلديبية وتويف بالبصرةامعقل بن يسار: بن عبد اهلل بن معرب بن حراق املزين يكىن أبا عبد اهلل. وقيل: أبا يسار وقيل: يكىن أبا علي سكن البصرة وابتىن هبا د (17)
 ،1432:،  حممد علي البجاوي  حتقيق :، االستيعاب يف معرفة األصحاب،يوسف عبد اهلل حممد عبد الرب ويف يف أيام يزيد بن معاوية )خالفة معاوية وقد قيل: إنه ت آخر

 (1992،،الطبعة االوىلدار اجليل ، بريوت 

تويف سنة  ،عليه مسلماً مع أصحاب السفينتني من احلبشةأبو موسى األشعري عبد اهلل بن قيس بن حضار. هو أبو موسى األشعري اليماين، صاحب رسول اهلل قدم  (18)
 ، الطبعة االوىل،دار احياء الرتاث العريب ،بريوت 17/220حتقيق :امحد االرناوط واخرون :  الوايف بالوفيات ،،الصفدي صالح الدين خليل بن ابيك أربع وأربعني )

 (م.2000،

 4/258:ياقوت احلموي ،املصدر السابق  (19)
مؤسسة ناصر للثقافة ،بريوت ، 583:احسان عباس ، حتقيق: ، الروض املعطار يف خرب االقطار ، احلمرييحممد بن حممد بن عبد اهلل بن عبد املنعم بن عبد النور  (20)
  م1980، الطبعة الثانية،
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ذكر ان فقد اما االنباري ، (21))الِفْدرَُة من التَّْمِر، ومنه اْشُتقَّ اْسُم األُبـُلَِّة بالَبْصرَِة( االبلة جاءت مبعىناالبلة :  -3
اهم مدينة تارخيية يف البصرة خالل العصور التارخيية على االطالق (22)سبب معىن التسمية اجللة من التمر

ذكرت االبلة العديد قد و ا احلقيقي اىل وقتنا الراهن ست االبلة التارخيية فهي مل حيدد موقعهياملنطقة احلالية هي ل
من كتب البلدانيات من ضمنها ياقوت احلموي واصفا االبلة موقعها على شاطئ دجلة البصرة العظمى عند 

وان تاريخ االبلة اقدم من البصرة فقد يرجع عهدها اىل ايام كسرى الذي ،زاوية اخلليج الذي خيرتق البصرة 
 .(23)اختذها مساحل له

،اىل البصرة للقضاء على ثورة  (25)،الذي ارسله أخوه املعتمد العباسي  (24)املوفقية : نسبت اىل املوفق العباسي -4
 .(26)هـ267الزنج فبىن املوفق مدينة ومساها بـ)املوفقية (نسبت اليه حدود سنة 

عظم عند أزيل كثري الرهبان مالدير : كان يطلق عليها دير الدهدار وسبب التسمية يعود اىل وجود دير قدمي  -5
 (27)النصارى مت انشاؤه قبل االسالم وإليها ينسب هنر الدير

 المبحث الثالث: اقضية وقرى البصرة

  (28)وكبش زبري أي الضخم املكتنز أي الضخم،(االزبر ) اللغوي لكلمة الزبريصل الالزبري: ااواًل: 

                                                           
 م1994، الطبعة االوىلعامل الكتب ، ،10/316احمليط يف اللغة ، حتقيق: حممد حسن ال ياسني:،امساعيل بن عباد  (21)

 2/86:املصدر السابق  (22)

 43/ 1: ياقوت احلموي ،املصدر السابق (23)

عد ابنه جعفر، فمات املوفق قبل د بحممد بن جعفر املتوكل على اهلل بن حممد املعتصم باهلل، يكىن أبا أمحد، ولقبه املوفق باهلل. كان أخوه املعتمد قد عقد له والية العه (24)
 بن عبد اهلل الشافعي تاريخ مدينة دمشق ، علي بن باحلسن ابن هبة اهللعتمد بسنة وأشهر تويف سنة مثان وسبعني ومئتني ، على شاطئ دجلة، ودفن يف الرصافة ليالً )موت امل

 (1995،دار الفكر ،الطبعة االوىل،222-52/218: ابن عساكر، حتقيق :حمب الدين ايب سعيد بن عمر 
هـ 229لد سنة و  اهلل خليفة عباسي، أبو العباس، وقيل: أبو جعفر، أمحد بن املتوكل على اهلل جعفر بن املعتصم أيب إسحاق بن الرشيد، اهلامشي العباساملعتمد على  (25)
خري  ؛ يت االفكار الدولية ،السعودية ، ب272: مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان بن قامياز الذهيب، سري اعالم النبالء ، حتقيق :احسان عبد املنان هـ )279تويف سنة و 

 (م2002،،الطبعة االوىل، دار العلم للماليني ،بريوت 1/106الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني : ألشهراالعالم قاموس الرتاجم  ،الزركلي الدين

د.صاحل امحد العلي ،خطط البصرة ومنطقتها دراسة  ؛هـ1407،بريوت ،الطبعة االوىل ،،دار الكتب العلمية 5/518:،تاريخ الطربي حممد بن جرير الطربي أبو جعفر  (26)
  1986،مطبعة اجملمع العلمي العراق ، 220-219:يف االحوال العمرانية واملالية يف العهود االسالمية االوىل 

 2/268:ياقوت احلموي، املصدر السابق  (27)
  هـ1409،الطبعة الثانية، ايران 2/86:د.مهدي املخزومي واخرون  العني ، حتقيق:اهيدي ،الفر ابو عبد الرمحن اخلليل بن امحد  (28)
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  (29)اهلل نبيه موسىذكر بعض املفسرين ان الزبري هو اجلبل الذي كلم 

فقد ذكرت العديد من املصادر ان مقتل وقرب الزبري بن العوام كان يف وادي (30) سابقا كان يسمى وادي السباع     
اما سبب تسميته بوادي السباع فهي مجع سبع نسبة اىل امساء بنت عمران بن احلاف ابن قضاعة اما الكليب  (31)السباع

بنت درمي بن القني بن أهود ابن هبراء كانت تنزله يقال هلا ام االسبع الن اوالدها هم )أسد،  فذكر اهنا كانت امساء 
كلب، ذئب ،دب ،فهد، سرحان ( وأقبل عليها وائل بن قاسط ملا نظر اىل املرأة اليت كانت ذات مجال طمع هبا لكنها 

معوا لك أسبعا( نادت على بنيها الذين جتفطنت به فقالت له )لو مهمت ألتاك أسبعي ( رد عليها قائال )ما أرى حو 
 يتال (32)هذا اال وادي السباع (الذي اطلق عليه هذه التسمية بذلك فرد قائال )واهلل ما أحوهلا من كل ناحية فتفاج

وقد  (ميل 7سافة )مبغريب البصرة احلالية  تعرف مبدينة الزبري ،هو من أهم اقضية البصرة وموقعهامسه الحقا بت صبحأ
 تجميع يسرن اىل هذا الوادي لكن اهنن   الذي جاءت منطلق تسمية وادي النساء  وادي النساء  السابق يقع يفكان يف
 (33)الكمأة

 ومن النواحي التارخيية املشهورة يف الزبري:

وهي عبارة عن اخلشبة او العصا توضع يف باب (34)املربد: املربد يف كالم العرب يدل على حمبس االبل والغنم -1
 (36)وكان هناك سوق لالبل يف البصرة (35)ة تعرتض صدور االبل فتمنعها من اخلروجاحلظري 

                                                           
  هـ1415،اململكة العربية السعودية ، اليمامة،دار  65:لفظه وافرتق مسماه من االمكنة ، حتقيق: حممد بن محد اجلاسر ما أتفقاالماكن او احلازمي، حممد بن موسى  (29)
 113:السابق النبهاين ،املصدر (30)

 م1995، الطبعة االوىل،دار الكتب العلمية ،لبنان ، 13مشاهري علماء االمصار ، حتقيق: جمدي بن منصورة:،ايب حامت حممد بن امحد بن حبان  (31)
 .الكتب ،بريوت  ، عامل716-3/715معجم ما استعجم من امساء البالد واملواضع ، حتقيق: مصطفى السقا: ،عبد اهلل بن عبد العزيز البكري (32)

 113:النبهاين ،املصدر السابق (33)

 2/295:االنباري ،املصدر السابق (34)

 م 1979،دار الفكر ، 2/476:عبد السالم حممد هارون معجم مقايس اللغة ، حتقيق:،ابو احلسني امحد بن فارس  (35)

 2/295:االنباري ،املصدر السابق  (36)
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ماء بني ديار بين شيبان وديار بين وهو (37)ن فيقصد به من سفت الريح الرتابَ اسبب التسمية بسفو  سفوان:
ديداً، فظهرت بنو متيم شمازن على أربعة أميال من البصرة ، التقت عليه القبيلتان فتنازعتا فيه، فاقتتلوا قتااًل 

رويدًا بين شيبان بعض وعيدكم ... تالقوا غدًا خيلي على      وشلوا  بين شيبان، ويف ذلك قال الشاعر:
 (38)سفوان

ائال فقد اوردها البالذري على اهنا احد ضياع البصرة برواية ق شعيب بن زياد الواسطي الشعيبية : تنسب اىل -2
 علوها لعلى بن أمري املؤمنني الرشيد يف خالفه الرشيد، على أن يكونوا مزارعنيكان أهل الشعيبية من الفرات ج)

له فيها، وخيفف مقامستهم. فتكلم فيها فجعلت عشرية من الصدقة، وقاسم أهلها على ما رضوا به، وقام له 
 (40)(الذى لبعض ولده دار بواسط على دجلة، فنسبت إليه(39)بأمرها شعيب بن زياد الواسطي

لواحد يراد به اجلمع،  ا )اخِلْصُب، بالكسر: نقيض اجَلْدِب. يقال بلٌد ِخْصٌب وبلٌد أخصاٌب، فيكون ثالثاً: ابو اخلصيب:
ب صكأهنم جعلوه أجزاَء. وقد أخصَبِت األرُض، ومكاٌن خمِصٌب وَخصيٌب. وأخصَب القوُم أي صاروا إىل اخلصيب وأخ

، أي خصيب الناحية. واخِلصاُب: النخل الكثري احلمل، الواحدة َخْصَبٌة القوم، وهو ما حوهلم. وفالٌن خصيب اجلَناب
 بالفتح. وقال األعشى:

َر مكمَّمِ    (41) كأنَّ على أَْنسائِها ِعْذَق َخْصَبٍة ... َتَدىلَّ من الكافوِر َغيـْ
 ايب فلوس وقصبة ايب(ساعات يف الزوارق بالبصرة ومتتد اىل هنر 3قصبة تبعد مسافة )عبارة عن اخلصيب  واب      

هذه املنطقة تعود (42)(حمالت كبار متفجرة فيها االهنار وختللها البساتني8-7اخلصيب مل تكن جمتمعة بل منقسمة اىل )
والذي حفر هنر أطلق عليه (43)اىل العصر العباسي ايام ايب جعفر املنصور عندما اقطعها اىل حاجبه مرزوق اخلصيب

                                                           
 2/457:ياقوت احلموي ،املصدر السابق  (37)

 327:احلمريي ،املصدر السابق  (38)
 شعيب بن زياد الواسطي: مل اعثر له على ترمجة (39)

 214:العلي ،املصدر السابق؛ هـ 1379،مطبعة جلنة البيان العريب ،2/456:امحد بن حيىي بن جابر البالذري ،فتوح البلدان  (40)

 121-120:اجلواهري ،املصدر السابق  (41)

 133:النبهاين ،املصدر السابق  (42)

 مرزوق اخلصيب: مل اعثر له على ترمجة  (43)
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ضمن جمموعة من مدن البصرة الذين ذكرهم يف  يفاخلصيب  اهـ واملقدسي ذكر اب014وقد حفره سنة  (44)اخلصيب
 (45)باب اختصرناه للفقهاء

 احتوى ايب اخلصيب العديد من القرى اليت مازالت حتتفظ بأمسها التارخيية اىل وقتنا احلاضر منها :

 بن اخلطاب عمر عينه اخلليفة الذي (46)املغرية بن شعبةاىل ابو مغرية :يرجح ان سبب التسمية يرجع   -1
(47)على البصرة وقد حفر هنر مسي بأمسه اً والي  

قواد غلمانه ويف عشي يوم اجلمعة تقدم إىل أيب العباس و  وقد اورد الطربي النهر عند قتال املوفق للزنج قائال)    
وف بعسكر رحيان املوضع املعر ومواليه بالنهوض إىل مواضع مساها هلم فأمر أبا العباس بالقصد يف أصحابه إىل 

وهو بني النهر املعروف السفياين واملوضع الذي جلأ إليه وأن يكون سلوكه جبيشه يف النهر املعروف بنهر املغرية 
 (48)(حىت خيرج هبم يف معرتض هنر أيب اخلصيب

أرض البلجان ب ابليس بعد ان غضب عليه رب اجلاللة أمره باهلبوط اىل االرض فهبطاعتقد أن البلجانية:  -2
قرية كبرية بني البصرة  (49)وقع بنهر البلجان وعلى هذا االساس مسيه سكان هذه املنطقة )أبالسة البصرة(

  (50)وعبادان ورد امسها بـ)بلجان(

                                                           
 5/315:ياقوت احلموي ،املصدر السابق  (44)

 م1991،،الطبعة الثالثة ، مطبعة مدبويل، القاهرة 53:حسن التقاسيم يف معرفة االقاليم ا، املقدسيمشس الدين ايب عبد اهلل حممد بن امحد  (45)

 اجلاهلية مع مجاعة من يفبن شعبة بن أىب عامر بن مسعود الثقفى، أبو عبد اهلل: أحد دهاة العرب وقادهتم ووالهتم.يقال له )مغرية الرأي(.ولد يف الطائف وبرحها املغرية  (46)
ه، فأسلم. وشهد احلديبية واليمامة وفتوح الشام.  5 بين مالك فدخل االسكندرية وافدا على املقوقس، وعاد إىل احلجاز. فلما ظهر االسالم تردد يف قبوله إىل أن كانت سنة

الذهيب ،املصدر يف االسالم ) باألمرةهـ وهو أول من وضع ديوان البصرة، وأول من سلم عليه 50تويف سنة  ،وذهبت عينه بالريموك. وشهد القادسية وهناوند ومهدان وغريها
 (227/ 7: الزركلي ،املصدر السابق؛ 6217:السابق 

 214:اعيان ،املصدر السابق باش (47)

 173:العلي ،املصدر السابق؛ 5/584: الطربي ،املصدر السابق  (48)

 220:باش اعيان ،املصدر السابق (49)

 1/347: ياقوت احلموي ،املصدر السابق (50)
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وهي  (51)ةوالفقه نسبة اليها هذه القري املطوعة: مسيت هبذا االسم نسبة اىل امرأة كانت تعلم القران الكرمي-3         
  (52)ناحية من نواحي البصرة

يح اىل ملا كانت منطقة غري أهله بالسكان وان سفينة الفاو من سفن الديلم اصابتها ر  يعودرابعاً: الفاو : سبب التسمية 
سبب ذلك بو  رق اصاب السفينة الغسبة اىل بين املهلب بن صفرة الذي ترجع تسميته هبذا االسم نعند هنر املهلبان 
بلدة واقعة يف اما موقعها فأهنا   (53)ى النهر بالفاو حىت اصبحت املقاطعة بالكامل تسمى بالفاواطلق االعراب عل

 (54)يف هناية شط العرب قرب مصب خليج البصرة الً ا( درجة مش30عرض )

 النتائج:

ومما سبق خنلص ان املكانة اجلغرافية والتارخيية مكنت مدينة البصرة من ان تكون احد اهم املدن العراقية منذ       
م الكتاب واجلغرافيني إهتما مما جعلها حملَّ مهوى الفئدة العلماء والطلبة، ومركز حلركات املعارضة السياسية فهي تأسيسها 

جمدها التليد من   الرجاعها اىل منها وحماولةً  من املهتمني هبا الوقت احلاضر وهذه املكانة جتعلنا يف واملؤرخني وغريهم..
خالل قراءة تارخيية وأثرية وطبونيمية لتحليل أوضاعها االجتماعية واالقتصادية للخروج هبا من حالتها الراهنة حنو مدينة 

 .وحاضرة سياحية وعلمية تكون مقصد الناس من كل فج عميق

 

 

 

 

                                                           
 1/221:باش اعيان ،املصدر السابق  (51)

 4/123:ياقوت احلموي ،املصدر السابق  (52)

 م2017دار الفيحاء ،لبنان ،، 39:البصرة يف الفرتة املظلمة ، حامد البازي ؛143:النبهاين ،املصدر السابق  (53)

 142:النبهاين ،املصدر السابق  (54)
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  فهـــارسال

 اوال : المصادر

هتذيب اللغة ، حتقيق :عبد السالم هارون ،دار القومية العربية للطباعة ،مصر ،حممد بن امحد :االزهري  -1
 م1964،

لشؤون دار االزاهر يف معاين كلمات الناس حتقيق :د. حامد صاحل الضامن ، ،حممد بن القاسم :االنباري  -2
 م1987،،الطبعة الثانية  الثقافية العامة ،بغداد
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 1973،السنة االولى ،مطبعة حداد، البصرة ،

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

56 
 
 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 2, 2019 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Human Development and Education for 
specialized Research  

(JHDESR)  

 Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 
 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 التخصصية لألبحاث والتعليم البشرية التنمية مجلة

 .م2019 أبريل ، 5 المجلد ،2 العدد

e-ISSN 2462-1730 

 الجزائري الشرق لبعض أندية القدم كرة المورفووظيفي  لالعبي التقييم

 محترفة وثانية أولى درجة 

The morphological evaluation of the football players of some of the clubs of 

the east of Algeria First and second degree professional 

 إسالم يوسف د. لوكية

 تخصص: تدريب رياضي -باحث

 إبراهيم، بدالي والرياضية البدنية التربية معهد

 الجزائر -3الجزائر جامعة

loukia.youcef.islem@gmail.com 

 أ.د. ماهور باشا صبيرة

 إبراهيم، بدالي والرياضية البدنية التربية وتقنيات علوم معهد

 الجزائر -3الجزائر جامعة

sabiraferahtia@gmail.com 

 

 

 م2019-هـ 1440

mailto:sabiraferahtia@gmail.com


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

58 
 
 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this research is to state the functional morphology of football game players. The study 

is based on a selection of 100 players who belong to both the first and the second divisions of the 

Algerian championship; in fact two teams from each stage from the eastern department of Algeria 

have been selected for. Thus, the conclusions after the study of the analysis results of the 

anthropometrical functional morphology tests is that there is an obvious link between the level of 

the teams and the anthropometrical physical characteristics. Moreover, the average values of the 

first division players were superior to those of the second one. 

Keywords: Anthropometrical and Physical Characteristics, Evaluation, Physical Preparation, 

Football, Eastern teams. 
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 البحث ملخص

 درجة اجلزائري الشرق لبعض أندية القدم كرة العيب عند والوظيفية املورفولوجية اخلصائص حتديد إىل دراستنا هدفت
 خمتلفتني درجتني إىل ينتمون االعب  100تكونت العينة من بعض العيب كرة القدم ، بلغ عددهمحمرتفة. و  وثانية أوىل

 الثانية الدرجة مستوى من وفريقني حمرتفة األوىل الدرجة مستوى من فريقني الدراسة ضمت حيث اجلزائرية البطولة يف
 .اجلزائر شرق من كلتهم حمرتفة

 وجود واالنثروبومرتية والوظيفية املورفولوجية االختبارات نتائج بنيتو (SPSS) برنامج التحليل اإلحصائيمت أستخدام 
 أكرب القيم متوسطات كانت حيث واالنثروبومرتية البدنية واخلصائص للفرق اللعب مستوى بني إحصائيا دال ارتباط

 .احملرتفة الثانية الدرجة إىل املنتمني القدم كرة العيب عن عنها احملرتفة األوىل الدرجة يف ينشطون الذين الالعبني عند

 .الشرق أندية القدم، البدين، كرة التقييم، التحضري والوظيفية، املورفولوجية اخلصائص :المفتاحية الكلمات
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 : الدراسة إشكالية

 املباريات يف اهلزمية أو الفوز أن يعتربون القدم كرة رياضة يف وباألخص ، الرياضي اجملال يف املختصون كان إذا
 ، ملعب اخلارجية الظروف املدرب، قبل من املتبعة االسرتاتيجية :منها أسباب عدة إىل تعود الرياضة هبذه اخلاصة

 للفريق، الدميغرافية البنية املباراة، أثناء ، تركيزهم قدراهتم ويف النفس يف الثقة الالعبني، وأداء دافعية املنافس، قوة املنافس،
 .الالعبني لدى البدين التحضري  على أساسا فهم يركزون  الالعبني وسن االستقرار، اخلربة،

 الوسيلة بأنه " عالوي حممد حسن الدكتور عنه يقول والذي البدين، باجلانب االهتمام هذه دراستنا يف ارتأينا وهلذا
 وبالتايل اجلسم، وأعضاء ألجهزة والعضوي الوظيفي باملستوى االرتقاء إىل يؤدي والذي الفرد، على للتأثري األساسية

 اخلططية" .  والقدرات واحلركية واملهارية البدنية الصفات وتطوير تنمية

  تنمية  قصد  لالعبني واملناسب اجليد التحضري  خالل من البدين باجلانب االهتمام املدرب على ضروريا كان لذا
 أساليب حتديدو  امليدان يف العب كل ملنصب تبعا املناسبة والوظيفية  املورفولوجية صفاهتم واختبار  البدنية لياقتهم
 .وتطويرها حتسينها

 حتقيق إىل هتدف اليت البدين التحضري عملية خالل من عالية بدنية قوة امتالك الالعبني من القدم كرة تتطلب
 عملية يف يساعده عايل تأهيل من املدرب مييز ما  إمهال دون واستعداداهتم، قدراهتم به تسمح ممكن مستوى أعلى

 األساسية البدنية اللياقة عناصر تطوير من حتقق وما بدنيا، الفريق أو الالعبني مستوى وعلى تطبيقها، وطرق التقييم
 تساهم علمية بصفة التحضري عملية ختطيط على أقدر املدرب كان كلما  ورشاقة، مرونة حتمل، سرعة، قوة، من

 أو جناح على واضح تأثري البدين للعمل أنه حيث.القدم كرة لالعيب الرياضي املستوى وتنمية تطوير يف كبرية بدرجة
 بإتباع لالعبني البدنية القدرات مبستوى االرتقاء إىل بدنيا واحملضرون املدربون يسعى هلذا أهدافها حتقيق يف األندية فشل

 اخلصائص هذه يف الالعبني لتقييم وضوابط أسس خالل من والوظيفية املورفولوجية انبباجلو  اخلاصة التقييم طرق خمتلف
  .واملباريات للمنافسة حتضريهم عملية مراقبة أجل من

 :التايل التساؤل البحثي الرئيسي وضع  ميكننا عرضه سبق ما على بناء

 التقييم عملية يف الثاين احملرتف قسم وأندية األول احملرتف أندية بني واالختالف التشابه أوجه هي ما •
  ؟ املورفووظيفي
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 بدنية وإمكانيات قدرات من املورفووظيفية العوامل لتقييم االختبارات خمتلف تطبيق يف دراستنا أمهية وتكمن •
 صةاخلا املتغريات خمتلف ضبط من للتمكن البدين التحضري عملية يف املدرب عليها يعتمد اليت املعايري أهم من تعد واليت
 الرياضي النشاط مع املتالئمة واملهارات  البدنية القدرات ذوي من مناسبني العبني اختيار يف تساعده أهنا كما .هبا 

 .القدم( )كرة املمارس
 

 :الدراسة أهداف     

 مستويني يف تنشط اجلزائري بالشرق رياضية نوادي ألربعة القدم كرة العيب عند املورفووظيفية اخلصائص حتديد •
 .حمرتفة( 2 و  1املنافسة )درجة من خمتلفني

 .للمنافسة مستوى بكل خاصة الالعبني لدى والوظيفية املورفولوجية املتغريات بعض على التعرف •

 خاصة تدريبية برامج ختطيط قصد البدين حتضريهم مبراقبة هلم تسمح لالعبني املورفووظيفية الفروق على التعرف •
 .هلم ومناسبة هبم

 .الدراسة( )عينة القدم كرة لالعيب ووظيفية مورفولوجية معطيات وضع يف املسامهة •

 : الدراسة فرضيات

 : العامة الفرضية -1

  .املرفووظيفي التقييم عملية نتائج يف اجلزائري الشرق يف احملرتفة األندية ختتلف •

 الجزئية الفرضيات  -2

 األولى الجزئية الفرضية -2-1

 .املورفووظيفي التقييم عملية نتائج يف احملرتف األول الوطين القسم أندية ختتلف-   

 

 الثانية الجزئية الفرضية -2-2

 .املورفووظيفي التقييم عملية نتائج يف احملرتف الثاين الوطين القسم أندية ختتلف-
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 الثالثة الجزئية الفرضية -2-3

 .املورفووظيفي التقييم عملية نتائج يف والثاين األول الوطين القسم أندية ختتلف-

  اإلجرائية الفرضيات -3

  األولى اإلجرائية الفرضية  -3-1

 املورفووظيفي التقييم عملية نتائج يف تاجنانت ودفاع قسنطينة شباب فريقي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد - 
 0.05 معنوي مستوى عند

  الثانية اإلجرائية الفرضية -3-2

 التقييم عملية نتائج يف الفكرون عني وشباب اخلروب مجعية فريقي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد-
 0.05 معنوي مستوى عند املورفووظيفي

 الثالثة اإلجرائية الفرضية -3-3

 املورفووظيفي التقييم عملية نتائج يف قسنطينة وشباب اخلروب مجعية فريقي بني إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 0.05 معنوي مستوى عند

 الوصفي المنهج :البحث منهج •
 املرشد مبثابة وتكون والدراسة البحث عملية يف انطالقاته الباحث عليها يبىن منهجية أسس علمية دراسة لكل

 املنهج واستخدام اختيار علينا اقتضى املطروح األشكال دراسة فان واملوضوعية بالدقة دراسته تتم حىت يوجهه الذي
 . دقيقا وصفا بوصفها ويهتم الواقع يف توجد كما الظاهرة دراسة على يعتمد الذي الوصفي

 :البحث عينة

 :على الدراسة عينة تشتمل

 .تاجنانت( .د قسنطينة، .العبا )ش 25 يضم فريق كل أن حيث ،احملرتف األول الوطين القسم من العبا 50 -

 .فكرون( عني.ش اخلروب،.العبا )ج 25 يضم فريق وكل احملرتف، الثاين الوطين القسم إىل ينتمون العبا 50 -
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الرديف أكابر.  الفريق فئة من كلهم أهنم أي السن متغري حيث من متجانس الدراسة عينة أفراد أن العلم مع
(U23) 

 الدراسة في المستخدمة االختبارات -

  :Vameval اختبار  -     

 max 2VOو  VMAاهلوائية القصوى السرعة بتقييم يقوم   Cazorla  كازورال الفرنسي للعامل اختبار هو
 اختبار يف . القوى أللعاب خمصص 400m مضمار يف االختبار جيري حيث لألوكسجني، القصوى السرعة

Vameval 0.5 ب تزداد السرعةkm/h كل يف وآخر جرس كل بني االعتدال متوسطة تكون و  دقيقة كل  
20m 2 مبسافة القمع عن الالعب تأخر مبجرد االختبار ينتهيm لالعب عليها احملصل النقاط أخذ ميكن وبذلك 

 .املقطوعة املسافة و         VMA يف واملتمثلة Beeper جهاز من

 

 CMJ و SJ اختبار -
 وكذلك السفلية األطراف استطاعة هبا نقصد لالعبني، العضلية االستطاعة مدى لقياس يستعمالن اختباران مها
 بساط"بـ واملعروف Ergo Test Globus القياس وسيلة بنفس ويستعمالن  (saut)القفز مدى قياس

   Tapis de Boscoبوسكو 

 SJ: (Squat Jump) إعطاء مع حبيث درجة °90 بزاوية الرجلني ثين مع االختبار أداة فوق الالعب يكون 
 .القفز معطيات بتسجيل اجلهاز فيقوم بالقفز الالعب يقوم اإلشارة

 CMJتقدير أحسن نسجل حيث الوقوف وضعية من اجلهاز على متتالية قفزات 3 بـ الالعب يقوم. 
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 وكالهما تاجنانت ودفاع قسنطينة شباب فريقي على أجريت والتي الوظيفية االختبارات نتائج :1الجدول
 .المحترفة األولى للدرجة ينتميان

 
أن    (0.89)باحنراف معياري قيمته DRBT (15.39) احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ

وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل   (0.46)وباحنراف معياري قيمته  CSC (14.80)قيم املتوسط احلسايب للنادي
 .عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

ية وهي أصغر من مستوى املعنو  (0.033) تساوي) الختبار )ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها

(Akramov)   بين ناديي القسم األولDRBT وCSC . 

وباحنراف معياري قيمته  DRBT (15.30) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أيضا  أعاله اجلدول  يبني
وهي قيم متقاربة   (1.001)باحنراف معياري قيمته   CSC (15.23)احلسايب للنادي، وأن  قيم املتوسط (0.48)

 .تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي  اكرب من مستوى  (0.824) تساوي) الختبار )ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :ليت مفادها من مث  نقبل الفرضية الصفرية ا   (α=0.05)املعنوية
  .CSC و  DRBTبين ناديي القسم األول   (vameval)اختبار

  (0.044)باحنراف معياري قيمته  DRBT (0.30) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة تشري   (0.059)باحنراف معياري قيمته   CSC   (0.37)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني
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وهي اصغر من مستوى املعنوية  (0.002) تساوي) الختبار )ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)   ت داللة إحصائية  في اختبار توجد فروق ذا :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها

(Akramov)   بين ناديي القسم األولCSC  و DRBT  ولصالح فريقCSC . 

  (0.053)باحنراف معياري قيمته  DRBT (0.33) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة تشري   (0.027)وباحنراف معياري قيمته    CSC (0.37)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اصغر من مستوى املعنوية  (0.043) تساوي) الختبار )ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)   تبار توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اخ :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها(cmj)  

 . CSCو لصالح فريق   DRBTو  CSCبين ناديي القسم األول 

 المورفولوجية االختبارات نتائج:  2 الجدول

 
باحنراف معياري قيمته  DRBT (101.11) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة   (2.94)وباحنراف معياري قيمته   CSC (102.28)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي  (1.66)

 .تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.196) تساوي) الختبار)ت (p) االحتمالية القيمة أن   اجلدول يبني كما
(0.05=α)  فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  ال توجد  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

(biacromial)    بين ناديي القسم األولDRBT   و CSC. 
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باحنراف معياري قيمته  DRBT (84.25) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أيضا (2) اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة   (7.36)باحنراف معياري قيمته   CSC (86.75)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي   (2.60)

 .تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي أكرب من مستوى املعنوية  (0.216) تساوي) الختبار)ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

 .CSC و   DRBTبين ناديي القسم األول    (symphisien)اختبار

  (1.66)وباحنراف معياري قيمته DRBT (101.11) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   ذاته اجلدول يبني كما
وهي قيم متقاربة تشري   (2.94)وباحنراف معياري قيمته   CSC (102.28)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اصغر من مستوى  (0.216) تساوي) الختبار)ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها  (α=0.05)املعنوية

(sous scapulaire)   بين ناديي القسم األولCSC  وDRBT   ولصالح فريقDRBT . 

  (1.89)باحنراف معياري قيمته  DRBT (3.89) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا   (2.12)باحنراف معياري قيمته  CSC (3.82)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى  (0.936) تساوي) )ت الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها   (α=0.05)املعنوية

(bicipital)   بين ناديي القسم األولCSC  وDRBT . 

  (3.32)باحنراف معياري قيمته  DRBT (7.10) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل   (3.50)باحنراف معياري قيمته CSC (6.94)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي أكرب من مستوى  (0.909) تساوي) الختبار)ت (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في    :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها  (α=0.05)املعنوية
 . DRBTو  CSC  بين ناديي القسم األول   (tricipital)اختبار

وباحنراف  8.17هي  DRBT لنادي احلسايب املتوسط قيمة فإن   Suprailiaque الختبار بالنسبة
وهي قيم   3.09وباحنراف معياري قدره  7.03هي  CSC،  وأن قيمة املتوسط احلسايب لنادي  3.32معياري  
 . CSCذات داللة إحصائية لفريق   فروق وجود مت فيهامتقاربة 

باحنراف  10.020هي  DRBT لنادي احلسايب املتوسط قيمة فإن  Sous scapulaire الختبار بالنسبة
، وهي قيم متقاربة  2.11باحنراف معياري قدره   CSC 8.22وان قيمة املتوسط احلسايب لنادي   2.08معياري 

 . CSCيق  وجدت فيها فروق ذات داللة إحصائية لصاحل فر 

 1 الفرضية نتائج مناقشة

الالعبني  مجيع على والوظيفية املورفولوجية االختبارات تطبيق بعد عليها املتحصل 2 و 1 اجلدولني خالل نتائج من
 األول القسم - الدرجة نفس إىل ينتميان أهنما من بالرغم العينتني بني االختبارات نتائج يف معتربة فروق وجود مت 

  .حمرتف

 جليا هذا ويظهر تاجنانت، دفاع من  أحسن نتائج على  قسنطينة  شباب حتصل 1 اجلدول نتائج فمن خالل 
  اختبار بذلك وخنص  متكافئة بالتقريب النتائج كانت اآلخرين االختبارين ونتائج  SJ و  CMJ اختبار من كل يف

vameval   وAkramov . 

 و  Biacromial  اختبار يف  أقل قيم على  تاجنانت  دفاع فريق حتصل 2 اجلدول نتائج حسب
Symphysien دفاع لفريق املورفولوجية الناحية من طفيف تفوق لوحظ بينما قسنطينة شباب بفريق مقارنة 

 . تاجنانت

 الوظيفية االختبارات نتائج 3 الجدول
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 عني شباب و اخلروب مجعية فريقي على أجريت واليت عليها احملصل الوظيفية االختبارات نتائج 3 اجلدول لنا يبني
 .احملرتفة الثانية للدرجة ينتميان وكالمها الفكرون

وباحنراف معياري  CRBAF   (15.51) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم   (0.48)وباحنراف معياري قيمته    ASK (14.54)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي   (0.48)قيمته

 .متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اصغر من مستوى  (0.00) تساوي  -ت – الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في   :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها  (α=0.05)املعنوية
 .ASKولصالح فريق ،  CRBAFو   ASKبين ناديي القسم الثاني    (Akramov)اختبار

  (0.96)وباحنراف معياري قيمته  CRBAF (14.60) لنادي  احلسايب املتوسط قيم أن   (3) اجلدول يبني
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا   (1.13)وباحنراف معياري قيمته   ASK (14.70)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.797) تساوي (ت) الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

(vameval)   بين ناديي القسم الثاني المحترفASK   وCRBAF .  

وباحنراف معياري قيمته   CRBAF  (0.344) لنادي  احلسايب املتوسط قيم أن   اجلدول نفس من نالحظ
وهي قيم   (0.084)وباحنراف معياري قيمته   ASK (0.420)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي   (0.031)

 .متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اصغر من مستوى املعنوية  (0.004) تساوي (ت) الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)   توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار :، من مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها(sj)   بين

 . ASKولصالح فريق ،  CRBAFو   ASKناديي القسم الثاني 
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باحنراف معياري قيمته  CRBAF (0.356) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن    اجلدول نفس يبني كما
، وهي قيم  (0.057)باحنراف معياري قيمته   ASK (0.472)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي   (0.030)

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتنيمتقاربة تشري 

وهي اصغر من مستوى  (0.000) تساوي -ت - الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار    :، ومن مث  نقبل الفرضية البديلة اليت مفادها (α=0.05)املعنوية

(cmj)   بين ناديي القسم االثانيASK   وCRBAF  ، ولصالح فريقASK . 

 المورفواوجية االختبارات نتائج 4 الجدول

 
  (2.46)وباحنراف معياري قيمته CRBAF (101.633) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   (4) اجلدول يبني

وهي قيم متقاربة تشري   (1.87)وباحنراف معياري قيمته    ASK  (100.40)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 
 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

  (α=0.05)وهي اكرب من مستوى املعنوية (0.136) تساوي -ت -الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ و
  (biacromial)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

 . CRBAFو   ASKبين ناديي 

وباحنراف معياري قيمته  CRBAF (84.25) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   (4) اجلدول من يتضح كما
وهي قيم متقاربة   (7.36)وباحنراف معياري قيمته   ASK (86.75)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي   (2.60)

 .تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني
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  (α=0.05)وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.719) تساوي -ت- الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   ونالحظ
  (symphisien)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

 . CRBAFو     ASKبين ناديي 

  (2.58)وباحنراف معياري قيمته CRBAF (9.45) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   (4) اجلدول من نالحظ
وهي قيم متقاربة تشري   (2.19)وباحنراف معياري قيمته   ASK    (7.80)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.069) تساوي -ت– الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها(Sous 

scapulaire)   بين نادييASK     وCRBAF . 

وأن    (2.09)وباحنراف معياري قيمتهCRBAF (5.35 ) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   (4) اجلدول يبني
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل   (1.53)( وباحنراف معياري قيمته 4.23) ASK قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى  ( (0.107) تساوي -ت- الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها (α=0.05)املعنوية
 . CRBAFو    ASKبين ناديي   (bicipital)اختبار

وباحنراف معياري   CRBAF  (7.64) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
وهي قيم   (2.34)وباحنراف معياري قيمته  ASK (3.23)، وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي  (5.57)قيمته

 .متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى  (0.055) تساوي -ت-  الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار    :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها (α=0.05)املعنوية

(suprailiaque)   بين نادييASK    وCRBAF . 
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  (2.62)باحنراف معياري قيمته  CRBAF (7.75) لنادي احلسايب املتوسط قيم أن   أعاله اجلدول من نالحظ
، وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا  (2.38)وباحنراف معياري قيمته  ASK   (6.00) وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي

 .فروق بني متوسطات اجملموعتنيإىل عدم وجود 

وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.066) تساوي (ت) الختبار (p) االحتمالية القيمة أن   نالحظ كما
(0.05=α)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

(tricipital)   بين نادييASK    وCRBAF . 

 2 الفرضية النتائج مناقشة

 االختبارات يف اخلروب مجعية لفريق أحسن نتائج 3 اجلدول من عليها املتحصل الوظيفية االختيارات نتائج تظهر
CMJ و SJ اختبار نتيجة بينما Vameval اختبار يف تفوق وأظهرت  متشاهبة، كانت Akramov 

  .فكرون عني شباب فريق لصاحل

 نتائج ظهور مع الفريقني بني االختبارات نتائج يف تقارب هناك 4 اجلدول يف املدونة املورفولوجية للنتائج بالنسبة أما
 . (ASKاخلروب ) مجعية لصاحل Sous scapulaire اختيار يف أحسن

  قسنطينة وشباب الخروب جمعية لفريقي الوظيفية االختبارات نتائج5  الجدول

 
  (0.467)وباحنراف معياري قيمته          CSC  (14.80)اجلدول أعاله أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي   يُبني  

وهي قيم متقاربة تشري   (0.480)وباحنراف معياري قيمته   ASK (14.54)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 
 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى   (0.127)تساوي   -ت –الختبار  (p)ونالحظ أن  القيمة االحتمالية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها (α=0.05)املعنوية
 . ASK و   CSCييبين ناد(  (Akramovاختبار
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 (1.001)وباحنراف معياري قيمته  CSC (15.23)ويتضح من اجلدول أعاله أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري   (1.130)وباحنراف معياري قيمته   ASK  (14.70)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية   (0.166)تساوي  (ت)الختبار  (p)لقيمة االحتمالية كما نالحظ أن  ا
(0.05=α)  توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

(vameval)   بين نادييCSC    وASK . 

وأن    (0.59)وباحنراف معياري قيمته CSC (0.379) أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي  (5)يظهر من اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا   (0.84)وباحنراف معياري قيمته  ASK   (0.420)قيم املتوسط احلسايب لنادي 

 .إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية   (0.119)تساوي  -ت -الختبار  (p)كما نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
(0.05=α)  توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها(sj)   بين

 . ASKو        CSCناديي

وأن    (0.27)وباحنراف معياري قيمته  CSC (0.378)اجلدول أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي  نفس يُبني  و 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل   (0.57)وباحنراف معياري قيمته  ASK (0.472)قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اصغر من مستوى   (0.00)تساوي  -ت –الختبار  (p)كما يوضح أن  القيمة االحتمالية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :الفرضية البديلة اليت مفادها  ومن مث  نقبل   (α=0.05)املعنوية

(cmj)  بين نادييCSC        وASK  ولصالح فريقASK . 
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 المورفولوجية االختبارات نتائج 6 الجدول

 
 

وأن    (7.36)وباحنراف معياري قيمته CSC (86.75)يوضح اجلدول أعاله أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل   (2.56)وباحنراف معياري قيمته  ASK (83.34)قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

=α(0.05  (وهي اكرب من مستوى املعنوية   (0.98)تساوي  (ت)الختبار  (p)أن  القيمة االحتمالية  يُبني  كما 
  (symphisien)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار :بل الفرضية الصفرية اليت مفادها ، من مث  نق
 .ASKو        CSCبين ناديي

  (2.94)باحنراف معياري قيمته CSC  (102.28) ونالحظ من نفس اجلدول أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا  (1.87)باحنراف معياري قيمته   ASK (100.40)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى   (0.42)تساوي  -ت -الختبار   (p)كما نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها   (α=0.05)املعنوية

(biacromial)  بين نادييCSC    وASK. 

وباحنراف معياري قيمته   CSC       (8.22)ونالحظ من اجلدول أيضا أن  قيم املتوسط  احلسايب لنادي  
يم متقاربة وهي ق  (2.19)وباحنراف معياري قيمته   ASK (7.80) وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي  (2.12)

 .تشري مبدئيا إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني
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وهي اكرب من مستوى   (0.582)تساوي   -ت –الختبار  (p)كما نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :، ومن مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها  (α=0.05)املعنوية

(Sous scapulaire) بين نادييCSC    وASK. 

وأن  قيم   (2.12)وباحنراف معياري قيمته  CSC (3.82)أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي   (6)يوضح اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا   (1.53)و باحنراف معياري قيمته           ASK (4.23) املتوسط احلسايب للنادي 

 .ق بني متوسطات اجملموعتنيإىل عدم وجود فرو 

  (α=0.05)وهي اكرب من مستوى املعنوية  (0.542)تساوي  (ت)الختبار  (p)و نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
بين   (bicipital)توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها 

 .ASKو       CSCناديي

  (3.50)وباحنراف معياري قيمته  CSC  (6.94)أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي   (6)كما نالحظ من اجلدول 
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا   (2.38)وباحنراف معياري قيمته   ASK  (6.00)وأن  قيم املتوسط احلسايب للنادي 

 .إىل عدم وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى   (0.388)تساوي   -ت –الختبار   (p)كما نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار   :، ومن مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها  (α=0.05)املعنوية

(tricipital)  بين نادييCSC   وASK. 

وأن  قيم   (3.09)وباحنراف معياري قيمته   CSC  (7.03)أن  قيم املتوسط احلسايب لنادي   (6)اجلدول ويُبني  
وهي قيم متقاربة تشري مبدئيا إىل عدم   (2.34)وباحنراف معياري قيمته ASK(5.57) املتوسط احلسايب للنادي 

 .وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني

وهي اكرب من مستوى املعنوية   (0.147)تساوي  (ت)بار الخت (p)كما نالحظ أن  القيمة االحتمالية 
(0.05=α)   توجد فروق ذات داللة إحصائية  في اختبار  :، من مث  نقبل الفرضية الصفرية اليت مفادها

(suprailiaque)  بين نادييCSC   وASK. 
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   معياري وباحنراف 7.64 هي ASK لنادي احلسايب املتوسط قيمة فإن  suprailiaque الختبار بالنسبة
 مما متقاربة قيم وهي  3.09  قدره معياري وباحنراف 7.03  هي cscلنادي احلسايب املتوسط قيمة أن و 3.23

 .ASKو   CSCبني ناديي إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم عن يدل

 وباحنراف 9.450 هي ASK لنادي احلسايب املتوسط قيمة فإن  Sous scapulaire الختبار بالنسبة أما
 متقاربة قيم وهي 2.11 قدره معياري وباحنراف 8.22 هي csc لنادي احلسايب املتوسط قيمة وأن ، 2.58 معياري

 .ASKو   CSCبني ناديي إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عن يدل مما

 3 الفرضية  النتائج مناقشة

 نتائج بأن يتضح 5 اجلدول يف واملبينة والوظيفية املورفولوجية االختبارات من عليها املتحصل  النتائج خالل من
 Akramov و vameval اختباري بالذكر وخنص البدنية االختبارات يف قسنطينة شباب احملرتفة األوىل الدرجة فريق
 .اخلروب( احملرتف)مجعية  الثاين احملرتف القسم يف نظريهتا من أفضل نتائج سجلت اين

 األوىل احملرتفة الدرجة لفريق أفضل نتائج نالحظ 6 اجلدول يف املبينة املورفولوجية االختبارات لنتائج بالنسبة أما
CSC التالية االختبارات يف symphysien و biacromial التالية االختبارات نتائج يف وأقل: bicipital -

tricipital -   sous capulaire -  suprailiaque  احملرتفة الثانية جةالدر  بفريق اخلاصة ASK . 

 :الدراسة استنتاجات

  ASKوفريقي   الدرجة احملرتفة الثانية   CRBAF و csc األوىل احملرتفة الدرجة فريقي بني واضحة فروق هناك
 :أنه حيث.اإلحصائية القياسات بني الفروق بداللة الدرجة نفس إىل املنتميني الفريقني بني وحىت  CRBAFو

 csc و  DRBTبني ناديي القسم األول  (Akramov) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . 

 . cscو  DRBTبني ناديي القسم األول  (vameval) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 DRBT و  cscبني ناديي القسم األول  (Akramov) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . cscولصاحل فريق 
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و لصاحل  DRBTو   cscبني ناديي القسم األول  (cmj) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . cscفريق 

  cscبني ناديي القسم األول (sous scapulaire) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 .  DRBTولصاحل فريق   DRBTو

  DRBTبني ناديي القسم األول   (biacromial) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •
 . cscو

  DRBTبني ناديي القسم األول   (symphisien) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •
 .cscو

 .DRBT و  cscبني ناديي القسم األول  (bicipital) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 ASKو  CRBAFبني ناديي القسم الثاين  (Akramov) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 .ASKولصاحل فريق 

  CRBAFبني ناديي القسم الثاين احملرتف  (vameval) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •
 .ASK و

ولصاحل  ASK و CRBAFبني ناديي القسم الثاين  (sj) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . ASKفريق 

  ASK و  CRBAFبني ناديي القسم الثاين  (cmj) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد •
 . ASKولصاحل فريق 

 .CRBAF و  ASKبني ناديي  (biacromial) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 .ASK و CRBAFبني ناديي  (symphisien) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 .ASK و  CRBAFبني ناديي  (Sous scapulaire) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 .ASKو  CRBAFبني ناديي  (bicipital) اختبار يف  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال •

 .ASK و     cscبني نادي    (Akramov)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو        cscبني ناديي   (vameval)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •
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 .ASKو         cscبني ناديي   (sj)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKولصاحل فريق   ASKو   cscبني ناديي     (cmj)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو   cscبني ناديي   (symphisien)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو   cscبني ناديي   (biacromial)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار   •

 .ASKو   cscبني ناديي   (Sous scapulaire)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو   cscبني ناديي    (bicipital)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو   cscبني ناديي    (tricipital)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 .ASKو   cscبني ناديي    (suprailiaque)توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف اختبار  •

 االقتراحات والتوصيات 

 :يلي ما الباحث يقرتح النتائج مناقشة بعد

 .ضرورة االهتمام باللياقة البدنية لالعبني والتأكيد على عناصرها أثناء التحضري والتدريب قصد املنافسات -

تكرار التقييم املورفووظيفي خالل املوسم الرياضي ملعرفة حالة الالعبني ومستوى لياقتهم  البدنية قصد تطوير  -
 من خالل مراعاة خصائصهم املرفولوجية ومتطلباهتم الوظيفية.صفاهتم البدنية 

تطبيق االختبارات لقياس اخلصائص املورفووظيفية واالعتماد على برامج علمية يف التحضري والتدريب تضمن  -
 .االرتقاء باملستوى البدين والوظيفي لالعبني يف كرة القدم
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 :العلمية المادة في المعتمدة المراجع

 :العربية باللغة المراجع

 ( التقومي كمدخل لتطوير العلم ، املركز القومي للبحوث، جامعة عني مشس.2000إمساعيل حسن حممد ) -
 ( فيسيولوجية اللياقة البدنية، دار الفكر العريب، القاهرة.2003أبو العال أمحد عبد الفتاح، أمحد نصر الدين ) -
 ط البدين ملختلف العمار ، اجمللة العربية للغذاء والتغذية.( وصفة النشا2003املزيين خالد بن صاحل ) -
 ( ألسس ونظريات التدريب الرياضي، دار الفكر العريب، القاهرة.1999بسطويسي أمحد ) -
 ( علم التدريب الرياضي، دار الفكر العريب، القاهرة.1994حممد حسن حممد عالوي ) -
 للتدريب الرياضي، مركز الطيف للطباعة، جامعة القادسية.( األسس العلمية 2004عبد اهلل حسني الالمي ) -
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Abstract 

Objectives: The current study aims to identify the levels of health behavior in diabetics. As well 

as to identify the differences in diabetes patients in accordance to variables as sex, the duration of 

the disease and educational level. 

 

METHOD: To achieve the objectives of the study, a target sample of 120 individuals with diabetes 

were selected and residing in Ouargla (Algeria). Gender, social status, educational level and 

duration of illness were considered. The study used descriptive method. The Health Behavior Scale 

was designed to test the hypotheses of the study. 

 

Results: The study found an average level of health behavior in diabetics. It also found differences 

in health behavior according to sex, while differences were not statistically significant for disease 

duration and educational level. 

Keywords: Health Behavior; Diabetic; Diabetes; 
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 ملخص الدراسة

التعرف  مرضي السكر. و كذلكالتعّرف على مستويات السلوك الصحي لدى ايل احلالية  هتدف الدراسة:أهداف الدراسة
 علي الفروق لدي مرضي السكري حسب متغري اجلنس و مدة املرض و املستوي التعليمي. 

مصابا  مبرض السكري مقيمني مبدينة  فردا 120من قصدية تتكون عينة :لتحقيق أهداف الدراسة مت اختيار الطريقة
ومدة املرض.  اجلنس، املستوى التعليميمن حيث لدى أفراد العينة مت األخذ بعني االعتبار االختالفات  .)اجلزائر(ورقلة

 .ات الدراسةالختبار فرضيمقياس السلوك الصحي  . ومت تصميم وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االستكشايف
اىل وجود  كما توصلت  .توصلت الدراسة اىل وجود مستوى متوسط من السلوك الصحي لدى مرضي السكري النتائج:

 .ملستوي التعليميو ا املرض ةفروق يف السلوك الصحي حسب اجلنس، بينما الفروق مل تكن دالة احصائيا فيما خيص مد

 مرض السكري. -السكري -السلوك الصحي –الكلمات المفتاحية :
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 مقدمة وإشكالية الدراسة :

وامل العوامل البيولوجية املسببة للمرض يف عملية التشخيص، إذ  ظلت هذه العارتكز اهتمام األطباء لعقود طويلة على     
هي املفسرة  للصحة واملرض لوقت طويل، وهذا ما يعرف بالنموذج أحادي املنحى. لكن وبعد أن اتضح وجود عوامل 

بح األطباء ؤملة،  أصأخرى نفسية واجتماعية قد تزيد من حدة املرض وطول فرتة العالج أو ختفف من أعراض املرض امل
 (( gec,how et kimel,2005 يعتربون التغريات النفسية واالجتماعية تضيف حتديا جديدا يواجه املريض 

تضمحل  يةاجلسدية والنفسومن هنا أخذت احلدود اليت كانت العلوم الطبية تضعها حىت وقت قريب بني األمراض     
بسبب تزايد البحوث اليت انطلقت من أن العقل واجلسد البد أن يكونا مرتابطني بشكل ما. كما أن ظهور النموذج 

أحدث وثبة كبرية يف مسار هذه الدراسات ووسع جماالت البحث استنادا إىل فكرة الوحدة  ،البيولوجي النفسي االجتماعي
 يؤدي إىل اختالل اجلوانب األخرى تبعا لذلك، ،ختالل  يف جانب منهاوأن أي ا، العلمية لإلنسان يف الصحة واملرض

 Olmans etعن 54: 2008)دليلة زناد،وأصبحت العالجات الطبية تعامل اجلسد والعقل كوحدة واحدة. 
Enry,2004). 

أمراض  نلقد قاد النموذج البيولوجي النفسي االجتماعي إىل فهم أكثر عمقا جلميع ما يتعرض له اإلنسان م     
جماالت تشخيصها وعالجها،كما أنه لفت االنتباه للتعقيد اإلنساين والتباين من ووسع  ،واضطرابات جسمية أو نفسية

ول احلديث م القيم الشخصية .هذا التناينظكما أدى ايل ت  ؛ بني األفراد واجلماعات والرتكيز على أمهية األحداث العقلية
 ية واالجتماعية.النفس - تفسريه للصحة واملرض بني العوامل البيولوجيةالذي يعرف بعلم النفس الصحة جيمع يف

 ،والكلى ،وأمراض القلب ،وقد ركز هذا النموذج على األمراض العضوية السيما اخلطرية واملزمنة كالسرطانات     
ت يف الدول من حاالت الوفيا ٪70والتهاب املفاصل اليت أظهرت الدراسات املختلفة أهنا سببا يف  ،والسكري
لذلك  .(james et markes,2002 ) كما أهنا تثقل كاهل احلكومات يف مجيع الدول اليت تنشر فيها ؛املتقدمة

 Pawer et،)(2006humldeetal(، )chishlim 2003 دراسات )دراسات عديدة، من بينها  وتوصلت
al,2001،) (1974 Koch et Molner,) انعكاسات سيكولوجية واجتماعية ، إىل أن لألمراض اخلطرية واملزمنة

كما أهنا تشكل املعانات األساسية للمريض، فهذه احلالة تستوجب ضرورة االهتمام   .خطرية تتطلب العناية واالهتمام
باملضاعفات السيكولوجية واالجتماعية للمرض املصاحب له. وتوصلت الدراسات كذلك إىل أن املرض املزمن يشكل 

 )  12 :2005)حكيمة آيت حمودة، ريض جيعله مشوشا ضغطا نفسيا شديدا على امل
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ومن بني األمراض املزمنة اليت حتاول الدراسة احلالية التطرق هلا مرض السكري الذي توضح خمتلف األحباث ارتفاع      
مليون شخص  286فقد أوضحت إحصائيات االحتاد العاملي جلمعيات مرضى السكري إصابة  .عدد املصابني به كل سنة

من سكان العامل، كما  ٪ 7سنة ، أي ما يقارب  60و 20باملرض يف مجيع أحناء العامل من األشخاص البالغني بني 
مليون  440عن جتاوز الرقم  من إمجايل نفقات الرعاية الصحية العاملية، وأضاف اإلحصاء العاملي ٪ 11.6أصبح يشكل 

 .2030شخص مصاب عام 

مصاب  مليون مريض 3,5حيث أصبح يقارب  ويعترب مرض السكري من أكثر األمراض املزمنة انتشارا يف اجلزائر     
من العدد اإلمجايل لسكان اجلزائر ، وحيتل املرتبة الثانية من حيث عدد اإلصابات بعد  ٪ 10أي ما يعادل  2011سنة 
من يد مستمر إىل أن املرض يف تزاكما بينت وزارة الصحة واملعهد الوطين للصحة العمومية    .اع ضغط الدم الشرياينارتف

اهتا لعام ستصنف حسب دراسات املنظمة العاملية للصحة وترقب ، علي سبيل املثال،فاجلزائر .حيث النسبة أو التكاليف 
وتبقى النسبة (  03: 2011وزارة الصحة، ) مرض السكريضمن الدول اليت سوف يطؤها خطر كبري جراء  2025

وشاملة عن املرض   احلقيقية للمصابني بالسكري يف اجلزائر جمهولة وغامضة حلد اآلن بسبب عدم وجود إحصائيات دقيقة
 لكل سكان اجلزائر.

ان شخصية ف ،وان كان مرض السكري يثقل كاهل الرعاية الصحية وله دالئل خاصة على األفراد الذين يعانون منه     
منط سلوك صحي  إتباعوباإلضافة إىل عدم  ،الفرد وخصائصها يعترب من العوامل األساسية املسامهة يف اإلصابة باملرض

  من املعانات. مناسب للتخفيف

صحي عن كل نشاط يقوم به الفرد لتنمية صحته كالغذاء الصحي والنشاط الرياضي واالمتثال للتعليمات يعرب السلوك ال    
فأمناط السلوك الصحي تقوم  .(taylor,2003) الطبية ومتابعة العالج واالبتعاد عن عوامل اخلطر والسلوك املمرض

أمراض فقر و  ،ومنع حدوثها كالسرطان ،األمراضعلى اإلجراءات اليت يتخذها الفرد من أجل التعرف املبكر على حدوث 
وهذا يشتمل على أمناط السلوك اليت تبدو مالئمة من أجل احلفاظ على  .....ومرض السكري  ،األمراض املعدية و، الدم

 (.09: 2008) سامر رضوان، الصحة وتنميتها وإعادة الصحة اجلسدية 

يومية حمددة، و ذلك بغرض االستمرارية و التعايش مع املرض. و قد إدارة بيانات علي املريض احرتام فرض داء السكري 
 :Stuckey, 2014 التعايش مع السكري بالتحديات النفسية واالجتماعية.)هذا غالًبا ما يرتبط دلت بعض الدراسات انه 

2466-74  , 2013: 767-77;   Nicolucci) منط  ول الدواء ، وتعديلوتتضمن املراقبة اخلارجية مراقبة السكر اليومي ، وتنا
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احلياة ، والوقاية من مضاعفات طويلة األمد للشيخوخة ، والتعامل مع التحديات النفسية واالجتماعية املرتبطة بالعيش 
 صة.اليت تقدمها املراكز املتخصرض السكري ملدعم الالستفادة من خدمات ل بشكل مستمر التواصلمزمنة ، و  مع حالة

ى معرفتهم جتاه صحتهم احلالية واملستقبلية ، ومستو  مرضى السكريتؤدي املعتقدات اليت حيملها  املرجح أنكما  انه من 
، و من مث ( Rosenstock, 1974 : 328-35 باملرض، إىل تعديل مدى مشاركتهم يف اإلدارة الذاتية للمرض.)

. و هذا ما لصحية ااحلالة تائج ن مرض وواإلدارة الذاتية للاليت حيملها املريض حتديد التفاعل بني املعتقدات الصحية 
نموذج املعتقد الصحي الذي طوره الباحثون األمريكيون يف اخلمسينات من القرن الثالث. ويوفر هذا النموذج إطاًرا ب بعرف

 .اإلدارة الذاتية للمرض يف  أو عدم مشاركتهم املرضى مشاركةمفاهيمًيا لفهم الفوارق يف سبب 

الدراسة احلالية التعّرف على مستويات السلوك الصحي لدى عينة من املرضى املصابني مبرض  حتاولو انطالقا من هذا  
 السكري، وذلك من خالل طرح التساؤالت التالية:

 تساؤالت الدراسة:-1

 ما مستوى السلوك الصحي لدى مرضى السكري؟ .1-1
 . هل توجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى السكري حسب اجلنس ؟1-2

 .هل توجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى السكري حسب مدة املرض؟1-3

 . هل توجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى السكري حسب الوضعية االجتماعية؟1-4

  فرضيات الدراسة :-2

 نتوقع وجود مستوى منخفض من السلوك الصحي لدى مرضى السكري. -1

 السكري حسب اجلنس.توجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى  -2

 املرض.توجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى السكري حسب مدة -3

 .حسب املستوي التعليميتوجد فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى السكري  -4
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 تقوم الدراسة احلالية على جمموعة من األهداف املتمثلة يف :  أهداف الدراسة :  -3

 املرضى املصابني مبرض السكري. لدى*  الكشف عن مستوى السلوك الصحي 

 .و املسنوي التعليميفروق يف السلوك الصحي حسب اجلنس، مدة املرض فحص ال* 

 تتلخص أمهية البحث يف النقاط التالية:أهمية الدراسة :  -4

تتناول الدراسة احلالية مرضا مزمنا متزايد االنتشار يف اجملتمع اجلزائري يهدد خمتلف الفئات العمرية ويشكل عبئا صحيا  -
واجتماعيا واقتصاديا من خالل تعقد املضاعفات اليت يطرحها على املستوى اجلسدي، والتداعيات اليت يفرزها على 

ة  أيضا أن تسلط الضوء على السلوك الصحي املتبع من طرف مرضى املستويني النفسي واالجتماعي. وحتاول الدراس
 السكري إلبراز خصوصيته ومدى تأثره بعوامل الشخصية ومساهتا 

تكمن أمهية الدراسة التطبيقية أيضا يف حماولتها القرتاح أداة مناسبة لقياس السلوك الصحي لدى مرضى السكري كما   -
 االكلنيكي.ميكن االستفادة منها يف جمال العمل 

 حدود الدراسة : -5

مصابا مبرض السكري من البالغني يرتاوح سنهم  120أجريت الدراسة على عينة متكونة من  . الحدود البشرية:5-1
 سنة، وخيتلفون حسب اجلنس ومدة املرض والوضعية االجتماعية. 55و 20بني 

ي الستشفائية حممد بوضياف )مصلحة الطب الداخلأجريت الدراسة مبدينة ورقلة، باملؤسسة ا. الحدود المكانية :5-2
 و وحدة بيت السكري( .

أجريت الدراسة من الفرتة املمتدة بني شهري جانفي ومارس من املوسم اجلامعي  . الحدود الزمنية :5-3
2014/2015. 
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 التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة : -6

السلوك الصحي بأنه السلوك الذي يقوم به األفراد  (,2003Taylor) يعرف تايلور . السلوك الصحي:6-1
السلوك الصحي على أنه مفهوم جامع ألمناط (Ferber, 1979) للحفاظ على صحتهم وتنميتها، كما يعرف فريبر 

 .,Ferber, 1979)10 ( السلوك واملواقف كلها القائمة على الصحة واملرض وعلى استخدام اخلدمات الطبية 

  يفرتض أن يتبعه مريض السكري لتجنب مضاعفات املرضااللتزام الذي والسلوك الصحي يف الدراسة احلالية هو    
 كااللتزام بالعالج وإتباع التعليمات الطبية وإجراءات السلوك الوقائي. 

ن طرف الباحثة مقياس السلوك الصحي املعد م الدرجة اليت يتحصل عليها الفرد يفويعرف السلوك الصحي إجرائيا بأنه    
 هلذا الغرض.

ورد يف الدليل التشخيصي أن مرض السكري هو احد االضطرابات اجلسمية احلقيقية اليت . مرض السكري : 6-2
 : DSM III- R, 1987) اتساهم العوامل السيكولوجية بدور هام  يف بداية اإلصابة هبا أو يف تفاقم احلالة املرضية للفرد 

12)   

 : األمي، مستوي ابتدائي، مستوي املتوسط، املستوي الثانوي، و اجلامعي المستوي التعليمي 6-3

 فما فوق 10-5من  مدة المرض 6-4

  الجانب التطبيقي للدراسة :  -7

 اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي االستكشايف. المنهج المتبع في الدراسة : .7-1

 الدراسة النهائية عينة العينة القصدية، وتكونت طريقة على العينة أفراد اختيار يف اعتمدت الباحثة  عينة الدراسة:.7-2
 سنة. 55و 20أنثى يرتاوح سنهم بني  69و ذكرا  51مريضا مصابا بالسكري منهم  120من 
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 أداة الدراسة وخصائصها السيكوميترية :. 7-3

 :. مقياس السلوك الصحي 7-3-1

تعلقة املتبعة من طرف مريض السكري واملمت إعداد مقياس السلوك الصحي هبدف التعرف على السلوكات الصحية      
بااللتزام باملواعيد الطبية،االلتزام باحلمية الغذائية،االلتزام مبمارسة الرياضة ومجع معلومات حول املرض. وتتمثل املربرات وراء 

ي لدى موجه لقياس السلوك الصحمعد ومقنن  -على حد علم الباحثة وحبثها -مقياس عدم وجودإعداد هذا املقياس يف 
مرضى السكري، فمعظم املقاييس املتاحة هتتم بقياس السلوكات الصحية بشكل عام أو نوعية احلياة أو هتتم بقياس عينات 

تمعات أجنبية ومت مقاييس أعدت يف جممرضية أخرى )كمرضى السرطان( ، فاملقاييس املتاحة يف البيئة العربية هي مبثابة 
اس وقد اتبع املقي(. ، مقياس نوعية احلياة ملنظمة الصحة العاملية،.....(steptoe 1991 ترمجتها إىل العربية كمقياس 
 يف إعداده اخلطوات التالية :

اإلطالع على األطر النظرية اليت تناولت مفهوم السلوك الصحي، واملالحظ أنـها انقسمت إىل ثالث مناحي  * أوال:
 مع السلوك الصحي على أنه كيفية التخطيط للصحة اجليدة والعادات الصحية اليت المنحى األولرئيسية : حيث تعامل 

لسلوك مل اليت يفرتض أهنا تتحكم يف نشأة أو ممارسة مظاهر اميارسها الفرد من خالل حتديد جمموعة من املتغريات أو العوا
لصحة واختاذ التمثل املعريف للمعلومات املهددة ل مع السلوك الصحي على أنه المنحى الثانيالصحي أو تضبطه . وتعامل 

الذي ينظر للسلوك و  ثالمنحى الثالبينما تبنت الدراسة احلالية يف إعدادها للمقياس  القرارات بالقيام بإجراءات مالئمة.
 الصحي على أنه سلوك وقائي حياول التنبؤ بتصرفات الفرد يف املواقف الصحية املختلفة.

بناء على هذا التصور النظري ملفهوم السلوك الصحي متت مراجعة بعض املقاييس لغرض اإلطالع عليها واالستـفادة و     
لوك الصحي واالجتاهات حنو السلوك الصحي  لستابتو منها يف تصميم املقياس، ومن هذه املقاييس مقياس الس

(Staptoe 1991( قام بتعريبه وتقنينه يف البيئة العربية سامر مجيل رضوان )مقياس نوعية احلياة املعد واملقنن 1997 ، )
الذي  (Williams et Grow,1996ومقياس السلوك الصحي لوليامس وجرو )من طرف منظمة الصحة العاملية، 

  .فقرة ملعاجلة مرض السكري 50يتكون من 

فقرة مت عرضها على أستاذين متخصصني يف القياس النفسي من جامعيت   51تكونت األداة يف صورتـها األولية من     
ورته فقد ذكر األستاذان أن املقياس مقبول عموما يف ص  .األردن وفلسطني على التوايل إلبداء رأيهما يف املقياس ككل
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( 07كما الحظ احملكمان ضرورة حذف بعض البنود اليت ليس هلا عالقة بقياس السلوك الصحي وعددها سبعة )  .األولية
 فقرة.  45بنود، ليتم تقليص عدد الفقرات إىل 

مت  للتأكد من اخلصائص السيكوميرتية ملقياس السلوك الصحي *الخصائص السيكوميترية لمقياس السلوك الصحي :
فردا هلا نفس خصائص العينة األساسية، وقد مت حساب ثبات وصدق  30تطبيقه على عينة استطالعية متكونة من 

 املقياس بالطرق التالية :

  أوال : حساب ثبات المقياس  :

 خ : حساب ثبات مقياس السلوك الصحي عن طريق ألفا كرونبا -1

 ( يوضح النتيجة املتحصل عليها 05حبساب ثبات مقياس السلوك الصحي بطريقة ألفا كرونباخ ، واجلدول رقم ) مت

 (30( يوضح معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس السلوك الصحي )ن=01جدول رقم )

 درجة الداللة معامل الثبات ألفا كرونبا 

 0.01دال عند  0.89 مقياس السلوك الصحي 

 يتضح من اجلدول السابق أن املقياس يتمتع مبعامل ثبات مرتفع ومقبول       

حبساب ثبات املقياس بطريقة التجزئة النصفية ، وذلك عن  كما مت    حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية : -2
براون ، ويوضح  -طريق حساب قيمة معامل االرتباط بني درجات األسئلة الفردية والزوجية بعد تصحيحه مبعادلة سبريمان

 اجلدول التايل النتيجة املتوصل إليها

 (30)ن=النصفية ( يوضح قيم معامالت ثبات التجزئة 02جدول رقم )

المؤشرات 
 اإلحصائية

 درجة الحرية ر المجدولة ر المحسوبة
 2-ن

 مستوى الداللة

    بعد التعديل قبل التعديل المتميزات
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 البنود الفردية
 و الزوجية

0.78 0.92 0.30 28 0.01 

يتمتع بثبات وهذا يؤكد أن املقياس  0.92( بعد التعديل قدرت بـ ر( أن قيمة ) 02يالحظ من خالل اجلدول رقم )     
 عال .

 حساب صدق مقياس السلوك الصحي بطريقتني مها :  مت ثانيا : حساب صدق مقياس السلوك الصحي :

مت حساب معامل االرتباط بطريقة بريسون من الدرجات اخلام  :حساب صدق المقياس بطريقة االتساق الداخلي-1
خلي بني وقد وصلت الدرجة الكلية لالتساق الدا السابقة،بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس على نفس العينة 

 مما يدل على أن البنود تتمتع بدرجة جيدة من التماسك واالتساق . 88,0الفقرات إىل 

( منهم بدرجة أستاذ التعليم 03( خرباء، ثالثة )07ُعرضت استمارة التحكيم على سبعة ) المحكمين :صدق -2
حماضر وذلك قصد: اقرتاح أي تعديل يف صياغة البنود، استبعاد البنود اليت ال تعد من  ( بدرجة أستاذ04العايل وأربعة )

السلوكات الصحية لدى مرضى السكري وإبداء آرائهم حول وضوح التعليمة، ومالئمة البدائل وكفايتها، وسالمة الفقرات، 
لنسبة املالئمة  حكيم حسب حتديد اخلرباءوبناء على ذلك مت تفريغ استمارة الت وحتديد مستوى انتمائها للمقياس ككل.

فقرة حصلت على نسبة  13(، واعتمادا على هذه اخلطوة مت حذف %100، %75 %50، % 25، % 00بـ )
فما  %75فقرة حصلت على نسبة حتكيم يف صالحيتها من  32لنحصل يف نـهاية التحكيم على  %75تقل على ال 

 أكثر .

فان الصدق الذايت  0.89مبا أن ثبات االستبيان وصل إىل  الذاتي:ق الصدحساب صدق المقياس عن طريق  -2
.  إذن  يتبني من معامالت الثبات والصدق اليت مت استخراجها ملقياس السلوك الصحي أن هذه املعامالت  0.94يساوي 

 مئنان.اطكانت مرتفعة ودالة إحصائيا، وهذا ما جيعله صاحلا لالستخدام يف دراسة البحث األساسية بكل ثقة و 

  . عرض نتائج الدراسة :7-4

تنص الفرضية األوىل على انه نتوقع اخنفاض مستوى السلوك الصحي لدى . عرض نتائج الفرضية األولى: 7-4-1
 مرضى السكري، ويوضح اجلدول التايل النتائج املتوصل إليها:
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 ( يوضح مستويات السلوك الصحي04جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار مستويات السلوك الصحي

 ٪40 48 مرتفع

 ٪50.83 61 متوسط

 ٪9.16 11 منخفض

 ٪100 120 المجموع

من افراد العينة من مرضى السكري حصلوا على مستوى متوسط   ٪ 50.83يالحظ من خالل اجلدول السابق أن     
 من السلوك الصحي .

ضى السكري وجود فروق يف السلوك الصحي لدى مر تنص الفرضية الثانية على . عرض نتائج الفرضية الثانية: 7-4-2
 حسب اجلنس، ويوضح اجلدول التايل النتائج املتوصل إليها

 ( يوضح الفروق في متغيرات الدراسة بين الذكور واإلناث05جدول رقم )

 قيمة ف دح ع م ن الجنس متغيرات الدراسة 

 202 20.07 75.85 51 ذكور السلوك الصحي

133 

2.878 

 17.26 79.20 69 إناث

( = 202،123يتبني من خالل اجلدول أن قيمة " ف" لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية فقد بلغت )      
وهي قيمة دالة على وجود فروق جوهرية بني الذكور واإلناث يف استجاباهتم على مقياس السلوك الصحي وذلك  2.878

 لصاحل اإلناث، مما يدل على حتقق الفرضية الثانية للدراسة.

كري تنص الفرضية الثالثة على وجود فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى الس. عرض نتائج الفرضية الثالثة: 7-4-3
 حسب  مدة املرض، ويوضح اجلدول التايل النتائج املتوصل إليها:
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 (120( يوضح الفروق في السلوك الصحي حسب مدة المرض ن= )06جدول رقم )

 مدة المرض متغيرات الدراسة 

 

 قيمة ف دح ع م ن

 3 18.89 78.98 42 سنوات  5اقل من  السلوك الصحي

11200 

203 

0.320 

 18.60 76.75 48 سنوات 10إىل  5من 

 17.07 78.66 30 سنوات  10أكثر من 

 0.320( = 203، 3يوضح اجلدول السابق يف استجابة أفراد العينة على استبيان السلوك الصحي قد بلغت )           
( فإنـها غري دالة على وجود فروق جوهرية بني >p 0.01وعند مقارنتها بقيمة "ف" اجملدولة عند مستوى الداللة )

 لثالثة .اجمموعات مدة املرض ، وبذلك ترفض فرضية 

السكري  على وجود فروق يف السلوك الصحي لدى مرضى الفرضية الرابعةتنص  الرابعة:. عرض نتائج الفرضية 7-4.4
 حسب الوضعية االجتماعية ، ويوضح اجلدول التايل النتائج املتوصل إليها:

 (120المستوى التعليمي ن= )  الصحي حسب( يوضح الفروق في السلوك 07جدول رقم )

السلوك 
 الصحي

 4 17.79 79.02 47 أمي
199 
203 
 

2.141 
 17.58 80.28 39 ابتدائي
 16.45 78.08 36 متوسط
 21.18 72.25 51 ثانوي
 15.17 83.29 31 جامعي

 
يتضح من خالل اجلدول السابق ان قيمة " ف" لداللة الفروق بني املتوسطات احلسابية املوضحة من خالل         

وعند  2.141( =  203، 3( يف استجابة أفراد العينة على استبيان السلوك الصحي فقد بلغت )07اجلدول رقم )
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على وجود فروق جوهرية بني اجملموعات غير دالة ( فإنـها >p 0.01مقارنتها بقيمة "ف" اجملدولة عند مستوى الداللة )
 لوك الصحي.مقياس الساستجابتهم على  اخلمس )ال يعرف القراءة والكتابة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعي ( يف

 
 الدراسة:. تفسير نتائج 7-5

 ،إىل أن مرضى السكري يتبعون السلوك الصحي لكن بشكل نسيب )متوسط(األولى  نتائج الفرضيةتوصلت        
وااللتزام العالجي يعترب من أهم اإلشكاليات يف الوسط الطيب )مصلحة الطب  ،فالسلوك الصحي لدى مرضى السكري

بعض املرضى يتأخرون عن مواعيد الفحص الطيب أو يرفضون  أنإذ يشتكي األطباء من  .الداخلي وبيت السكري(
 إتباع بعض التعليمات الطبية، حيث ال ميكن ملرضى السكري أن يعتمدوا فقط على العالج الدوائي 

وان هناك بعض الشروط الواجب إتباعها ليكون العالج فعاال واملتمثلة يف املواظبة على  ،األنسولني أو احلبوب () 
اللتزام بإجراء االلتزام باحلمية الغذائية وا الطبية،حضور حصص الفحص الطيب، االلتزام بتناول األدوية حسب الوصفة 

ري يتبىن ه الشروط واالستجابة هلا فانه ميكن القول ان مريض السكالتحاليل الطبية يف وقتها. ويف حال تطبيق كل هذ
 Petterson et Kaplan,1993)السلوك الصحي املناسب ، هذا وقد أكدت العديد من الدراسات 
,Schlenk et Jacob,2000 ,Turk et al,1991)  أن املرضى الذين يعانون من عضوية مزمنة ال

 (.468: 2008) دليلة زناد،   ٪80إىل  ٪20ميتثلون للتعليمات الطبية بصفة جيدة وقد تصل نسبتهم من 
هى القيود اخلاصة بنظام التغذية واليت  ومن القيود أيضا املفروضة على مريض السكري واليت متثل مواقف ضاغطة     

عر اخلوف والقلق جتاه األطعمة وامليل إىل املقاومة بسبب تناول مريض السكري منطا نوعيا ومتكررا ينتج عنها منو مشا
 (427: 1987فتحى عبد الرحيم ، )من األطعمة 

 يف السلوك الصحي حسب اجلنس )أي بني اإلناث وجود فروق دالة إحصائياوتوصلت نتائج الدراسة أيضا إىل       
( Keogh,2008والذكور( وذلك لصاحل اإلناث، وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه بعض الدراسات كدراسة  )

دراسة نتائج كما تتفق    .(Keogh,2008 :04  للسلوك الصحي من الرجال ) إتباعا أكثراليت توصلت أن النساء 
(Greenspan et al,2006) ( ودراسةHallin,2005( ودراسة )Mogil,Bailey,2010 اليت توصلت )

االجتماعية -دقة من الذكور وختتلف هذه التعبريات حسب العوامل الثقافية أكثر اإلناثالسلوك الصحي لدى إن  ايل
 .والنفسية 
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أن اإلناث كن أكثر التزاما  إىل waldron 1995)و  (Brand,1993)دراسة كما تتفق ونتيجة البحث       
النساء اقل ميال إىل السلوكات اخلطرة من الرجال وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الوفيات لدى  إن وبالسلوكات الصحية. 

 الذكور مقارنة بالنساء، واإلصرار على استعمال وسائل ومصاحل الرعاية الصحية من طرف النساء أكثر من الرجال.

( اليت توصل من خالهلا اىل وجود ارتباطات Wardle et al, 1997رى لواردل وآخرين )وتتفق مع دراسة أخ     
 (.Taylor,2003:546دالة بني السلوك الصحي واجلنس وذلك لصاحل االناث ) 

 ,Verbrugge,1982; Hibbard, 1983; Kandrack, 1991; Verbruggeتشري البحوث)
1985; Sharpe,1991; Green, 1990)      إىل أن الرجال والنساء لديهم مواقف وسلوكيات خمتلفة ذات

أيضا احدي الدراسات  ايل أن للرجال والنساء اجتاهات خمتلفة حنو املرض فالنساء  توصلتصلة بالرعاية الصحية. كما 
رة السليمة. و أكثر حساسية لألمراض ، وأكثر قدرة على األرجح للراحة أثناء املرض ، وأكثر استعدادا للحصول على املش

( Verbrugge LM , 1982).  عراض أل أكثر إدراكاو  بالصحة،أكرب  اأن للنساء اهتمامتبني  أخرى،يف دراسة
كما تستفيد النساء بشكل أكرب من خدمات الصحة ولديهن عالقات أكرب    .(Hibbard JH (1991 املرض.

كما أن النساء يصنب بأمراض أكثر . Kandrack M ) (1991 ,مع األشخاص الذين يناقشون مشاكلهن الطبية.
لسبب يف اقد تعود و من الرجال. بشكل عام ، يبدو أن النساء يبحثن عن الرعاية الصحية بشكل أكرب من الرجال. 

رة تطور األدوار املختلفة اليت كان يلعبها الرجال والنساء يف السابق ضمن بنية األس يفبعض هذه االختالفات ذلك ايل 
 ، حيث إن املرأة كانت تتحمل مسؤوليات أكرب ألجل ضمان صحة و سالمة األسرة

حا عن اوقد تفسر هذه النتائج أن الذكور يف البيئة العربية والبيئة اجلزائرية على وجه اخلصوص هم اقل تعبريا وإفص      
محلهم للمشاعر السلبية مقارنة باإلناث وبذلك هم يعربون عنها تعبريا جسديا من خالل مضاعفات األمل، فرغم أهنم 
يظهرون أمام اجملتمع أكثر إدراكا ألنفسهم بأهنم أكثر حتمال للضغوط اليومية املمارسة عليهم، إال أن هذه الضغوط 

الذكورية متنع الذكر من التعبري الصريح عن آالمه وانفعاالته التزاما تنعكس على اجلانب اجلسدي. كما أن الصورة 
باألعراف والتقاليد وحرصا على الصورة  الذكورية يف البيئة العربية اليت تربط بني مسة الرجولة ومسة ضبط النفس 

شكل أالما  على واالنفعاالت واهلدوء عكس اإلناث، مما قد يشكل ضغطا إضافيا للرجل يف حالة املرض فيعرب عنه
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جسدية . وجيب كذلك التأكد من خالل دراسات الحقة ما إذا كان األمل ال يعرب عن انفعاالت سلبية  أو يعكسها 
 لدى الذكور واملتمثلة يف  القلق أو االكتئاب.

دفعنا يكما توصلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف السلوك الصحي باختالف مدة املرض مما      
اليت توصلت  (Borjison et al,1993)ختتلف مع دراسة بورجزون  إىل رفض فرضية الدراسة احلالية، وبذلك هي

لوكات صحية من س وإتباعإىل أن املرضى املصابني باملرض منذ فرتة قصرية أكثر مقدرة على التكيف مع مرض السكري 
 ن املضاعفات بطول فرتة اإلصابة باملرض املرضى املصابني منذ مدة طويلة ، وقد يتزايد اخلوف م

(Borjison ,1993 : 768) 

وميكن تفسري النتائج املتوصل إليها أيضا إىل ان املريض تعود على املرض واملواقف املهددة له وعالجه بالشكل املناسب     
فيدفعه ذلك إىل إتباع السلوكات الصحية املناسبة ، وتسمح له من حتدي املرض لتفادي مضاعفاته رغم ورود حدوثها ،  

يذكر و  ى االعتماد على نفسه بشكل أفضل ويقل أيضا اعتماده على احمليط.كما أن مدة املرض جتعل املريض قادرا عل
سنة إذا وجد التكفل اجليد واملناسب،  100أن الفرد ميكن أن يتعايش مع املرض املزمن حىت  (Attali,2010) أتايل

 (.Attali, 2010 : 210 فالتحكم يف املرض وااللتزام به يساعد على العيش املناسب )

كذلك الرتكيز على أمهية العالقة العالجية حيث تعتمد أساسا على التعاون بني املعاجل واملريض يف البحث وجيب       
عن املعوقات الذهنية اليت تعرقل جمرى السلوك العادي، ويف البحث عن مدلول االضطراب والتفسريات املمكنة املعطاة 

 أن املريض كيفية التخلص من املعارف السلبية . ذلك يعين  لالستجابات غري املتكيفة والالعقالنية، عالوة على حتديد
العالج ذلك يكون ب يشكل طرفا فعاال يف العالج، ويتم ذلك بتدريب املريض على اختبار صدق أفكاره أو خطئها . و

 قد وضع أساسا ملواجهة مشكالت التكيف مع املرض. السلوكي، املعريف
ائج بعض . و هذا ال يتق مع نتالمستوي التعليمي لدى أفراد العينة عدم وجود فروق فيكما توصلت الدراسة ايل 

 ساعديالدراسات اليت توصلت ايل عكس نتائج الدراسة احلالية. حيث أظهرت بعض الدراسات إن املستوي التعليمي 
(.  Smith 2007؛ Goldman and Smith 2002التعليمات ) إتباعيف  تعليما أفضلاألشخاص األكثر 

و  املدرسي؛ يمتأثري التعلاإلرشادات جزًءا من  إتباعيكون  احلالة،ويف هذه  املدرسة،كتساب هذه املهارة يف ميكن ا كما 
نشطة اليت أعلى للمشاركة يف األ الو الذين قضوا الكثري من الوقت يف املدرسة لديهم مي بعبارة أخري، فان األشخاص
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ية لألفراد، دي التعليم اإلضايف إىل توسيع الشبكات االجتماعقد يؤ  كما.  املناسبة حلالتهم الصحية تتطلب التعليمات
   وبالتايل حتسني الوصول إىل األطباء

(Cutler and Lleras-Muney 2010 ؛Khwaja et al. 2009 
أن األفراد األكثر تعليما من  .رتبط التحصيل التعليمي بشكل إجيايب باملعرفة حول تاريخ مرض السكري اخلاصكما ا
ا املستوى العايل يكونون أفضل يف إتباع التعليمات اليت يتم قياسها بعدد املبادئ التوجيهية للسكري اليت يلتزم هبذوي 

اليومية  ماتاملعرفة الصحية ويف اتباع التعلي يف نوعية، يؤدي التعليم اإلضايف إىل حتسني  و مجمل القول  .الشخص
ن التعليم الرمسي األشخاص الذين يتمتعون مبزيد م يزيتمت حلالتهم الصحية.املتعلقة باحلمية الغذائية و غريها املالئمة 

مبعرفة أفضل بتارخيهم اخلاص بالسكري والعمليات الكامنة وراء مرض السكري وهم أفضل يف إتباع التعليمات اليت 
 (  et al, 2011Padmaja Ayyagari ,)يتلقوهنا من األطباء وغريهم.

( بأن األفراد األكثر تعليما قد يدركون عالمات وأعراض املرض ويسعون 1972غرومسان ) كما بينت نتائج دراسة
لومات ميكن للتعليم املدرسي أن يعلِّم األفراد كيفية احلصول على املع كما،للحصول على الرعاية الطبية بسرعة أكرب.  

 (.de Walque 2007اجلديدة ومعاجلتها بسرعة أكرب وبدقة أكرب )
 خاتمة :
رضى م أن إىلجتدر اإلشارة أن األهداف املسطرة هلذا العمل قد حتققت ،  فقد متكنت الدراسة من التوصل        

نس، وجود فروق يف السلوك الصحي حسب اجل إىلالسكري يتبعونا سلوكا صحيا لكن بشكل متوسط، كما توصلت 
 .و املستوي التعليمي ألفراد العينة املرض ةفيما خيص الفروق حسب مد إحصائيابينما الفروق مل تكن دالة 

يف ضوء ذلك نوصي و  مستقبلية،ويف األخري ميكن القول أن نتائج الدراسة احلالية تفتح أفاقا جديدة لبحوث 
 ب:

 إجراء دراسات أخرى تشتمل على عينة أكرب من مرضى السكري إدراج متـغريات أخرى 
راسة العوامل ية د) كالفعالية الذاتية، التفاؤلية، مركز الضبط أو التحكم ( وهنا تتساءل الباحثة عن إمكان

 اخلمس الكربى للشخصية وعالقتها بالتكيف االجيايب ملرض السكري.
  دراسة اسرتاتيجيات التوافقCoping اليت يعتمدها مرضى السكري يف مواجهة املواقـف الضاغطة 
  دراسة مالمح السلوكات الصحية احلامية للصحة، أو سلوكات اخلطر لدي عينات مرضية أخرى 
 السكري.برامج عالجية مقرتحة للتكفل مبرضى  اختبار فعالية  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ayyagari%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21213044
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Abstrect 

      Through the presence of researchers in the game of table tennis observed some players suffer 

from the weakness in the harmony between the performance of the front and rear ground impact, 

which negatively affects the level of performance and difficulty of scoring points, and the goal of 

the search to identify the effectiveness of complex exercises in the development of the accuracy 

of the front and back of the players Table, and to determine the preference for the effect of complex 

motor exercises or the usual exercises in the development of the accuracy of the front and back 

blows of players in table tennis in the tests 

 

The researchers used the experimental approach to design the two equal groups to suit the nature 

of the problem to be solved. The research society was determined by the players of the training 

center in Karbala governorate, which are (14) players and ages 11-13 years. The most important 

conclusions were that the complex motor exercises clearly influenced the development of the 

accuracy of the front and back of the players in the table. The most important recommendations 

are the need to pay attention to complex motor exercises and the link between the physical and 

skilled aspects during the exercise and one unit of training. And the need to pay attention to the 

front and rear because it is a strong weapon through which to get the point and win the game. 

Keywords: complex motor exercises - front impact - rear strike - table to. 
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 الملخص 

من خالل تواجد الباحثون يف لعبه كرة الطاولة الحظوا بعض الالعبني يعانون من ضععععععععععععععع  يف ال  ا   بني ا ا        

وهدف البحث  ،الضربة األرضية األمامية واخللفية مما يؤثر بصورة سلبيه على مس وى أ ائه  وصعوبة إحرازه  لل قاط  

، وال عرف كرة الطاولة   قه الضعرب ني األمامية واخللفية لالعبني بإىل ال عرف على فاعليه متري ات حركيه مركبة يف تطوير 

ني األمامية واخللفية لالعبني  قه الضعععععععععععرب على أفضعععععععععععليه ال اث  لل يري ات اةركية اتركبة أا ال يارين االع يا ية يف تطوير 

يف االخ بارات ألبعديه ، واسعععععععععععععع ملدا الباحثون ات هي ال مريت ب صععععععععععععععيي  ا يوع ان ات كاف  ان و ل   بكرة الطاولة 

تالئي ه طبيعة اتشععععععععععععععكلة اترا  حلها  وب ثديد يب يمل البحث بالعت اتركف ال دريت يف لافظه كربال  والبال  عد ه  

أن ال يارين اةركية اتركبة أثرت وبشععكو واضعع  يف  سعع ه ، وكانا اه  االسعع   اجات 13-11( العب وباعيار 14)

تطوير  قه الضعرب ني األمامية واخللفية لالعبني بكرة الطاولة    وجا ت اه  ال وصعيات هض ضعرورة االه ياا بال يري ات 

و ضعععرورة االه ياا   اةركية اتركبة والربط بني اجلوانب البدنية واتهاريه خالل ال يرين الواحد والوحدة ال دريبية الواحدة 

 بالضرب ني األمامية واخللفية ألنه سالح قوي ي   من خالله اةصول على ال قطة وكسب اتباراة 

 كرة الطاولة(–الضربة اخللفية  –الضربة األمامية  -مفاتي  الكليات ) ال يري ات اةركية اتركبة
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 الفصل االول

 التعريف بالبحث: -1

 البحث :المقدمة وأهمية  1-1

أن عيلية ال عل  اهلا ف هض الركن األسعععععععاط يف ال طور اةضعععععععاري ل نسعععععععان ، وما هض إال ت ي  ثابا نسعععععععبيا  يف      

لوك ، واليت تعين أيضا  العيلية ال فسية اليت تبىن على الرتاك  اتعلومايت الصحي  والذي يصب  اتوجه للس ،سلوك الفر  

 ملربات واليت تكون األساط تس قبو ال عل    فال عل  أ ن هو عيلية تراكيية لل

إن مسععععع وى األ ا  يف لعبة كرة الطاولة يف السععععع وات األخ ة قد ارتفمل بشعععععكو واضععععع  وتضعععععاعفا اجلهو  اتبذولة      

لالرتفاع باتسععععععع وى اتهاري وسعععععععرعة األ ا  بشعععععععكو ملحوا يف العام، كون رياضعععععععة الطاولة من الرياضعععععععات اليت تع يد 

ة ، و تعد مهارات هذه الفعالية معقدة وصعععععبة و ل  لكثر  على عامو السععععرعة وال  وع يف أسععععاليب األ ا  بشععععكو كب 

أنواعها وتعد  اسععععععع ملدامانا يف ال قطة الواحدة ، كيا إن ا لب هذه اتهارات تصععععععع   ضعععععععين اتهارات اتف وحة واليت 

عرف على اعليععة ال عل  حي ي يكن ات عل  من ال تكون بي  هععا    م وقعععة ممععا  ععب على اتععدر  أو اتععدرط زيععا ة فعع

ومن األمور البال ة األمهية لدى اإلنسعععععععععععععععان هو ال عل  يف عير مبكر كونه  ا لب اتث ات اليت من اتيكن أن تواجه ،

 ذا كان االه ياا منل أسعععععاط الفعاليات الرياضعععععية اليت ت علمل برتقان اتهارات األسعععععاسعععععية اخلاصعععععة بكو فعالية رياضعععععية 

ا لب اتمل صعععععععني على اسععععععع ملداا وسعععععععائو تعلييية حديثة من حيث اسععععععع ملداا الكرات واتضعععععععار  واتالعب اتالئية  

 للف ات العيرية  

ومن ه ا تكين أمهية البحث يف اسعععع ملداا وسععععائو تعلييية م اسععععبة ممل األعيار الصعععع  ة حي تسععععاعد يف زيا ة فاعلية 

 ال عل  واالح فاا به  



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

103 
 
 

 مشكله البحث 1-2

من خالل تواجد الباحثون وم ابع ه  أل لب ال يري ات اخلاصة باتعليني واتدربني  الحظوا أن ا لب الالعبني       

يعانون من ضع  يف ا ا  الضربة األمامية واخللفية مما يؤثر بصورة سلبيه على مس وى أ ائه  وصعوبة إحرازه  لل قاط  

بي ها  الذي يهدف إىل ثقيمل الفوز ي طلب توافمل م طلبات كث ة جدا  من ، ومبا ان الطريقة للوصول إىل األ ا  اتثايل

فييا بي ها، إ  تعد القدرات البدنية الركيفة األساسية   مرتابط وم داخو للقدرات البدنية واتهارية مس وى عايل يف أ ا 

اليت يبىن عليها تطوير اجلانب اتهاري ، لذا ارتئ الباحثون  راسة هذه اتشكلة من خالل إعدا  مجو حركيه مركبه 

 بني بكرة الطاولة  عمهاريه( ولاوله تداخلهيا مبا خيدا األ ا  اتهاري لاولة ل طوير الضربة األمامية واخللفية لال -)بدنيه

 أهداف البحث  1-3

   رة الطاولة   قه الضربة األمامية واخللفية لالعبني بكال عرف على فاعليه متري ات حركيه مركبة يف تطوير  -1

قه الضعععععععععععععربة األمامية  ال عرف على أفضعععععععععععععليه ال اث  لل يري ات اةركية اتركبة أا ال يارين االع يا ية يف تطوير   -2

 يف االخ بارات ألبعديه بني بكرة الطاولة  واخللفية لالع

 فروض البحث 1-4

واخللفية لالعبني  مهارية ( يف تطوير  قة الضعععربة األمامية –ه ال  تاث  ا ايب لل يري ات اةركية اتركبة )بدنيه  -1

 بكرة الطاولة 

خللفية لالعبني بكرة األمامية وامهارية( أفضععععععععععععليه ال اث  يف تطوير  قه الضععععععععععععربة  -للميو اةركية اتركبة )بدنيه -2

 الطاولة  
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 مجاالت البحث  1-5

 س ه  13 -11ا ال البشري : العبوا اتركف ال ملصصض يف لافظه كربال  باعيار  -1

 ا9/2/2019اىل  1/1/2019ا ال الفماين : من -2

 ا ال اتكاين : القاعة ال دريبية اخلاصة باتركف ال ملصصض يف لافظه كربال   -3

 الثاني الفصل

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية -2

 منهج البحث :  2-1

 اس ملدا الباحثون ات هي ال مريت ب صيي  ا يوع ان ات كاف  ان و ل  تالئي ه طبيعة اتشكلة اترا  حلها 

 مجتمع البحث وعينته : 2-2

 14ه  ة الطاوله والبال  عد مثلا عي ة البحث يب يمل البحث باكيله وه  العبوا اتركف ال ملصعععععععععععععصعععععععععععععض لكر     

العب،  وهذا يعين اسعععععععع ملداا طريقة اةصععععععععر الشععععععععامو جلييمل أفرا  ا  يمل ، وب تقسععععععععييه  عن طريمل القرعة إىل 

يبيوع ني األوىل جتريبية  تس ملدا  متارين حركية مركبه  والثانية ضابطة ت عل  ب يارين اتدر  ، ولل اكد من تكافؤ 

كيا ون اخ بار مان وتين واليت أظهرت ال  ائي بعدا وجو  فروق مع وية بني ا يوع ني و ا يوع ني اسعععععع ملدا الباحث

 ( 1يف اجلدول )
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 (1جدول )

 يبني تكافؤ يبيوعيت البحث

 المؤشرات اإلحصائية

 

 المتغيرات البحثية           

وحدة 

 القياس

مستوى  قيمه مان وتني 

 الداللة 

 نوع الداللة

 

 غير معنوي 0,17 9 درجة مهارة الضربة األمامية 

 غير معنوي 0,48 12 درجة مهارة الضربة ا الخلفية 

 (0,05مستوى الداللة )      7=2ن   7= 1ن

 األدوات واألجهزة المستخدمة بالبحث : 2-3

  1كام ا عد    -2(   5طاوله  ات أبعا  قانونية عد  ) -1

 (  20مضار  عد  ) -3

 علبة( 10قانونية عد  )كرات   -4

 ( روله 10أشرطه الصقه ملونه عد ) -7(  5أقالا ماجي  ملونه عد  ) -5

 ( 2ساعة توقيا صي ية عد ) -8ا  20شريط قياط ك ان  ات طول  -6

 اس يارة تفري  البيانات    -10االخ بارات   -9
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 االختبارات المستخدمة في البحث  2-4

 :(1)الطاولة مية والضربة الخلفية في كرة اختبار دقة الضربة األما -1

( كرة طاولة واسععععع يارة 15-10 ري هذا االخ بار على م ضعععععدة نظامية ممل ني ة مضعععععار  م ضعععععدة وكرات من )     

 ( العالمات ال قوميية وم اطمل  وقوف الالعبني وكيفية أجرا  االخ بار 1لل سميو، ويوض  الشكو )

    

 اختبار دقة مهارة الضربة األمامية والخلفية للطاولة( يوضح 1شكل )

                                                           
  عاقت دددد بدددهقدددا اهات ا س ددددراة اركددددددددددكددددددديدددا ا سشدددددددتر ددداا   ائيدددا  ا ائ ائيدددا بعض سؤشدددددددراة ا  دددهر   ،رائددده س     -1

  .  14،ص 2002جامعة بابل ، –في ألعاب المضرب ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية 
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( 5 152×  20( )5، 4، 3، 2( سعععععععع  وات طقة )5 152×  57يبل  قياط ات طقة األوىل ) قياسععععععععات االخ بار:

 س  

( لاوالت 5ي ضعععععععععععين االخ بار وقوف الالعب اترا  اخ باره يف اجلهة الثانية للطاولة وتعطى له )  مواصعععععععععععفات األ ا :

بية بعد أجرا  اإلمحا  تعرفة كيفية أ ا  االخ بار، وبعد تقدمي اإلرشععععععا ات وال علييات عن االخ بار من الباحث إىل جتري

اتمل رب، تضععععععر  الكرة إىل الالعب بواسععععععطة أحد اتسععععععاعدين الواق  مانب الطاولة، كيا موضعععععع  يف الشععععععكو، ويبدأ 

( 10اا الضعععععععربة األمامية أو اخللفية، وخيصععععععع  لكو العب )الالعب اتمل رب مبحاولة إرجاع الكرة مبضعععععععربه وباسععععععع ملد

( لاوالت للضععربة اخللفية، وبعد مجمل ال قاط يسعع ملرو الوسععط اةسععايب لليحاوالت 10لاوالت للضععربة األمامية، و )

 (  رجات 5-1من الضربة األمامية واخللفية، يعطى هلا  رجات تقومي تصاعدية خم لفة ترتاوح قيي ها من )

يف حالة سععععقوط الكرة على أحد اخلطوط اتشععععرتكة ف حسععععب نقاط األكرب  أما يف حالة خروو الكرة خارو   مالحظة:

 ( نقطة 50حدو  الطاولة ف عطى صفرا  لليمل رب، وتكون القيية العليا لالخ بار هض )

 التجربة االستطالعية : 2-5

 الساعة  العاشرة صباحا    2019/ 1/ 1تاريخ ال مربة : يوا  -

 مكان ال مربة : اتركف ال ملصصض يف لافظه كربال     -

 ( العبني من افرا  عي ه البحث 5العي ة : تكونا عي ة االس طالع من ) -

 أهداف التجربة : -

 تعري  فريمل العيو اتساعد بطبيعة االخ بارات ومعرفة مدى كفا ته   -1

 تاليف اتعوقات اليت تواجه الباحث أث ا  ت فيذ االخ بارات   -2
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 . معرفة الفمن ال قريت الذي يس  رقه كو اخ بار والوقا اتس  رق إلجرا  االخ بارات -3

 . ال اكد من اتعامالت العليية لالخ بارات -4

 ال عرف على الوقا اتالئ  لل يارين اتس ملدمة    -5

 ال عرف على مالئية ال يري ات ألفر  العي ة  -6

 االختبارات القبلية : 2-6

يف اتيركف ال ملصعصعض يف لافظه كربال   يف السعاعة العاشعرة  2019/ 1/  3 بارات القبلية يفأجرى الباحثون االخ   

 صباحا  ، حيث ب اخ بار الضربة األمامية واخللفية  اليت كانا موضوع الدراسة  

 التجربة الرئيسية : 2-8

يف اتركف ال ملصصض يف لافظه كربال   , حيث ب إعطا  ال يارين اليت  2019/ 1/ 5ب تطبيمل ال مربة الرئيسية يف   

(  قيقه من اجلف  الرئيس للوحدة ال عليييه ، أما ا يوعة الضععععععععععععععابطة 25أعدها الباحثون إىل ا يوعة ال مريبية بواقمل )

اسععابيمل وبواقمل وحدتني  4من قبو اتدرط ، عليا ان ات هي اسعع ير تده  فاهنا اسعع يرت يف تعليها وحسععب ات هي اتعد

 تعليييه يف االسبوع 

 االختبارات البعدية : 2-10

يف اتركف ال ملصعععععععععصعععععععععض يف لافظه   2/2019/ 5ب تطبيمل االخ بارات البعدية لعي ه البحث )ال مريبية والضعععععععععابطة(   

كربال   ويف السعععععاعة العاشعععععرة صعععععباحا  , وب تطبيمل االخ بارات اتهارية تهارات كرة الطاولة و ل  لل عرف على فاعليه 

 حوثة  متري ات حركيه اتركبة  يف تطوير ات   ات اتب
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 الوسائل اإلحصائية : 2-11

 يف ثليو بيانات البحث وكيا يايت : ( spss)(1)ب اس ملداا اةقيبة اإلحصائية        

 2اخ بار  كا -ال سبة ات وية   -االحنراف اتعياري  -الوسط اةسايب     -

 اخ بار سب مان -اخ بار ولكوكسن    -اخ بار مان وتين  -

 الفصل الثالث

 ض النتائج وتحليلها ومناقشتها :عر  -3

عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي لمجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة( في االختبارات  3-1

 المهارية.

بعد مجمل البيانات القبلية والبعدية لالخ بارات اتهارية و  يوعيت البحث ال مريبية والضابطة ، ول رض وص  ن ائي 

 لباحثون مبعاجلة البيانات إحصائيا باس ملداا مقاييس ال فعة اتركفية ومقاييس ال ش ا، ول رض معرفةأفرا  العي ة قاا ا

مع وية الفروق بني االخ بارين القبلض والبعدي و يوعيت البحث اس ملدا الباحثون اخ بار ولكوكسن وكيا مبني يف 

 .(3)و  (2اجلدولني )

 

                                                           

،القاهرة :دار الفكر العربي ،  1، طاإلحصاء االستداللي في علوم التربية البدنية والرياضية محمد نصر الدين رضوان ،  -1
 .303-257ص ،2003
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 (2جدول )

 واالنحراف المعياري وقيم ولكوكسن المحسوبة لالختباراتيبن قيم الوسط الحسابي 

 القبلية والبعدية وللمجموعة التجريبية

 (0,05ومستوى دالله ) 7ن=

  

 

 

 

 

 

 

 

 

قيمة    االختبار البعدي االختبار القبلي االختبارات

ولكوكسن  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة 

نوع 

 ع -ط ع -ط الداللة

 معنوي 0,02 2,30 1,5 40,2 0,95 24,25 الضربة األمامية

 معنوي 0,03 2,322 0,5 39,2 2,75 21,25 الضربة الخلفية
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 (3جدول )

 يبن قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم ولكوكسن المحسوبة لالختبارات 

 القبلية والبعدية وللمجموعة الضابطة 

 

 

 

 

 (0,05ومستوى دالله )  7ن=

بارات البدنية التجريبية والضابطة( في االختمناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي لمجموعتي البحث )  3-2

 والمهارية.

من عرض ن ععائي اتهععاريععه وثليلهععا يف االخ بععار القبلض والبعععدي و يوعيت البحععث )ال مريبيععة و الضععععععععععععععععابطععة( واليت    

( تبني أن ه اك فروقا" مع وية" بني االخ بارين القبلض والبعدي ولصعععععععععععععععا  االخ بار 3( و)2وضععععععععععععععحا يف اجلدولني )

ركية لى ا يوعة ال مريبية اليت طبقا عليها اجليو اةالبعدي وهذا ما يبدو واضعععععععحا على يبيوعيت البحث وخاصعععععععة ع

 اتركبة ويعفو الباحثون هذا الفرق إىل :

ال  ويمل يف أشعععععععععكال اتهارة الواحدة باسععععععععع ملداا طرائمل ال عل  اليت ت  اسعععععععععب ممل نوع اتهارة اتف وحة يف كرة الطاولة وان 

ييية ة الواحدة باسعععععععععععععع ثارة كل ا الطرفني يف الوحدة ال علحيث مارط أفرا  ا يوعة ال مريبية تكرارات ألشععععععععععععععكال اتهار 

وان ال  وع يف اسععع ملداا اتيارسعععة لاشعععكال اتهارية مبقاييس خم لفة ) القوة والسعععرعة واتسعععافة ( سعععاعد على الواحدة ، 

قيمة    االختبار البعدي االختبار القبلي االختبارات

ولكوكسن  

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة 

نوع 

 ع -ط ع -ط الداللة

 معنوي 0,01 2,01 0,54 35,6 2,07 25,6 الضربة األمامية

 معنوي 0,02 2,04 0,70 32 0,70 20 الضربة الخلفية
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أن ال عل  اةاصعععععععو لدى ات عليني الذين ميارسعععععععون عدة  (Schmidtت فيذ االسععععععع مابة بصعععععععورة صعععععععحيحة ، و كر )

 ويعات يف ال يرين لاشععععععععكال اتهارية سععععععععوف تصععععععععب  لديه  القدرة على إ راك اتث ات اليت تواجهه  وبال ايل تفعيو ت

وهذا ما سعععععاعد ات عل  ب هي ة برامي حركية سعععععريعة ل رض مواجهة ت   مواق  اللعب     (1)عيلية ال عل  هلذه اتهارات

ة مة ال دريب اتسععععععععععععع ير اتؤثر، وكذل  مت كن ات عل  من مواجهحيث يكّون خربات سعععععععععععععابقة لا ا  بفرتة قصععععععععععععع ة ن ي

كان ن يمة أما ال طور اةاصعععععععو يف ا يوعة الضعععععععابطة ف، الظروف الصععععععععبة واتعقدة يف لعبة ت يّيف بال عقيد والسعععععععرعة ،

 ممارسة ات هي اتعد من قبو اتدر  وال دريب اتس ير وات  ظ  

 ة اتركبة اتسععععععع ملدمة من قبو الباحثون ممل كيفية تطبيقها ومالئي ها ألفرا  العي ة ،االسععععععع ملداا األمثو للميو اةركي -

حيث مارط أفرا  ا يوعة ال مريبية عد ا من ال كرارات لكو مترين من ال يارين اتسعععععععع ملدمة , كيا إن ال يارين اتركبة 

ب دمة ع د أ ا  اتهارة الرياضعععععية ، إ   )البدنية واتهاريه(  ب أن ت شعععععابه قدر اإلمكان ممل حركات اجلسععععع  اتسععععع مل

  (2)ت فيذ متارين القوة للعضالت ات  مة ةركات ضر  كره ال  س مب  هى الدقة واالنسيابية 

ويعفو الباحثون سععععععععععععععبب  ل  ال طور إىل أن ال يارين البدنية اتسعععععععععععععع عيلة هلا القدرة على توافر ال  وع يف ت يية كيا   -

القدرات البدنية اخلاصععععععة تبعا  لشععععععدة ال يري ات وعلى وفمل األزمان اتد ة هلا يف ال يري ات اتقرتحة، إ  أن  " ال  وع يف 

   (3)لية ال وازن يف ال كامو البدين، ويعيو على زيا ة الر بة يف ال دريب األ ا  الرياضععض من العوامو األسععاسعععععععععععععععععععية لعي

فضععال  عن كون ال يري ات كان هلا من خصععائ  ومميفات ومراعاة لاسععس العليية اليت ت   "على إن عيليات ال قدا 

                                                           

1- Richard A. Schmidt Craig A. Weisberg. Motor Learning and Performance, Second edition, 
Human Kinetics, 2000,p.267. 

مخلد محمد جاسم ، اثر برنامج تدريبي باستخدام كرات حديدية مثقله في تطوير القوة الخاصة واالنجاز لطالب كلية التربية  -2
 2010كلية التربية الرياضية , -الرياضية بقذف الثقل، أطروحة دكتوراه ، جامعة بابل

 2001عمان ، دار المطبوعات للنشر  ،كمال جميل الربضي ، التدريب الرياضي للقرن الحادي والعشرين ،  (3)
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ي يقمل على كاهو يو الذيف مسعععععع وى ع اصععععععر اللياقة البدنية ت   ن يمة ال با ل الصععععععحي  بني العيو والراحة إ  إن  اة

الفر  يؤ ي إىل هبوط مؤقا يف اتقدرة الوظيفية لاعضا  الداخلية للمس ، وخالل مد  الراحة ي  ي اجلس  كيية من 

الطاقة أكرب من تل  اليت يسععععععع هلكها يف أث ا  ا هو  أي أن الطاقة اليت توجد يف اجلسععععععع  بعد مدة اسععععععع عا ة الشعععععععفا  

 كانا موجو ة يف اجلسع  قبعو بد  ا هعو    تكون أكرب من الطاقة اليت

 عرض نتائج االختبار البعدي لمجموعتي البحث )التجريبية و الضابطة ( في االختبارات المهارية . 3-3

بعد مجمل البيانات البعدية لالخ بارات اتهارية و  يوعيت البحث ال مريبية والضععععععابطة ، ول رض وصعععععع  ن ائي أفرا     

 باحثون مبعاجلة البيانات إحصائيا باس ملداا مقاييس ال فعة اتركفية ومقاييس ال ش ا، ول رض معرفة مع ويةالعي ة قاا ال

 (  4الفروق بني ا يوع ني يف االخ بار البعدي اس ملدا الباحث اخ بار مان وتين وكيا مبني يف اجلدول )

 (4جدول )

 يبن قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيم مان وتني المحسوبة لالختبارات البعدية ولمجموعتي البحث 

 7=2ن  7=1ن

 

 

 

قيمة  مان     الضابطة التجريبية االختبارات

 وتني المحسوبة

نوع  مستوى الداللة 

 ع -ط ع -ط الداللة

 معنوي 0,00 0,00 0,54 35,6 1,5 40,2 الضربة األمامية

 معنوي 0,00 0,00 0,70 32 0,5 39,2 الضربة الخلفية
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 مناقشة نتائج االختبارات البعدية لمجموعتي البحث )التجريبية و الضابطة ( في االختبارات المهارية . 3-4

( تبنّي أن ه اك فروق مع وية 4من عرض ن ائي االخ بارات اتهارية يف االخ بار البعدي  واليت وضحا يف اجلدول )   

 بني يبيوعيت البحث ولصا  ا يوعة ال مريبية ويعفو الباحثون هذه الفروق يف ال طور إىل ما يايت :

باتهارات على وفمل األسعععععععاليب العليية الصعععععععحيحة، من يعفو الباحثون سعععععععبب  ل  إىل اع يا  ال يري ات اخلاصعععععععة  -

خالل اع يا  أسععععععععععععععلو  الربط بني اجلوانب اتهاريه والبدنيه واخلططيه للوصععععععععععععععول اىل العب  يد أ ا  أكثر من مهارة 

وربطها ممل بعضععععععععععععععها وتا ية مجو مهارية وخططية ، مما تولد لدى أفرا  هذه ا يوعة حالة من تكي  على ال يري ات 

اع يدت على الشعععععدة ات اسعععععبة والراحة اتالئية وعلى وفمل ال كرارات ، مبا ي  اسعععععب وقدرات وقابليات ات عليني ،  اليت

يصععععععععو الالعب إىل أ ا  اتهارة بصععععععععورة رلية من خالل ال كرار الدائ  لا ا  واسعععععععع ملداا  "حيث ان من الضععععععععروري أن

ال وكذل  يف امو اخلارجية أث ا  ال يرين كوجو  م افس أو أكثر مثال يارين ات  وعة واليت ت ييف ب    االشعععععععرتاطات والعو 

   (1) اتباريات ال مريبية

إن الرتكيف على اسععع ملداا وسعععائو تدريبية خم لفة ت  اسعععب ممل ال طور اةاصعععو باسععع ملداا أحدي الوسعععائو ال علييية من 

ات ي عرف على ني هو أن ات عل  هبذه ال يري شعععععععععععععععاهنا أن ت   من طبيعة اتث ات، وأن من فوائد ال دريبات بكال الطرف

حاالت م  وعة من تطبيقات ال يرين وهذا  عو ات عليني ي فاعلون يف أ ا  اتهارة وبشععععععكو فعال باإلضععععععافة إىل تفويد 

                                                           

 .1994مفتي إبراهيم ، الجديد في اإلعداد المهاري والخططي لالعب كره القدم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،-1
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 هات عليني خبربات معرفيععة وبععدنيععة عن ليط اللعععب وات ععافسععععععععععععععععة وتعلييه  ثوير األ ا  مبععا يالئ  ليط اللعععب وم  ّ اتعع

  (2)ويبرياته

أن ال طور والفارق يف  قة اتهارات األسعععععععععاسعععععععععية بال  س واةاصعععععععععو لدى ا يوعة ال مريبية مبقدار كب  عن ا يوعة  -

الضعععابطة يعو  إىل أن اجليو اةركيه اتركبه اتعدة من قبو الباحثون واتب ية على أسعععس عليية من خالل ت ظي  ال يارين 

دريب والشعععدة اتسععع ملدمة اليت جتعو شعععدة ال يرين مشعععاهبه لشعععدة ات افسعععة مما تطور مسععع وى مبا ي  اسعععب ممل طريقة ال 

األ ا  اتهاري لليهارات األسعععععاسعععععية هذا من جانب ومن جانب أخر ال صعععععحي  اتسععععع ير لاخطا  الف ية وأ ا  متارين 

 ة(   ا  ومعلومات حول ال  يمندف إىل تقليو هذه األخطا  وإعطا  ال  ذية الراجعة ب وعيها )معلومات حول األ

 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات :  -4

 االستنتاجات : 4-1

 اتهاريه( أثرت وبشكو واض  يف  قه الضربة األمامية واخللفية –أن ال يري ات اةركية اتركبة )البدنية   -1

 لالعبني بكرة الطاوله  

 

 

                                                           

 ،لتعميم البرنامج الحركي للمناولة وفاعلية أدائها لدى الالعبين الناشااااائين بكرة اليد التدريبات المتناظرةأثر احمد عطشاااااان ،   -2
 .100ص .2010جامعة بابل ، –كلية التربية الرياضية  -رسالة ماجستير 
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 التوصيات : 4-2

 اةركيه اتركبة والربط بني اجلوانب البدنية واتهاريه خالل ال يرين الواحدضرورة االه ياا ب يري ات اجليو  -1

 والوحدة ال دريبية الواحدة  

ضرورة االه ياا بالضربة األمامية واخللفية ألنه سالح قوي ي   من خالل اةصول على ال قطة وكسب  -2

 اتباراة 
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Motor Learning and Richard A. Schmidt Craig A. Weisberg.  -6
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 مجموعه من التمارين المستخدمة بالحث

 * أ ا  الضربة األمامية ممل الفميو وباجتاه أمامض وعلى ال ص  األمين من الطاولة         

 * أ ا  الضربة األمامية ممل الفميو وباجتاه أمامض وعلى ال ص  األيسر من الطاولة        

 جهيت الطاولة  *أ ا  الضربة األمامية ممل الفميو وباجتاه قطري  وعلى  

 * أ ا  مهارة اإلرسال )إمامض وقطري ( ومن جهيت الطاولة وبوجه اتضر  اخللفض 

 * أ ا  الضربة اخللفية ممل الفميو وباجتاه أمامض وعلى ال ص  األمين من الطاولة         

 * أ ا  الضربة اخللفية ممل الفميو وباجتاه أمامض وعلى ال ص  األيسر من الطاولة         

 *أ ا  الضربة اخللفية ممل الفميو وباجتاه قطري  وعلى جهيت الطاولة  

 * أ ا  مهارة الضربة األمامية بالذراع    اتفضلة ومبمل ل  االجتاهات ممل الفميو

 * أ ا  مهارة الضربة اخللفية بالذراع ال   مفضلة ومن خم ل  االجتاهات ممل الفميو
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ABSTRACT  

The training of human resources has recently gained widespread global attention. Training is one 

of the most important means of human resource development. Most researchers and scholars have 

recently concluded that an organization's achievement of its desired goals and aspirations is highly 

dependent on the capabilities of its available human resources. 

The training of human resources is planned carefully and accurately and not randomly. Moreover, 

it aims to achieve many goals and ultimately lead to raising the general level of individuals and 

groups. 

Recently, and along with the advance in technology and information systems, a new type of 

training has emerged. This is called e-training which is characterized by saving time, effort and 

expenses.  Nowadays, training has gained considerable attention for its importance in building and 

developing human resources. Therefore, today many organizations and institutions seek to change 

and improve the behavior of their members through out training. Thus, their behavior becomes 

much better after completion of the training period and it well also contribute significantly to the 

development and construction process. 

Keywords: Training - Modern electronic training 
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  الملخص 

البشرية حديثًا على اهتمام عاملي واسع االنتشار، اذ يعد التدريب أحد اهم حتظى عمليات تدريب املوارد 
الوسائل  الرئيسية املتبعة يف تنمية املوارد البشرية، وجيمع معظم الباحثون والدارسون حديثاً  على أن حتقيق أي منظمة 

تاحة. وتكون عمليات ت مواردها البشرية املألهدافها وتطلعاهتا املستقبلية املرجوة مرتبط بدرجة كبرية مبدى إمكانية وقدرا
تدريب املوارد البشرية بشكل خمطط هلا بعناية ودقة  وليست عشوائية كما يتصور البعض، كما وهتدف إىل حتقيق العديد 

 من األهداف واليت تقود يف النهاية إىل رفع املستوى العام لألفراد واجلماعات.

ب وجيا ونظم املعلومات، ظهر نوع جديد من التدريب وهو ما يطلق عليه بالتدريحديثاً ومع التقدم احلاصل يف التكنول
 اإللكرتوين والذي ميتاز بالتقليل من الوقت واجلهد والتوفري من قيمة املصروفات والنفقات. 

د  الكثري من جنحديثاً اكتسبت عمليات التدريب عناية واهتماما واسعاً ألمهيتها يف بناء املوارد البشرية وتطويرها، ولذا 
املنظمات واملؤسسات اليوم تسعى للتغيري والتحسني من سلوكيات أفرادها بواسطة التدريب، حبيث تصبح أفضل بعد 

 االنتهاء من فرتة التدريب وتسهم بشكل كبري يف عملية التطوير والبناء.  

 : التدريب ، التدريب اإللكرتوين احلديثالكلمات المفتاحية
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 المقدمة: 

معظم الباحثون اليوم  ويتفق اجملتمعات،  تنمية املوارد البشااااااااااااارية يفلالوساااااااااااااائل الرئيساااااااااااااية املتبعة   من أبرز التدريب عدي

رية مبدى مرتبط بدرجة كبإمنا هو  ،على أن حتقيق أي منظمة ألهدافها وتطلعاهتا املسااااااااااااااتقبلية املرجوة والدارسااااااااااااااون 

أوىل عمليات التدريب اهتماما  اإلسامم أن الدين االساممي يمح  يف .  (1)وقدرات مواردها البشارية املتاحة امكانات

كاان ياث  فراد ويف تنمياة اجملتمعاات،  حاألقادرات وامكااناات الباارز يف تنمياة   مناذ الباداياة وذلاو لادور التادريابكبرياً 

راشاادون كذلو ال اخللفاءحيرص على تدريب وتعليم من يسااتعملهم على مصاااس املساالمني، كما كان   (صاالى)الرسااو  

على ه حيرص على أن جيتمع بأصاااااحابه وبعممئ، كان عمر بن اخلطاب رضاااااي ا  عنهيصااااانعون، حيث ورد أن اخلليفة 

يها مناقشااة مبثابة تدريب وتعليم هلم، يتم فتلو االجتماعات واللقاءات   نتكا  حيث، يف مواساام احل بمد املساالمني 

  .(2)االسممية يف تلو الفرتة وتباحث كل ما خيص امور املسلمني والبمد

تمر يف تطوير وحتسني املس ودورة يف ألمهيته  واسعاً، وذلو نظراً  عاملياً  واهتماما عناية التدريب عمليات اكتسبت حديثاً 

 املؤساااسااااتو  املنظمات من أن الكثري  يمح  يف العصااار احلديث مساااتوى األداء للمنظمات وتطوير مواردها البشااارية.

 فرتة من االنتهاء عدب أفضااااااال تصااااااابح حبيث التدريب عن طريق أفرادها سااااااالوكيات من والتحساااااااني للتغيري تساااااااعى اليوم

ر حديثاً كشاااااافت العديد من الدراسااااااات والبحو  عن الدو  .والبناء التطوير عملية يف أكرب بشااااااكل وتسااااااهم التدريب،

دراساااااااة   أداء املنظمة، حيث أوضاااااااحتوحتساااااااني الرفع من كفاءة املوارد البشااااااارية الكبري الذي يسااااااااهم به  التدريب يف

عن األثر الكبري للتدريب يف   (3)الباحث/ عمء الدين سااكساااف بعنوان  دور التدريب يف حتسااني أداء املوارد البشاارية 

                                                           
ية للتنمية املنظمة العرب -أعما  ملتقيات وندوات ) املرجع يف التدريب وإدارة املوارد البشرية ( (. التدريب من أجل تنمية املوارد البشرية. 2008. ينظر: لطفي، علي لطفي حممود. )1

  http://search.mandumah.com/Record/122860.مسرتجع  من:484 - 447، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر -اإلدارية 
 .15-14االردن: دار الراية للنشر والتوزيع. ص ص  -(: التدريب اإلداري املفاهيم واالساليب، )الطبعة األوىل( عمان2013. ينظر: رضا، هاشم محدي )2
 . 3بسكرة، اجلزائر. ص  -(:  دور التدريب يف حتسني أداء املوارد البشرية . رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة حممد خضري0172. ينظر: سكساف، عمء الدين )3

http://search.mandumah.com/Record/122860


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

103 
 
 

حتساااني أداء املوارد البشااارية يف نمع ساااونلغاز )املؤساااساااة الوطنية للكهرباء والغاز( وهي مؤساااساااة عمومية مكلفة ب نتا  

ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي عرب قنوات باجلزائر. حيث توصااااااااالت الدراساااااااااة إىل العديد من النتائ  منها وجود 

وارد البشااااارية باملؤساااااساااااة، كما توصااااالت الدراساااااة إىل وجود عمقة بني عمقة قوية موجبة بني التدريب وحتساااااني أداء امل

التاادريااب بااأبعااادة املتمثلااة يف: التعيني، حتااديااد االحتياااجااات التاادريبيااة، الربام  التاادريبيااة  وبني  أداء املوارد البشااااااااااااااريااة 

 باملؤسسة. 

شاااااااااكو ت هنالو العديد من املنظمات تحديثاً وعلى الرغم من تزايد احلرص العاملي حنو عمليات التدريب إال أن مازال

 من عاادم حتقيق اهاادافهااا املرجوة من التاادريااب، كمااا مااازا  هنااالااو معتقااد موجود لاادى بعض القيااادات يف املنظمااات

 قط )مؤقت(  وتقلف وجيزة انه يكون لفرتة أولية مبعىن عبارة عن عملية هو التدريب وخاصاااااااة املنظمات احلكومية، بأن

 االفراد. لدى اخلربة سنوات عدد تزايدواحلاجة الية ب أمهيته

اجملتمعات،   يف شااريةالب املوارد تنمية يف وأمهيته ودورة موضااوع التدريب  على الضااوء تسااليط من هنا يسااعى الباحث إىل

اجملتمعات مراعاهتا  يف التدريب عمليات على القائمني على ينبغي اليت االساااااسااااية كما يسااااعى إىل الرتكيز على املراحل

 بني ة الفارقوتوضااح الدراساا كما  معاً، واملنظمة لألفراد املرجوة االهداف حتقيق وبتايل عمليات التدريب، جناح لضاامان

 .البشرية للموارد والتنمية عمليات التدريب

 مفهومه وأهميته وأهدافه وأساليبهالتدريب:  

خم  الساااااااااانوات املاضااااااااااية   تعريا التدريب بعدة تعريفات خمتلفة حيث عرفه البعض مفهوم التدريب: -1-1

على انه نشاااااااااااااااة خمطط له بعناية ودقة، يهدف إىل تزويد األفراد العاملني يف املنظمة مباموعة جيدة من املعارف 
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. ويعرف التدريب كذلو (4)واملهارات اليت تؤدي يف النهاية إىل رفع وحتسني مستوى أداء املوظفني العاملني والعمل

على أنه حماولة تسعى املنظمة من خمله إىل عمل تغيري يف سلوك األفراد العاملني لديها ويف طبيعتهم احلالية، ويتم 

ذلو عرب متكينهم من استخدام أساليب وطرق جديدة لإلجناز أعماهلم، حبيث يصبح أجنازها اكثر سهوله وافضل 

. هذا ويعرف البعض األخر التدريب على انه عملية مسااااااااااااااتمرة يف املنظمة (5)تدريبجودة بعد االنتهاء من فرتة ال

تسعى من خمله املنظمة، إىل حتسني أداء العاملني بواسطة إحدا  تغريات إجيابية والسعي حنو إكساهبم مهارات 

ا تتعامل هلوبشاااااكل مبساااااط ميكن تعريا التدريب على انه  عملية مساااااتمرة ومنظمة وخمطط  .(6)ومعارف جديدة

املنظمة وتطوير األداء واملهارات  مع احلاضاااااااااااااار واملسااااااااااااااتقبل، وتشاااااااااااااامل كافة ناالت العمل هبدف حتقيق اهداف

 :(8). وميتاز التدريب مباموعة من اخلصائص واملميزات منها(7)للعاملني 

 التدريب عبارة عن نشاة إنساين يرمي إىل إحدا  تغيري يف سلوك األفراد واجلماعات. -أ

 التدريب الناجحة ال تكون عشوائية، بل يكون خمطط هلا بعناية ودقة.عمليات  -ب

 التدريب عملية مستمرة وال يتوقا عند مرحلة معينة. -ت

 التدريب هو استثمار مستقبلي ناجح على املدى البعيد. -ث

 التدريب لتحسني كفاءة املوارد البشرية وزيادة إنتاجية املنظمة. - 

 

                                                           
 .51مجهورية مصر العربية :املكتب اجلامعي احلديث، ص  -(، إدارة املوارد البشرية والطبيعية، القاهرة2000. ينظر: أبو طاحون، عديل علي )4
 .  9مجهورية مصر العربية: دار العلوم للنشر والتوزيع. ص  -(: الدليل الشامل للتدريب الفعا ، القاهرة2013. ينظر: البدوي، حممد السيد )5
 .9. ينظر املرجع السابق. ص 6
 .  9. ينظر: املرجع السابق. ص 7
 .150. ص البشرية، )الطبعة األوىل( القاهرة: الدار العاملية للنشر والتوزيع(: موضوعات معاصرة يف إدارة املوارد 2014. ينظر: هداش، سامر عبدا  )8
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 أهمية التدريب:  -1
وراء عمليات التدريب يف حمورين رئيسااااااني مها: أمهية التدريب للفرد وأمهيته  للمنظمة، علماً بأن النتياة تكمن االمهية  

النهاية لعمليات التدريب بشاااااااكل عام تؤثر مباشااااااارة على اجملتمع وتقود إىل رفاهية وتقدمه وتؤدي يف النهاية إىل حتقيق 

 .(9)املصاس املشرتكة للفرد واملنظمة معاً 

 دريب للفرد:أهمية الت -أ

 يعمل على التطوير الذايت للعاملني يف املنظمة والعمل على حتفيزهم  لبذ  املزيد من اجلهد والعطاء. -

 يزيد ثقة العاملني بأنفسهم، كما ويعمل على رفع مستوى اإلجناز العام لألفراد ومهامهم الفردية يف العمل. -

 واالبتكار يف العمل. يعمل على حتفيز العاملني ودفعهم على التفكري والتطوير -

 حيقق االستفادة من التاارب واخلربات السابقة للعاملني. -

 حيسن من قرارات االفراد الفردية ويساعدهم على حل مشاكلهم يف العمل. -

 أهمية التدريب للمنظمة: -ب

 يعمل على التعديل من سلوكيات العاملني يف املنظمة بشكل إجيايب. -

 يف املنظمة وحيسن من وضع املنظمة التنافسي يف األسواق.يزيد من معدالت اإلنتا  اإلمجالية  -

 يعمل على خلق نوع من الوالء واالنتماء لدى العاملني يف املنظمة. -

 يساهم يف احلد من االعتماد على اخلربات األجنبية املستوردة. -

                                                           
 .12-11(: الدليل الشامل للتدريب الفعا . مرجع سابق. ص ص 2013. ينظر: البدوي، حممد السيد )9
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 يساعد على توضيح السياسات العامة املتصلة باملنظمة. -

ل على املسااامهة على تطوير العمقات االنسااانية يف املنظمة، حبيث يعمل على عموة على ما ساابق  فأن التدريب يعم

تقويااة العمقااة بني اإلدارة  والعاااملني معااًا يف املنظمااة ويطور من إمكااانياااهتم حنو قبو  عمليااات التغيري املختلفااة، كمااا 

  .(10)يساعد التدريب العاملني على التكيا مع خمتلا التغريات احلاصلة يف املنظمة

 أهداف التدريب:  -2
تساااااااااعى عمليات التدريب عامة إىل حتقيق العديد من االهداف، ويرى البعض إمكانية  تقسااااااااايم اهداف  التدريب اىل 

  .(11) ثمثة أهداف رئيسية وهي: أهداف مرتبطة بالفرد، وأهداف مرتبطة باملنظمة وأهداف مرتبطة باجملتمع

 املهارة الفردية لدى األفراد العاملني والسااااااعي حنو إكساااااااهبمأهداف مرتبطة بالفرد: يهدف  إىل رفع مسااااااتوى  -أ

 مهارات جديدة جيدة.

أهداف مرتبطة باملنظمة: يهدف إىل حتسااني املسااتوى العام ألداء عمل املنظمة. هذا وميكن توضاايح األهداف  -ب

 رقم التااايلوالنتااائ  املرجوة من وراء عمليااات التاادريااب وأثر التاادريااب على أداء املنظمااة من خم  الشااااااااااااااكاال 

(1)(12). 

 حتقيق يف تدريبال مسااااااااامهة بيان وميكن .العامة للماتمع واملصاااااااالحة الرفاهية حتقيق :أهداف مرتبطة باجملتمع -ت
 .(13)(2)رقم الشكل خم  من اجملتمع أهداف

 

                                                           
 .  110ردن: دار وائل للنشر والتوزيع. ص اال -(: إدارة املوارد البشرية، )الطبعة االوىل( عمان1999. ينظر: عباس، سهيلة حممد، علي، علي حسن )10
 .147(: موضوعات معاصرة يف إدارة املوارد البشرية. مرجع سابق. ص 2014هداش، سامر عبدا  ). ينظر: 11
 .148. ينظر: املرجع السابق. ص 12
 .24االردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. ص  -، )الطبعة األوىل( عمان10015(: جودة التدريب اإلداري ومتطلبات املواصفات الدولية اإليزو 2009. ينظر: العزاوي، جنم )13
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 ( التدريب نتائجه وأثارة على أداء المنظمة1شكل ) 

 

 

 

 

 ( مساهمة التدريب في تحقيق أهداف المجتمع2شكل ) 
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 أنواع وأساليب التدريب: -3

ختتلا وتتعدد انواع واسااااااليب التدريب املتبعة ويرجع السااااابب يف ذلو لعدة أساااااباب منها: تنوع موضاااااوعات واهداف 

ف للمتدربني،  اختمف مهاراهتم وثقافاهتم ودرجاهتم العلمية، واخرياً اختمالتدريب، اختمف املسااااااااااااااتويات الوظيفية 

. وميكن تقسيم أنواع التدريب على ضوء االحتياجات (14)الظروف املتعلقة بالعملية التدريبية )املكان والزمان واألدوات(

  :(15)التدريبية إىل أربعة أقسام رئيسية وهي

 قسمني مها: ختصصي وقيادي.احتياجات املنظمة: وتنقسم إىل  -أ

 احتياجات الدولة: كذلو تنقسم إىل نوعني مها: تدريب داخلي وتدريب خارجي. -ب

 احتياجات األفراد/العاملني: تقسم إىل ثمثة أقسام: ذايت، وفردي، مجاعي. -ت

 راحتياجات العمل: ويقسااااااام هذا النوع إىل: تدريب ساااااااابق، وتدريب توجيهي، وأخري تدريب أثناء العمل. و د - 

اإلشارة إىل أن العملية التدريبية يف اآلونة االخرية شهدت تطوراً وتقدماُ ملحوظاً، كما وظهرت هنالو عدة أنواع 

من التدريب مثل: التدريب املفتوح والتدريب عن بعد واحملاكاة وغريها من األساااااااااليب اليت تقوم على االسااااااااتفادة 

 من التقنية املتطورة والتكنولوجيا احلديثة.

 

 

 

                                                           
 .125-124(: التدريب وتنمية املوارد البشرية األسس والعمليات، األردن: دار زهران للنشر والتوزيع. ص ص 2000ينظر: عساف، عبد املعطي حممد و محدان يعقوب ). 14
-230ص  االردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. ص -(: الوظائا االسرتاتياية يف إدارة املوارد البشرية، عمان2010واد، عباس حسني )جالعزاوي، جنم عبدا  و . ينظر: 15

233. 
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 مراحل األساسية في عملية التدريب:ال -4

حىت تناح عملياات التادرياب وحتقق االهاداف  املرجوة، فاأن الباد هلاا من أن متر بعادة مراحال رئيسااااااااااااااياة، وتلاو 

. وفيما يلي شرح تفصيلي (16)(3رقم ) املراحل هي عبارة عن مخسة مراحل رئيسية كما هو موضح بالشكل التايل

 .(17)لكل مرحلة

 

 

 

يتم خم  هااذة املرحلااة عمليااة اجلمع للبيااانااات واملعلومااات املتعلقااة بنظااام أواًل: مرحلــة جمع وتحليــل المعلومــات: 

  املتصلة هبا. التدريب واملتغريات

وى ويقصااااااااااد باالحتياجات التدريبية هنا هي الفاوة احلاصاااااااااالة يف مسااااااااااتالتدريبية:  االحتياجات ثانيا: مرحلة تحديد

األداء احلايل لألفراد العاملني يف املنظمة واملقارنة مبا هو متوقع منهم، وتعكس هذة املرحلة مدى وجود مشاااااااااااكله معينة 

. وتكمن الفااائاادة يف حتااديااد (18)مبسااااااااااااااتوى معرفتهم ومهااارهتم بااأعماااهلم احلاااليااةأو حاااجااة ملحااة لاادى االفراد تتعلق 

االحتياجات التدريبية يف أهنا حتقق أهداف املنظمة، كما وتساااااااااااعد على التقليل من النفقات العامة املرتتبة على عملية 

                                                           
-140اململكة العربية السعودية: العبيكان للنشر. ص ص  -(: إدارة املوارد البشرية حنو منه  اسرتاتياي متكامل، )الطبعة الثانية( الرياض2008. ينظر: القحطاين، حممد بن دليم )16

146. 
 .146-140ينظر: املرجع السابق: ص ص . 17
االردن: دار صفاء للنشر  –(: تحديد االحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج التدريبية، عمان 2010الخليفات، عصام عطا هللا ). ينظر: 18

 . 58والتوزيع. ص 
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يف  فاوة احلاصااااااااالةالتدريب، وذلو من خم  حتديد االحتياجات بدقة كما إن هذة العملية تسااااااااااعد على وصاااااااااا ال

. (19)املنظمة بني املهارات املطلوب حتسااااينها حاليا لدى العاملني، وما هو مطلوب منهم تعلمه واكتسااااابه يف املسااااتقبل

نظر أوتعرف االحتياااجااات التاادريبيااة من خم  حتااديااد مكوناااهتااا الرئيساااااااااااااايااة الثمثااة: املعااارف واملهااارات واال اااهااات. 

 .(20)(4الشكل التالي رقم )

 ( مكونات االحتياجات التدريبية4شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 .Werner, J. & Desimone, R.(2006):Human Resource Development  (4th  ed) .Op.Cit. P 128.  

 .59. ينظر: المرجع السابق. ص 20

 االحتياجات التدريبية

Assessment need 

of Training 

االحتيااااجاااات التااادريبياااة )للمعاااارف(: وتشااااااامااال هاااذ  

االحتياااجااات  المعلومااات والبيااانااات واالجراءات. كمااا 

تشمل أيضا االنظمة والقوانين المطبقة والمعمول بها.

التدريب على )المهرات(: تركز على تطوير وتحساااااااين 

عاملين في المنظمة، وتساااااااعى  لدى ال المهارات الفردية 

لمحاولة إكساااابهم فقافة جديدة جيدة تسااااعدهم على انجاز 

 بطريقة افضل.  مهامهم الوظيفية

)االتجاهات( المتعددة: تشاااااامل تحسااااااين ساااااالو  االفراد 

عاون بين االفراد  يادة حجم الت عاملين نحو المنظمة وز ال

زيادة حس االنتماء والمساالولية العاملين، كما تعمل على 

تجااا  المنظمااة والحرص على العماال واحترام االنظمااة 
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ومع التقدم والتطور يف العصاااااااار احلديث، جند العديد من املنظمات حالياً تقوم باسااااااااتخدام العديد من النماذ  احلديثة 
تسااااااااااااااااعدها على حتديد االحتياجات التدريبية هلا بدقة مثل منوذ : روبرت ميار وبيرت بايت ومنوذ   دوجان لريد اليت 

 .(21)ومنوذ  ميمن كوبر

 مرحلة بعد االنتهاء من مرحلة حتديد االحتياجات التدريبية، يتم االنتقا  إىلثالثا: مرحلة تصـــــميم البرامد التدريبية: 

وضاااااااااع األهداف على ضاااااااااوء  :(22)التدريبية واليت البد خمهلا من مراعاة عدة أمور أسااااااااااساااااااااية مثلتصاااااااااميم  الربام  

د التدريبية، حتديد مستوى الربنام  التدرييب واملادة التدريبية، مراعاة اختيار أساليب التدريب الفاعلة، حتدي تاالحتياجا

دة لعملية و الكفاءة واخلربة ، واخرياً مراعاة امليزانية املرصاااااااااو الزمان واملكان املناساااااااااب للربام  التدريبية، اختيار املدربني ذ

 التدريب.

ز املاادة يتم خم  هاذة املرحلاة إعاداد اجلاداو  الزمنياة للربناام  التادريبياة و هيرابعا: مرحلة تنفيذ البرامد التدريبية: 

 .(23)تدربنيستمرة للمدربني واملالعلمية، وحتديد مىت يتم استعما  خمتلا الوسائل، كما ويتم فيها املتابعة امل

ط والربام  تعترب هذة املرحلة بالغة يف االمهية للتأكد من جناح اخلطخامســــــــا: مرحلة متابعة وتقييم البرامد التدريبية: 

التدريبية املنفذة. والتأكد من حتقيق االهداف املرجوة من الربنام ، هذا وتقساااااااااااااام عملية متابعة وتقييم الربام  التدريبة 

يم  أربعة مراحل رئيسااية هي: متابعة وتقييم أثناء التخطيط والتصااميم، متابعة وتقييم أثناء مرحلة التنفيذ، متابعة وتقياىل

                                                           
 .118. مرجع سابق. ص 10015(: جودة التدريب اإلداري ومتطلبات املواصفات الدولية اإليزو 2009. ينظر: العزاوي، جنم )21
 . 192. املرجع السابق. ص 22
 .194السابق. ص . ينظر: املرجع 23
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 إىل يسااااعى التدريبية الربام  تقييم فأن عام وبشااااكل. (24)بعد االنتهاء من الربام ، متابعة وتقييم بعد االلتحاق بالعمل

  :)25(التايل منها األهداف من العديد حتقيق

 .املرجوة لألهداف التدريبية الربام  حتقيق من التأكد -5

 .التدريبية الربام  عمل يف املوجودة والضعا القوة نقاة على التعرف  -6

 .التدريب من املرجوة بالفائدة ومقارنتها التدريب عملية نفقات قيمة حتديد -7

 .املستقبل يف التدريبية الربام  مستوى من والتحسني التطوير -8

 .التدريبية الربام  حمتوى وفاعلية وضوح مدى من التأكد -9

 .املستقبلية التدريبية الربام  يف املشاركة الفئة هوية ومعرفة حتديد -10

حاديثاًا توجاد هناالاو عادة منااذ  تعمال على تقييم عملياات التادرياب مثال: منوذ  كريك بااترياو والاذي يعاد من أكثر 

ت التدريب يف املنظمات، حيث يفرتض هذا النموذ  أربعة مسااااااااااااااتويات النماذ  اسااااااااااااااتعمااًل من القائمني على عمليا

 :(26)لتقييم عمليات التدريب وهي

 املستوى األو : ردود أفعا  وانطباعات املشاركني. -11

 املستوى الثاين: قياس مستوى التغريات والتعلم لدى األفراد املشاركني. -12

 املشاركني.املستوى الثالث: قياس مستوى التغريات يف سلوك األفراد  -13

  املستوى الرابع: قياس أثار ونتائ  التدريب يف حتقيق أهداف املنظمة. -14

                                                           
 .194. ينظر: املرجع السابق. ص 24

25 . Walker, J. (1992) Human Resource Strategy (1th  ed). USA :McGraw-Hill, Inc. PP 274-275. 
 .  93االردن: دار املعتز للنشر والتوزيع .ص  -(: اال اهات احلديثة يف ادارة التدريب والتطوير والتعلم، )الطبعة األوىل( عمان2015. ينظر: عبوري، زيد منري )26
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 المبادئ والشروط األساسية للتدريب الفعال:   -6

تبط بشاااااااكل ، كما إن فاعلية التدريب تر مراحلها مجيع يفإىل نموعة من املبادئ األسااااااااساااااااية  ةختضاااااااع العملية التدريبي

  :(27)الشروة. وفيما يلي شرح مفصل لتلو املبادئ االساسية للعملية التدريبيةمباشر مبدى توافر نموعة من 

 والنظم القوانني مع متعارضاااااااااة وغري متوافقة وتكون الشااااااااارعية صااااااااابغة تأخذ أن التدريبية للعملية البد: الشـــــــرعية -

 .واملنظمة البلد يف هبا املعمو 

 رام ب من املنظمة احتياجات مع ومنسااااااااااااااام ودقيق واضااااااااااااااح فهم على مبىن يكون أن للتدريب البد: المنطق -

 .التدريب

 .فقط واحدة معينة ةفئ على تقتصر وال الوظيفية، املستويات مجيع التدريبية العملية تشمل أن جيب: الشمول -

 األوىل اللحظات نذم املوظا وترافق مسااتمرة، تكون بل معني حد عند التدريبية العملية تتوقا ال: االســتمرارية -

 .معه وتستمر

 مث ومن البسااااااايطة اياوالقضااااااا املشااااااااكل بداية تعاجل حبيث التدريبية العملية يف التدر  من بد ال: والواقعية التدرج -

  .لواقعل مممسة التدريبية العملية تكون أن والبد كما  تعقيداً، األكثر املشاكل ملعاجلة بعدها تتدر 

 واألدوات الوساااااااائل توظيا من تتمكن حبيث املرونة من عا    مبساااااااتوى التدريبية العملية تتمتع أن جيب: المرونة -

    .اجملا  هذا يف احلاصلة املستادات مع تتكيا أن والبد كما  التدريبية، العملية يف احلديثة

 

      

                                                           
 . 54-53سابق. ص ص (: التدريب وتنمية املوارد البشرية األسس والعمليات. مرجع 2000. ينظر: عساف، عبد املعطي حممد و محدان يعقوب )27
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 المدرب المتميز: خصائصه ومهاراته االساسية: -7

املدرب  من القيام ب عدادتبدا عملية التدريب الفعلية باملدرب قبل كل شااااااااايء، إذ البد للمؤساااااااااساااااااااة قبل كل شااااااااايء 

االعااداد اجليااد الناااجح، لكي يتمكن من أداء عملااه بكفاااءة عاااليااة. واملاادرب الناااجح جيااب  ان ميتلااو نموعااة من 

 :(28)املهارات واخلصائص  املعينة واليت منها

 حسن املظهر والثقة بالنفس -أ

 املوضوعية يف الطرح وهدوء االعصاب. -ب

 كثرة االطمع والثقافة -ت

 قدرة على استخدام االساليب املتنوعةاالبداع وال -ث

 حسن االستماع والسعي للتطوير -ج

 إتقان لغة  احلوار واالستخدام اجليد للغة اجلسم. -ح

وبشاااااااكل عام فقد أصااااااابح ينظر اىل التدريب اليوم كمهنة من املهن، ولذا كان البد للمدرب الناجح من إتقان نموعة 

 :29ه بنااح ويسر ومنهامن املهارات االساسية اليت متكنه من اداء مهمت

 مهارة طرح األسالة يف الوقت املناسب  -أ

 مهارة الشرح وتفسري الغامض  -ب

 مهارة استخدام املادة والوسائل التعليمية املتاحة -ت

                                                           
 26مجهورية مصر العربية: دار العلوم للنشر والتوزيع.  ص  -(: الدليل الشامل للتدريب الفعا ، القاهرة2013لبدوي، حممد السيد ). ا28
 
 28-27. ينظر: املرجع السابق. ص ص 29
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 احليوية والتفاعل مع املتدربني داخل قاعة التدريب  - 

 الشروة االساسية يف التدريب الفعا : -8

يف عمليات التدريب حىت تكون فعاله، وحتقق األهداف املرجوة منها ألبد من توافر نموعة من الشاااااااروة االسااااااااساااااااية 

 :(30)بنااح وفاعلية. وتلو الشروة هي كتايل

املتابعة املستمرة للمتدربني بعد خضوعهم للربام  التدريبية لضمان إمكانية تطبيق ما   التدرب عليه، واملساعدة  .1

 يف حل أية مشاكل قد تقا يف سبيل حتقيق ذلو.   

 أمهية وجود قناعة لدى األفراد العاملني بأمهية التدريب وفوائدة. .2

ضاااااااااااارورة ممئمة وانساااااااااااااام الربام  التدريبية مع احلاجة الفعلية للعاملني، واحلرص على اختيار اساااااااااااااليب وطرق  .3

 التدريب املناسبة واملمئمة.

ه من معارف االساااااااتفادة تا   اكتساااااااابتوفري البيئة اإلدارية املناسااااااابة، ووجود مرونة تسااااااااعد العاملني على تعظيم  .4

 ومهارات خم  فرتة التدريب السابقة.

 ضرورة النظر إىل العملية التدريبية على أهنا نشاة مستمر وحاجة مستمرة. .5

 مراعاة التطوير والتحديث يف عمليات التدريب. .6

 احلرص على تقدمي الدعم املستمر لعمليات التدريب وتوفري املوازنات املطلوبة.  .7

 

 

                                                           
 .90-98تعلم. مرجع سابق. ص ص (: اال اهات احلديثة يف ادارة التدريب والتطوير وال2015. ينظر: عبوري، زيد منري )30
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 التدريب االداري بين المركزية والالمركزية: -9

التدريب اإلداري املركزي: يقصاااااااااااااااد بالتدريب املركزي هو وجود جهة أو جهاز معني  يعىن  بكافة عمليات  -أ

التدريب من بداية التخطيط وصااااااوالً إىل عملية التقومي. ويعد هذا اساااااالوب  من االساااااااليب املنتشاااااارة بكثرة، 

الدو  حو  العامل، حيث يوجد مثم يف الواليات املتحدة االمريكية إدارة مركزية واملعمو  هبا يف العديد من 

للتدريب تتبع نلس اخلدمة العامة، ويف بريطانيا كذلو توجد إدارة مركزية تتبع وزارة املالية، وكذلو يف بعض 

عربية فيوجد ما يف الدو  الدو  شرق أسيا مثل  ماليزيا يوجد هنالو املعهد الوطين املاليزي للعلوم اإلدارية، وا

( تساااااااعة عشااااااار مركزاً  موزعاً يف بعض االقطار العربية، كما هو موضاااااااح باجلدو  19هنالو ما يقارب من )

 . )31((1التايل رقم )

 

 العربيةواالقطار التدريب المركزي في بعض الدول المراكز والمعاهد المتخصصة ب( 1جدول )
 (البلداسم القطر ) أسم املركز ت
 جمهورية العرق المركز القومي للتخطيط والتطوير اإلداري 1
 جمهورية مصر العربية المعهد القومي للتنمية اإلدارية 2
 المملكة االردنية الهاشمية  معهد االدارة العامة 3
 جمهورية الجزائر الديموقراطية  المدرسة الوطنية لإلدارة 4
 الجمهورية العربية السورية  مركز تطوير االدارة واالنتاجية  5
 المملكة العربية السعودية  معهد االدارة العامة 6
 جمهورية السودان اكاديمية للعلوم االدارية 7
 مملكة البحرين ادارة التدريب والتطوير االداري  8

                                                           
 . 79االردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. ص –)الطبعة االوىل(  عمان  10015(: جودة التدريب االداري ومتطلبات املواصفة الدولية االيزو 2009. العزاوي، جنم )31
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 الجمهورية العربية اليمنية   لإلدارة العامة المعهد القومي 9
 الجمهورية العربية الليبية  المعهد القومي لإلدارة 10
 الجمهورية التونسية  المدرسة القومية لإلدارة  11
 المملكة المغربية  المدرسة الوطنية لإلدارة العمومية  12
 دولة الكويت ادارة التدريب 13
 الجمهورية اللبنانية  المعهد الوطني لإلدارة واالنماء 14
 سلطنة عمان معهد االدارة العامة 15
 دولة قطر معهد االدارة العامة  16
 دولة االمارات العربية المتحدة معهد التنمية االدارية  17
 جمهورية موريتانيا االسالمية  المدرسة الوطنية لإلدارة  18
 جمهورية الصومال معهد الصومال للتنمية االدارية 19

 
وجود  عدة جهات أو أجهزة تقوم  يقصاااااااااااااااد بالتدريب الممركزي هنا هوالتدريب االداري الالمركزي:   -ب

مبختلا عمليات وإجراءات التدريب من ختطيط وتنفيذ وتقومي. وقد يأخذ التدريب الممركزي عدة أشاااكا  
 .(32)منها على سبيل املثا : بيوت اخلربة واملراكز املتخصصة

ل ومؤشرات يعتمد على عدة عواموميكن القو  بأن اعتماد املنظمة يف استخدام اي االسلوبني يف عمليات التدريب، 
التدريبة الفعلية للمشااااااااااااااااركني ومدى مراعاة التدريب للظروف  تمنها: مدى مقدرة التدريب على تلبية االحتياجا

الفرديااة للمشااااااااااااااااركني ووفرة املاادربني وحااداثااة االسااااااااااااااااليااب املسااااااااااااااتخاادمااة يف عمليااات التاادريااب ومواكبتهااا للمتغريات 
    واملستادات.

 

 

                                                           
 . 84.ينظر: املرجع السابق. ص 32
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 ف بين التدريب وتنمية الموارد البشرية: التشابه والختال -10

جيتمع كًم من التدريب وتنمية املوارد البشااااااااااااارية يف أن حمورهم الرئيساااااااااااااي هو اإلنساااااااااااااان. وقد خيلط البعض بني مفهوم 

التدريب والتنمية إال أن مفهوم تنمية املوارد البشاااااااارية يعترب أكثر سواًل واتساااااااااعاً من مفهوم التدريب، وال تكتفي برام  

تنمية املوارد البشاارية يف املنظمة باإلعداد ملا هو قائم حالياً فقط من احتياجات، بل أهنا تتسااع وتشاامل كل ما هو قادم 

ومتوقع يف املسااااااااتقبل. وعلى الرغم من التشااااااااابه بني التدريب وتنمية املوارد البشاااااااارية، إال أنه ميكن التمييز بني التدريب 

 (33) (2رقم ) دول التاليالج وتنمية املوارد البشرية من خم 

 ( التمييز بين التدريب وتنمية الموارد البشرية2جدول )

 م االختالف تدريب الموارد البشرية تنمية الموارد البشرية
إعداد وتجهيز العاملين 

لمجموعة من الوظائف 

 والمراكز المستقبلية.

إكساب العاملين عدد من 

المهارات الالزمة لمواجهة 

التحديات والصعوبات الحالية 

 خاصة بعمل معين. 

 

 الهدف

 

 

1 

 

اإلطار  محدود المدى واسعة المدى

 الزمني
2 

العمالة اإلشرافية واإلدارية 

 معا  

المستهدف غالبا العمالة الغير إدارية

 ون

 

3 

مستمرة وفي ضمن إطار 

 التنظيمية.األهداف 

  التقييم بعد حضور البرنامج التدريبي

4 

تحدد على أساس الخطط 

 واالحتياجات المستقبلية.

تحدد على أساس مستوى 

 األداء الحالي لألفراد العاملين.

تحديد 

 االحتياجات

 

5 

                                                           
 . 24االردن: دار املناه  للنشر والتوزيع.  ص  -(: التدريب اإلداري املدربون واملتدربون وأساليب التدريب، عمان2009الصرييف، حممد عبد الفتاح ). ينظر: 33
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العائد  قريب المدى بعيد المدى

 المتوقع

 

6 

 7 الميزانية محدودة أكبر تكلفة مقارنة بالتدريب 

 

 أو التدريب تاما لعمليا التوجه حتديد يف مباشااااار بشاااااكل توثر املخصاااااصاااااة املالية املوازنات أن: هنا الباحث هذا ويرى

 يف حىت املدلو  يف ةواسع تكون اليت التنمية بعكس التخصص مبدأ على بشدة يركز التدريب أن القو  وميكن التنمية،

  .34التطبيق عملية

القو  أن كم من التدريب و التنمية يهدفان إىل حتقيق هدف واحد مشاااارتك وهو حماولة وكخمصااااة ملا ساااابق  ،  ميكن 

إكساااااااااااب املوارد البشاااااااااارية املهارات اجليدة واجلديدة واليت  قد حتتاجها املنظمة يف الوقت احلايل او يف املسااااااااااتقبل، كما 

يزهم ورفع نظمة جوانب قوة يف أدائهم وحتفويعمل كم من التدريب والتنمية على حماولة إكساااااب األفراد العاملني يف امل

 . (35)الروح املعنوية لديهم

 عملية تتم خمهلا من واليت ،التدريبة الربام  يف تتحقق أن البد اساااااااسااااااية عناصاااااارويتفق الباحثون حو  ضاااااارورة وجود 

 :(36)ر هيالعناص وتلو بنااح. التدريبية الربام  تقييم

 .للتطبيق وقابلة واضحة بصورة فاألهدا  صياغة  هل: المطلوبة االهداف .1

                                                           
 .151األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. ص  –(: ختطيط وتنمية القوى العاملة، )الطبعة األوىل( عمان 2011ينظر: عباس، أنس عبد الباسط ). 34
 .  437(: إدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد اسرتاتياي. مرجع سابق. ص 2005عقيلي، عمر وصفي ). ينظر: 35
 .254-250(: التدريب وتنمية املوارد البشرية األسس والعمليات. مرجع سابق. ص ص 2000عساف، عبد املعطي حممد و محدان يعقوب ). ينظر: ينظر: 36
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 ضاااااوعيمو  بشاااااكل احملتوى عرض   وهل ،األهداف مع العلمي احملتوى تناساااااب مدىما : العلمي المحتوى .2

 .منظمة وصورة

 .لربنام ا مع الوقت مناسبة ومدى ،املستخدمة والتعابري املفاهيم وضوح مدى: البرنامد تصميم مالئمة .3

 .نشاة لك  بعد راجعة تغذية على واحلصو  الربنام  يف مناسبة أمثلة وجود مدى :التدريبية األنشطة .4

 .األفراد بني الفردية فروقاتلل ومراعاة ،الربنام يف  مرونةوجود  مدى :البرامد مرونة .5

 . املستخدمة العلمية واملادة البيانات وصحة دقة مدىما  :المصداقية .6

 التدريب اإللكتروني الحديث: -11

أحاد  الوساااااااااااااااائال املتبعاة يف عملياات تادرياب األفراد واجلمااعاات، وميتااز هاذا النوع من يعاد التادرياب االلكرتوين من 

( CBTالتدريب بالعديد من املميزات والفوائد، ويعتمد بشااااااااااكل رئيسااااااااااي على اسااااااااااتعما  أجهزة احلاسااااااااااب االيل )

يعمل على اختصااااار و  واالنرتنت ووسااااائطه املتعددة، حبيث يسااااهل على كًم من املنظمة والفرد عملية التدريب والتعلم،

 . (37) الكثري من الوقت املستهلو واجلهد املبذو  على هذة العملية

يعرف التدريب اإللكرتوين بعدة تعريفات منها: انه نشااااااااة منظم يساااااااعى إىل إحدا  تغيري يف األمناة السااااااالوكية لدى 

لكفاءة ع املشكمت والتحديات ورفع ااألفراد العاملني والتحسني من مستوى املهارات واألداء والقدرة على  التعامل م

. كما وقد   تعريفه على أنه  عملية تباد  املعلومات من خم  جهاز احلاسااااااااب بغرض التدريب وإدارة (38)واإلنتاجية

 .(39)املعرفة 

                                                           
2. Cascio, W. (2006): Managing Human Resources  Productivity, Quality of Work Life Profits (7th  ed). New Yourk 

:McGraw-Hill Companies. P, 285. 
 . 17األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. ص  -(: التدريب اإللكرتوين، )الطبعة األوىل( عمان2011. ينظر: الزنبقي، حنان سليمان )38
 .17ينظر: املرجع السابق. ص . 39
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اجلدير بالذكر انه جيب على أي منظمة قبل أن تتخذ قرار تطبيق أسااااااااااااالوب التدريب اإللكرتوين بداخلها، من أن تقوم 

 .     (40)أكد من مدى مقدرة املتدربني  ومعرفتهم ومهاراهتم على التدريب باستخدام هذا االسلوببت

بشااااااااااااااكل عام يوجد هنالو عدة أسااااااااااااااباب اليوم دفعت باملنظمات للقيام بالتحو  من التدريب التقليدي إىل التدريب 

 :)41(اإللكرتوين احلديث ومنها على سبيل املثا 

 البيئة اخلارجية للمنظمة نظراُ ألمهية املوارد البشرية يف حتقيق أهداف املنظمة.مقابلة التغيري احلاصل يف  .1

 الروح التنافسية ورغبة املنظمات واملؤسسات يف البقاء يف عامل األعما  يف الصدارة. .2

 احلاجة لتقليل التكلفة واملدة الزمنية املرتتبة على استخدام الطرق التقليدية يف عمليات التدريب. .3

ة للمميزات واإلجيابيات اليت ميتاز هبا التدريب اإللكرتوين عن غرية من وسائل التدريب لألفراد واجلماعات، فأن وبالنسب

التدريب اإللكرتوين حيمل معه العديد من املزايا واإلجيابيات سااااااااااااااواء للفرد او املنظمة، حيث يعمل على التقليل من 

م  مبا يضااااااامن من تكليا ومصااااااااريا فضااااااام عن متيزة بسااااااارعة تنفيذ الربناالتكلفة اإلمجالية املتعلقة بالعملية التدريبية 

التقليل من اجلهد والوقت املبذو  للعملية، ومن  ناحية أخرى فأنه ميكن املتدربني من إمكانية التدريب يف اي وقت 

ية يف اساااتعما  أجهزة نوزمان ومبا يتناساااب مع ظروفهم حيث ميتاز باملرونة تا يسااااعد  املتدربني من تطوير مهاراهتم الف

 . (42)احلاسب اآليل بشكل جيد

                                                           
ص  مجهورية مصر العربية: مركز اخلربات املهنية لإلدارة  مبيو . ص -(: التدريب عن بعد باستخدام الكمبيوتر واإلنرتنت، )الطبعة الثانية( القاهرة2003. ينظر: توفيق، عبد الرمحن )40
42-43. 

ية للتنمية املنظمة العرب -أعما  ملتقيات وندوات ) املرجع يف التدريب وإدارة املوارد البشرية ( تنمية املوارد البشرية. (. التدريب من أجل 2008لطفي، علي لطفي حممود. ). ينظر: 41
  p://search.mandumah.com/Record/122860htt.مسرتجع  من:484 - 447، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر -اإلدارية 

 .26-25(: التدريب اإللكرتوين. مرجع سابق. ص ص 2011. ينظر: الزنبقي، حنان سليمان )42

http://search.mandumah.com/Record/122860
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هذا وبالغرم من ما ميتاز به التدريب اإللكرتوين من مزايا وإجيابيات متعددة، إال أن  األمر ال خيلوا من بعض الساااالبيات 

 :  (43)ومنها التايل

 درب واملتدرب.بني امل افتقار التدريب اإللكرتوين إىل التفاعل املباشر والذي ميتاز به األسلوب التقليدي .1

يقتصاااااااااااااار تطبيق التدريب اإللكرتوين بشااااااااااااااكل عام على بعض الربام  التدريبية ويرى البعض أن هذا النوع من  .2

 التدريب يفتقر إىل التطبيق العملي. 

زيادة احتمالية ملل بعض املتدربني من هذا النوع من التدريب نظراً لكثرة توظيا التقنية املستخدمة وجهل وعدم  .3

 فة بعض املتدربني هبا.معر 

 عدم تقبل البعض لعمليات التغيري واتباع التقنيات احلديثة. .4

 تجارب دولية رائدة في تنمية الموارد البشرية : -12
يعد العنصر البشري هو راس املا  احلقيقي يف اجملتمعات وهو مبثابة استثمار مستقبلي ناجح ، وقد شهد العصر 
احلديث  العديد من التاارب الرائدة يف االعتماد على املوارد البشرية للنهوض بالبمد ورقي اجملتمعات، ومن هذة 

 املاليزية.  التاارب التاربة اهلندية والتاربة اليابانية والتاربة

التاربة اهلندية: تقوم احلكومة اهلندية سنويًا ب نفاق ما يعد  من اخلمسني بليون دوالر سنويا على خمتلا عمليات 
التدريب، من جهة أخرى تقوم الواليات املتحدة االمريكية وحدها فقط بصرف ضعا هذا املبلغ سنوياً على عمليات 

ت بشكل بري الذي ميثله التدريب يف تنمية املوارد البشرية يف املنظمات واجملتمعاالتدريب، وهذا خري دليل على الدور الك
 . (44)عام

تعد التاربة اليابانية يف التدريب  من ابرز التاارب الناجحة، ويعد التدريب احد اهم املقومات  :التجربة اليابانية
طورها حىت اصبحت  كانت سببا مباشرا يف تقدمها وتوالدعائم الرئيسية اليت قامت عليها النهضة يف اليابان حديثاً واليت

                                                           
 .27-26. ينظر: املرجع السابق. ص ص 43

44. Pattanayak, B.  (2012). Human Resource Management (3rd ed). India: PHI Learning Private Limited. P-74. 
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يف طليعة الدو  املتقدمة. ويعتمد االسلوب الياباين اعتمادا قويا على التدريب يف مواقع العمل لبناء قوة عمل منتاة 
ة، يبعكس االسلوب االمريكي القائم على التدريب املقدم من مصادر خارجية مثل املراكز واملعاهد  واملدارس املهن

 .(45)وبالفعل فقد اثبت هذا االسلوب تفوقه  وتقدمة

لقد ساااعت اليابان للتنسااايق  والدم  بني التعليم النظامي والتدريب الفعلي يف بيئة العمل والذي كان ساااببا رئيسااايا فيما 

 :(46)بعد اىل تطوير مواردها البشرية  وتقدمها، حيث قامت احلكومة بتباع نموعة من اخلطوات واجراءات منها

التدريب خم  املراحل الدراساااية هبدف تقليل الفاوة والتباين احلاصااال بني التعليم املدرساااي ومتطلبات ساااوق  -

العمل واحتياجاته. حيث كانت املعرفة املكتسبة يف املدارس تؤثر اجيابا على التدريب على املهارات الفنية وقد  

 كان كم منهما يعزز االخر. 

 .ملمني بالعمل ويكونوا قادرين على إجنازة والقيام به اخلرجني  حىت يصبحو الزام ارباب العمل بتدريب ا -

 العمل على تزويد العاملني مبختلا املهارات اليت متكنهم من القيام بالعمل وتعزز من االنتاجية. -

 قام هبا يتتعد التاربة املاليزية خري منوذ  على التنمية البشاااااااااااااارية واالقتصااااااااااااااادية املعاصاااااااااااااارة، والالتجربة الماليزية: 

املساااااااااااااالمون يف العصاااااااااااااار احلديث، ملا متيزت به هذة التاربة من خربة ومقدرة على التعامل مع خمتلا الصااااااااااااااعب 

 . (47)والتحديات اليت واجهتها يف بدايتها

                                                           
 14مجهورية مصر العربية: دار العلوم للنشر والتوزيع. ص ص  -(: الدليل الشامل للتدريب الفعا ، القاهرة2013البدوي، حممد السيد ). ينظر: 45
 .15. ينظر: املرجع السابق. ص 46
 :. مسرتجع من94 - 79،  400, ع 35م  املستقبل العرىب )لبنان(،  التنمية البشرية: ماليزيا منوذجا، يفوأثرة  العلمي(، متويل البحث 2012علي، عصام شحادة، )ينظر: . 47

http://search.mandumah.com/Record/454158 
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لقد اهتمت ماليزيا يف بداية هنضااااااااتها اهتماما كبرياً بتنمية مواردها البشاااااااارية، وقد سااااااااعت احلكومة اىل متويل ودعم 

البحو ، تا سااااااااااااعد فيما بعد على نشااااااااااار العلوم واملعارف هبا. وقد قامت احلكومة بتخاذ العديد من  العديد من

اإلجراءات واخلطوات للنهوض مبواردها البشااااااااارية وأبرزها قيامها ب نشااااااااااء معاهد متخصاااااااااصاااااااااة لتعمل على تدريب 

ينسام مع سياساهتا مبا يتوافق و املعلمني والتدريب الصناعي، حيث أهتمت احلكومة بتأهيل املعلمني وتدريبيهم، و 

القومية واسااااااااااارتاتياياهتا، كما ساااااااااااعت اىل انشااااااااااااء العديد من املعاهد واملراز التدريبية والتأهيلية للطلبة الدارساااااااااااني 

 .(48)وتأهيلهم لدخو  سوق العمل

 الحوافز التشجيعية ودورها في العملية التدريبية وتنمية الموارد البشرية. -13

يف العملية التدريبية دوراً هاماً وحساااااساااااً. وتعرف احلوافز على اهنا: ذلو الشااااعور الذي يولد  تلعب احلوافز التشااااايعية

. ويف كثري من االحيان يمح  أن االفراد قد ميتلكون القدرة (49)لدى االفراد الرغبة واالندفاع حنو القيام بنشااااااااااة معني

ز إىل قسمني دافع والرغبة لفعله فيرتكونه. وتقسم احلوافعلى القيام بنشاة أو فعل معني، إال اهنم مع ذلو ال ميلكون ال

 :(50)رئيسني مها

 

 

 

                                                           
ملوصل مركز الدراسات اإلقليمية جبامعة ا - نلة دراسات إقليميةليزية يف نا  التنمية البشرية ومقومات جناحها. (. التاربة املا2008عاشور، كتوش، و حا  قويدر، فورين، )ينظر:   .48
 http://search.mandumah.com/Record/418848 :. مسرتجع من99 - 77،  10, ع 4العراق، م   -

 .116-113االردن: دار حامد للنشر والتوزيع. ص ص  –(: إدارة املوارد البشرية. عمان 2004صاس، حممد فاس ). ينظر: 49
 .115. ينظر املرجع السابق. ص 50
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 حوافز معنوية: كعملية إشراك العاملين في اتخاذ القرارات. -14

 حوافز مادية: مثل المكافآت التشجيعية والعالوات.   -15

 الخاتمة:

، وقد حظيت البشااااااااارية يف اجملتمعاتيعترب التدريب يف العصااااااااار احلديث أحد أهم الوساااااااااائل املساااااااااتخدمة لتنمية املوارد 
عمليات التدريب بعناية واهتمام عاملي؛  نتياة ألمهيتها ودورها الفعا  يف حتسااااااااني مسااااااااتوى أداء املنظمة واالفراد معاً. 
هذا ويعترب العديد من الباحثون  يف علم اإلدارة اليوم،  بأن التدريب هو عبارة عن اساااااتثمار مساااااتقبلي ناجح للمنظمة 

ى البعياد. وكنتيااة للتقادم والتطور يف  التكنولوجياا ونظم املعلوماات فقاد ظهر نوع جادياد من التادرياب وهو على املاد
التدريب اإللكرتوين، والذي يعد من احد  أنواع التدريب املعاصاااااااااااااار، حيث ميتاز هذا النوع من التدريب بالعديد من 

 راعاة نموعة من الشااااروة االساااااسااااية واليت منها مراعاةاملزايا واخلصااااائص، وعموماً إن جناح عمليات التدريب متعلق مب
املراحل االسااااااساااااية للعملية التدريبية، هذا وميكن القو  بأن عدم االلتزام هبذة املراحل قد يكون سااااابباً يف فشااااال العملية 

تدريب  لالتدريبية بشااااااكل عام أو عدم حتقيق اهدافها املطلوبة بالشااااااكل الصااااااحيح. كما والبد للقائمني على عمليات ا
يف اجملتمعات من  مراعاة إجياد املدرب اجليد، والذي يعد من اهم اسااااااباب جناح العملية التدريبية وحتقيق اهدافها. هذا 
ويهدف كم من التدريب والتنمية  اىل حتقيق هدف مشااارتك وهو اكسااااب املوارد البشااارية مهارات جديدة جيدة . ويف 

راد حنو احلوافز تشاااااااااايعية املناسااااااااابة، حيث اهنا تعمل على حتفيز ودفع األف سااااااااابيل حتقيق ذلو فأنه جيب مراعاة  توافر
 املشاركة يف عمليات التدريب والسعي حنو تطوير  مهاراهتم والتحسني من سلوكياهتم.

 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

126 
 
 

 المراجع والمصادر: 

كتب العربية :املمجهورية مصااااااار  -(، إدارة املوارد البشااااااارية والطبيعية، القاهرة2000أبو طاحون، عديل علي ) -1

 . اجلامعي احلديث

 مجهورية مصاار العربية: دار العلوم -(: الدليل الشااامل للتدريب الفعا ، القاهرة2013البدوي، حممد الساايد ) -2

 للنشر والتوزيع. 

 – عمان ة،التدريبي الربام  فاعلية لضمان التدريبية االحتياجات حتديد(: 2010) ا  عطا عصام اخلليفات، -3

  .والتوزيع للنشر صفاء دار: االردن

األردن: دار املساااارية للنشاااار  -(: التدريب اإللكرتوين، )الطبعة األوىل( عمان2011الزنبقي، حنان سااااليمان ) -4

 والتوزيع والطباعة.

 -عمان ،التدريب اإلداري املدربون واملتدربون وأساااااااااااااااليب التدريب: (2009الصاااااااااااااارييف، حممد عبد الفتاح ) -5

 نشر والتوزيع.  دار املناه  لل :االردن

 الطبعة) ،10015 اإليزو الدولية املواصاااااااااااااافات ومتطلبات اإلداري التدريب جودة(: 2009) جنم العزاوي، -6

 . والتوزيع للنشر العلمية اليازوري دار: االردن -عمان( األوىل

(: الوظائا االسااااااااااارتاتياية يف إدارة املوارد البشااااااااااارية، 2010العزاوي، جنم عبدا  و جواد، عباس حساااااااااااني ) -7
 االردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.  -عمان

( نيةالثا الطبعة) متكامل، اسااااااااااارتاتياي منه  حنو البشااااااااااارية املوارد إدارة(: 2008) دليم بن حممد القحطاين، -8

 . للنشر العبيكان: السعودية العربية كةاململ -الرياض



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

127 
 
 

 -(: التدريب عن بعد باسااااااااااااااتخدام الكمبيوتر واإلنرتنت، )الطبعة الثانية( القاهرة2003توفيق، عبد الرمحن ) -9

 مبيو.  -مجهورية مصر العربية: مركز اخلربات املهنية لإلدارة 

البشاااااااااارية للمخططني االجتماعيني (. تقومي عائد برام  تنمية املوارد 2012حسااااااااااني، حساااااااااان مصااااااااااطفى. ) -10

املؤمتر الدويل اخلامس والعشاااااااااااااارون لكلية اخلدمة اإلجتماعية جبامعة حلوان )  .بالقطاعات اخلدمية يف مصاااااااااااااار

، حلوان: كلية اخلدمة االجتماعية  6مصاااااار،    -مسااااااتقبل اخلدمة اإلجتماعية يف ظل الدولة املدنية احلديثة ( 

 :جااااااااااااااااااااع ماااااااااااااااااااان. مسااااااااااااااااااااااااااااااااارت 2566 - 2521جااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااعااااااااااااااااااااة حاااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااوان،  -

http://search.mandumah.com/Record/257547 
 ريماجساات رسااالة . البشاارية املوارد أداء حتسااني يف التدريب دور(:  2017) الدين عمء سااكساااف، -11

 . اجلزائر بسكرة، -خضري حممد جامعة. منشورة غري

 .االردن: دار حامد للنشر والتوزيع –(: إدارة املوارد البشرية. عمان 2004)صاس، حممد فاس  -12

 – عمااان( األوىل الطبعااة) العاااملااة، القوى وتنميااة ختطيط(: 2011) الباااسااااااااااااااط عبااد أنس عباااس، -13

 .والطباعة والتوزيع للنشر املسرية دار: األردن

 -البشاااارية، )الطبعة األوىل( عمان(: إدارة املوارد 1999عباس، سااااهيلة حممد و علي، حساااان علي ) -14

 األردن: دار وائل للنشر والتوزيع.

( األوىل ةالطبع) والتعلم، والتطوير التدريب ادارة يف احلديثة اال اهات(: 2015) منري زيد عبوري، -15

  والتوزيع. للنشر املعتز دار: االردن -عمان

ة املوارد البشاااااااارية األسااااااااس (: التدريب وتنمي2000عساااااااااف، عبد املعطي حممد و محدان يعقوب ) -16

 والعمليات، األردن: دار زهران للنشر والتوزيع.

http://search.mandumah.com/Record/257547


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No: 1, 2019   

 

128 
 
 

 ملتقيات أعما . البشاااااااااااااارية املوارد تنمية أجل من التدريب(. 2008. )لطفي حممود علي لطفي، -17

: القاهرة ر،مصاااااااااااااا - اإلدارية للتنمية العربية املنظمة -(  البشاااااااااااااارية املوارد وإدارة التدريب يف املرجع)  وندوات

 ماااااااااان: مساااااااااااااااااااااااارتجااااااااااع .484 - 447 اإلداريااااااااااة، لاااااااااالااااااااااتاااااااااانااااااااااماااااااااايااااااااااة الااااااااااعاااااااااارباااااااااايااااااااااة املاااااااااانااااااااااظاااااااااامااااااااااة

http://search.mandumah.com/Record/122860 

يف إدارة املوارد البشاااااااارية، )الطبعة األوىل(  ة(: موضااااااااوعات معاصاااااااار 2014هداش، سااااااااامر عبدا  ) -18

 .املية للنشر والتوزيعالقاهرة: الدار الع

19- Cascio, W. (2006): Managing Human Resources  Productivity, 

Quality of Work Life Profits (7th  ed). New Yourk :McGraw-Hill 

Companies. 

20- Pattanayak, B.  (2012). Human Resource Management (3rd 

ed). India: PHI Learning Private Limited. 

21- Walker, J.(1992): Human Recourse Strategy (1st ed) .United 

States: McGraw-Hill,Inc.  

مستقبل ال التنمية البشرية: ماليزيا نموذجا، فيوأثره  العلمي(، تمويل البحث 2012علي، عصام شحادة، )
 :. مسترجع من94 - 79،  400, ع 35مد العربى )لبنان(، 

http://search.mandumah.com/Record/454158 
(. التجربة الماليزية في مجال التنمية البشرية ومقومات 2008عاشور، كتوش، و حاج قويدر، فورين، )

 77،  10, ع 4العراق، مد  -مركز الدراسات اإلقليمية بجامعة الموصل  - مجلة دراسات إقليميةنجاحها. 

 http://search.mandumah.com/Record/418848 :. مسترجع من99 -

 

http://search.mandumah.com/Record/122860
http://search.mandumah.com/Record/454158
http://search.mandumah.com/Record/418848


Content 

 

 

1. Human Resource Management Policies and Organizational 
Performance: Obstacles and Challenges in Jordanian 

1…………………………………………………………Companies 
 الشبانية بالمؤسسات الموظفين لدى ميدانية دراسة) اإليجابي بالتفكير  وعالفتها الوظيفية الحياة جودة .2

 ………………………………………………………17(ورقلة لوالية والرياضية
 ..……………39أنموذجا   وأقضيتها البصرة مدن: والطوبونيمية التاريخية أهميتها و المدن تسميات .3
 ……57حترفةم وثانية أولى درجة الجزائري الشرق أندية لبعض القدم كرة  لالعبي  المورفووظيفي التقييم .4
 ...……79فاعليه تمرينات حركيه مركبه في تطوير دقه الضربتين األمامية والخلفية لالعبين بكرة الطاولة .5
 ………………………………99المجتمعات في البشرية الموارد تنمية في ودوره التدريب .6

 
 


