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  امللخص
  : هدف البحث إلى

  .دى مدربي فرق شباب أندیة العراق بكرة السلة من وجهة نظر الالعبینمستوى إدارة الوقت المستقطع ل .١
الـشهادة (معنویة الفروق في إدارة الوقت المستقطع بـین مـدربي فـرق شـباب أندیـة العـراق بكـرة الـسلة فـي ضـوء متغیـرات  .٢

  ).الشهادة العلمیة والتدریبیة، والخبرة التدریبیة، 
  .ربي فرق شباب أندیة العراق بكرة السلةزمن الوقت المستقطع المستثمر من قبل مد .٣

 أندیـة) ٨(العبـا یمثلـون ) ٨٢(وألجل الوصـول إلـى هـذه األهـداف اسـتخدم المـنهج الوصـفي بطریقـة المـسح علـى 
شاركت في بطولة شباب العراق بكرة السلة فضال عن بعض متغیرات مـدربیهم ، وللحـصول علـى البیانـات تـم تطبیـق اسـتمارة 

وقــت المــستقطع مــن قبــل مــدربي كــرة الــسلة ، كمــا اعتمــدت المالحظــة العلمیــة لغــرض تحدیــد أزمنــة الوقــت اســتبیان إلدارة ال
المستقطع ومرحلتیه بعد توفر الشروط العلمیة فیهما ، وقد عولجت البیانـات إحـصائیا مـن خـالل الوسـط الحـسابي واالنحـراف 

لعینتین مستقلتین وتحلیل التباین واختبار اقل فرق معنـوي ) ت(المعیاري ومعامل االرتباط البسیط والمتوسط الفرضي واختبار 
. 

  :وقد استنتج الباحثون األتي
  .ً یمتلك معظم مدربو عینة البحث مستوى ایجابیاً  في إدارة الوقت المستقطع یتراوح مابین معتدل إلى مرتفع -١
  .لخبرة األكثر والشهادة التدریبیة األعلى وجود فروق معنویة في إدارة الوقت المستقطع ولصالح المدربین من ذوي ا-٢
  . وقوع أزمنة استثمار المدربین للوقت المستقطع ضمن الوقت الذي أشارت إلیه المصادر المتخصصة بكرة السلة-٣

  :وقد أوصى الباحثون بعدة توصیات منها 
  .یة تعزیز قدرات وخبرات المدربین في إدارة الوقت المستقطع من خالل الدورات التدریب-١
  .ن خبرة أكثر وشهادة تدریبیة أعلى التأكید على الهیئات اإلداریة في األندیة الریاضیة في اختیار المدربین الذین یمتلكو-٢

  
Analytical Study to Administrating time Out for Coaches of youth Clubs of Iraq Basketball 

Asst. Prof. Dr.  Ryadh A. Ismaeel  Mr. Mohammed  M . Salim Mr. Duraed T. Abdul Fattah 

Abstract 
The research aims to know the following:   
1- The level of time – out administrating for Coaches of youth Clubs of Iraq basketball 

from players point of view.  
2- The significant differences in time- out administrating among the Coaches of basketball 

teams of Iraqi Clubs, in the light of the variables (training certification, training 
experience, and scientific certification) .  

3- The period of time- out invests by Coaches of youth teams of Iraqi Clubs of basketball.  
In order reach to these aims descriptive method with survey style. was on (82) player, they 

represent (8) Clubs participate in basketball Iraqi youth champion, in addition to some 
Coaches variables. To obtain data, questionnaire file was  applied for time-out 
administrating of basketball Coaches. Also, it was depended on scientific observation 
for determining the periods of time- out and its level after availability of scientific 
conditions.  

The data was treated statistically through mean, standard deviation, simple correlation, 
assumption, t- Test for two independent samples, analysis variance and L.S.D.  
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The researchers conclude the following:   
1- Most Coaches of research sample have positive level in administrating time- out; it is 

from medium to height.  
2- Existence of significant differences in administrating time- out for Coaches who have 

greatest experience and highest training certification. 
3- Existence of time exploitation for Coaches of time- out within the time that low resources 

refer to in basketball.  
The researchers recommend the following:  
1- Reinforcement of experiences and abilities of Coaches in administrating time- out 

through training session.  
2- Emphasize on institutions of administration in sport clubs in choosing Coaches, who 

have greatest experience and highest training certification. 

   :التعریف بالبحث - ١
    : المقدمة وأهمیة البحث١-١

    إن لعبة كرة السلة من األلعاب التـي تـسهم فـي تفعیـل وتـشكیل المـسؤولیة الجماعیـة والتـي تتفـاوت وتتنـوع بـین 
ــددة تـــصب فـــي  تحقیـــق  األداء  اإلداریـــین والمدربیــــن والالعبیــــن إذ إن لكـــل مـــن هـــذه الجماعــــات واجبــــات وأهـــداف محــ

 للفریــق ویعــد المـــدرب المــسـاهم األول واالهـــم فــي تحقیقـــها فــضال عــن بنــاء وتنــسیق الجهــود الجماعیــة كافــة فهــو الفعــال
محـــور العملیــة التدریبیــة وهــو القائــد الــذي ینــسج كــل مــن الالعبــین والفریــق والمؤســسة وأهــداف التــدریب فــي نــسیج قــوي 

ولمـا كانـت منافـسات كـرة الـسلة تعـد طلیعــة ) ٣٣١، ٢٠٠٩ل ،كامـ(وبدرجة عالیة من الجودة لتحقیق االنجـاز المنـشود 
أوجه النشاط الریاضي فیها ومقیاسا حقیقیا لتقدم وتطور مستوى الفریق وتنظیمــه والـذي یمــكن ان یتــعزز  ویتنــامى مـن 

ـطلع بـقیــادة الفریـق ًخـالل قیـام كال مـن الالعبـین واإلداریـین والمدربیــن بمـسؤولیاتهم  علــیه یبـرز دور المــدرب الـذي یـض
ــداد،(فــي أثنـــاء المباریـــات لتـــشكیل الظـــروف المناســـبة لــألداء الفعـــال  إذ انـــه یـعــــد الوســــیط ) ١١٦، ٢٠٠٩المـــاردیني وحــ

ـــن  ــة مـ ـــــة عالیــ ـــى درجـ ــــیط علـ ـــان الوسـ ــا كـ ــسـلوك وكلمــ ــرات والمهــــارات والخـــــطط والــ ــمعارف والخبــ ـــعلومات والـــ ــل للمــ الـناقـــ
ٕواحــدى ) ٣٣١ ، ٢٠٠٩كامــل ،(ًأنعكــس ذلــك علــى الالعبــین ایجابیــا لتحقیــق األهــداف ) یــة الكفــاءة والفاعل(الــصالحیة 

ــات یمكـــن  إن یعطیهـــا  ـــذه التوجیهــ ــروف أن هـ ـــا المـــدرب هـــو قیامـــه بتوجیـــه العبیـــه ومـــن المعــ هـــذه األدوار التـــي یلعبهــ
 وهــي تلــك الفتــرات التــي یتوقــف أو فــي االســتراحات) التــي یلعــب فیهــا الالعبــون(المــدرب فــي فتــرات المــشاركة الفعلیــة 

ــواط األصـــلیة واإلضـــافیة (اللعـــب فیهـــا  ــین الفتـــرات واألشـ ــتراحة بـ ــاء ،واألوقـــات المـــستقطعة ،واالسـ ویعتقـــد ) بعـــد األخطـ
ًالباحثون أن هناك مؤشرات سلبیة عند توجیه الالعبیـن في أثناء فـترة مـشـاركتهم الفعلیــة فـضـال عــن ایجــابیاتها لــذا فانــه 

فضل للمـدربین إن یتحـدثوا إلـى العبـیهم أثنـاء االسـتراحات كـون الالعبـین یكونــون فـي حالـة تركیـز أفـضل ، وان من األ
أفضل حالة تركیز یمكن توجیه الالعبیـن فیهـا تـجاه متغیـرات اللعــب المختلفــة هـي األوقـات المـستقطعـة فهـي تعــد فعلیــا 

التأثیرات التي تعیـق الوصول لما یریده المـدرب إذا ماأحـسـن إدراتهـا حاالت منظمة ومضمونة وخالیـة من االنقطاعـات و
وتنظیمها وتعویـد الالعبـین علـى التـصرفات الـسلیمة فیهـا،إذ إن مـن أهـم ممیـزات العمـل النـاجح هـو إدارة الوقـت وكیفیـة 

ــسانین ،(قــــضائه  ــتراح) ٣٢ ، ٢٠٠٤درویــــش وحــ ــاء االســ ــین فــــي أثنــ ــدرب والالعبــ ــن المــ ــلوك كــــل مــ ــا إن ســ ــد كمــ ات تعــ
متغیـرات أساسیة في الحكـم علـى فـائدتها فـإذا مـا اسـتخدم كمـا یجـب فـان االستــراحات فـي المبـاراة یمكـن أن تكـون عونـا 
عظیمـا لالعبـین لكــي یستـشفوا بـدنیا قـدر اإلمكـان ویحـضروا أنفـسهم لیـؤدوا بـشكـل أفـضل فـي الفتــرات المقبلــة للمـشاركة 

وفي هذا الصدد یذكر انه یجب علـى العـاملین فـي مجـاالت التــربیة الـریاضیــة )  ٢٠٠٠،١٣٧بوسیته وآخرون ،(الفعلیة
مــن هنــا تتجلــى أهمیـة )  ١٤٨ ، ٢٠٠١بـدوي ،(تفـهم أهمیـة الوقت وكـیفیـة استخدامه بما یضمن حسن االستفــادة منــه 

أندیـة العـراق بكـرة الـسلة لتحدیـد البــحث فــي التعـرف الـى واقـع إدارة الوقـت المـستقطع لـدى مـدربي فـرق منتخبـات شـباب 
نقــاط القــوة فیــه وتعزیزهــا وتقــدیم المقترحــات لتجـــاوز نقــاط الــضعـف مــساهمـة فــي تطویـــر مــستوى المدربیـــن مـــن الناحیــة 
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ــد فرصـــة عظیمـــة وتثقیفیــة لالعبــین ومــساعدتهـم لكــي یحــسنـوا  التنظیمیــة والتطبیقیــة إلدارة الوقــت المــستقطـع ، فهــي تعـ
   ). ١٤٢ ،٢٠٠٠بوسیته وآخرون ،(یـا وكفریق أداءهم فرد

    : مشكلة البحث٢-١
    إن مباریــات كــرة الــسلة مــن األلعــاب الــسریعة األداء كمــا إنهــا تزخــر بالعدیــد مــن المواقــف واالحتمــاالت البدنیــة 

ــا یتطلـــب مـــن الفریـــق التـــصرف الـــسریع والـــسلیم ب ــار الحلـــول والمهاریـــة والتكتیكیـــة والنفـــسیة المتغیـــرة والمتطـــورة ممـ ِاختیـ
المناســبة فــي الوقــت والمكــان المناســبین ، وهــو مــا یجعــل الفریــق علــى األغلــب فــي حاجــة ماســة لمقابلــة تلــك المواقــف 
بتوجیهات دقیقة یقع مسؤولیة إصدارها علـى مـدرب الفریـق ممـا یوجـب علیـه أن یالحـظ ویرصـد ویحلـل مجریـات اللعـب 

باتهـا البدنیـة والنفـسیة ممـا یلقـي علیـه مـسؤولیات كثیـرة ومتنوعـة  تجعلـه الهجومي والدفاعي لفریقه وفریق الخـصم ومتطل
ٕفــي مواجهــة العدیــد مـــن المواقــف التــي تـــؤثر فــي توظیفــه لقدراتـــه وامكاناتــه، واحــدى هـــذه المواقــف والمــسؤولیات إدارتـــه  ٕ

صرفات الالعبـین ًللوقت المستقطع والمحدد بدقیقة واحـدة تتطلـب منـه سـرعة ودقـة تـصرفاته فـضال عـن ضـبط وتنظـیم تـ
كمـا  ) ٧٩، ١٩٨٨سـالمة ، (للسیطرة على الوقت المتاح، وهو ما یصعب عمله إذ ال یمكن فعال استغالل كل الوقـت 

وقـد تتبـاین احتمـاالت الهـدر مـن مـدرب إلـى  ) ٢٤١ ،٢٠٠٦زهو ، (إن الوقت ال ینجوا من احتماالت الضیاع والهدر 
هنا تتجلى مشكلة البحـث فـي خلـو مكتبتنـا الریاضـیة وعلـى حـد علـم البـاحثون ٕأخر تبعا لقدراته وامكاناته ومعلوماته من 

مــن دراســة علمیــة تــشخص نقــاط القــوة والــضعف فــي إدارة المــدربین للوقــت المــستقطع األمــر الــذي یحــتم اعتمــادهم علــى 
ن المـنهج العلمـي فـي قدراتهم الذاتیة وما متوفر من أطر نظریة في إدارته وتحقیق أهدافـه ، ومـن المؤكـد إن االبتعـاد عـ

 ٢٠٠٣أللـوزي ،(إدارة الوقت خالل تأدیة النشاط یترتب علیه أنماط سلوكیة تستنفد الكثیر من وقـت اإلداري واألعـضاء 
كما انه بذلك تـزداد احتمـاالت انخفـاض كفـاءة األداء وتتراجـع فـرص انجـاز األهـداف المخططـة إذ إن الفـشل  ) ١٨٢، 

  ) .٢٢٩ ،٢٠٠٦زهو،( العدید من فرص النمو وضعف القدرة التنافسیة في إدارة الوقت ینجم عنه ضیاع 
  : علیه تطرح التساؤالت اآلتیة 

  ما هو واقع إدارة الوقت المستقطع لدى مدربي فرق شباب أندیة العراق بكرة السلة ؟-١
یـة ،والخبـرة التدریبیـة ، الـشهادة التدریب(  هل هناك فروق معنویـة فـي إدارة الوقـت المـستقطع تبعـا لمتغیـرات المـدرب -٢

 ؟) والشهادة العلمیة 
   ما هو زمن الوقت المستقطع المستثمر من قبل مدربي فرق شباب أندیة العراق بكرة السلة؟-٣
  :یهدف البحث في التعرف الى   أهداف البحث ٣-١
  .ر الالعبین مستوى إدارة الوقت المستقطع لدى مدربي فرق شباب أندیة العراق بكرة السلة من وجهة نظ-١
 معنویـــة الفـــروق فـــي إدارة الوقـــت المـــستقطع بـــین مـــدربي فـــرق شـــباب أندیـــة العـــراق بكـــرة الـــسلة فـــي ضـــوء متغیـــرات -٢

  ) .الشهادة التدریبیة ، والخبرة التدریبیة ، والشهادة العلمیة (
  . زمن الوقت المستقطع المستثمر من قبل مدربي فرق شباب أندیة العراق بكرة السلة  -٣
   : مجاالت البحث ٤-١
  .٢٠١٠الالعبون المشاركون في بطولة أندیة شباب العراق بكرة السلة للموسم الریاضي : المجال البشري ١-٤-١
    ٢٠١٠ /٢٤/١٠  ولغایة  ٢٠١٠ / ١٠ /٢٠الفترة من : المجال ألزماني٢-٤-١
  .       الدین في محافظة اربیلقاعة نادي أكاد الریاضي ، قاعة أرارات في مصیف صالح :  المجال المكاني٣-٤-١
  : تحدید المصطلحات٥-١
ــا إدارة الوقـــــــت ١-٥-١ ـــ ـــرف بأنهــ ـــ ــــالل                                                                                                                :تعـ ــ ــرد خـ ـــ ـــا الفــ ــ ــــوم بهــ ــ ـــي یقـ ـــ ــام التـ ــ ــ ـــیم المهـ ــ ــ ــــل وتقی ــ ــستثمرة لتحلیـ ــ ــ ـــة المـ ــ ــ  العملی

   ).٣٩٥ ، ٢٠٠٥إبراهیم ، (فترة زمنیة معینة بهدف تنظیم الوقت المتاح للوصول إلى األهداف المحددة 
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   االستخدام األنسب للوقت وخفض معدالت الضیاع  والهدر الوقتي لتحقیق االنجازات المستهدفة -
  ).٢٣١ ،٢٠٠٦زهو ،(                                                                                  

 مقدرة الفرد على أن یكیف نفسه بطریقة مناسبة ویعمل على جدولة وقته ویحدد وقتا معینا لكل نشاط في حیاته وفي -
   ) .  ١٦٨ ، ٢٠٠٣أللوزي ، (إدارته من خالل التخطیط وتنظیم الوقت لتحقیق األهداف 

    : إدارة الوقت المستقطع٢ -٥-١ 
رف البــاحثون إدارة الوقــت المــستقطع إجرائیــا بأنهــا األنــشطة التــي یقــوم بهــا المــدرب والمتعلقــة بترتیــب وتنظــیم یعــ

وضـبط انجـاز المهـام التــي تحقـق أهـداف الوقــت المـستقطع وذلـك بتوزیعهــا المالئـم علـى المــساحات الوقتیـة المتاحـة فیــه 
  . بیان ادارة الوقت المستقطع بكرة السلة ویظهر ذلك من خالل تصرفات المدرب الواردة في فقرات است

  : والدراسات السابقة اإلطار النظري-٢
  : النظرياإلطار ١-٢
یعــد الوقــت مــن المفــاهیم الالزمــة والــضروریة للعمــل الحیــاتي بمختلــف نواحیــه لــذلك یعــرف بأنــه اإلطــار : الوقــت١-١-٢

ف المجـاالت كمـا انـه أهـم قنـوات ومجـاالت اسـتثمار الذي یتم من خالله انجاز كافـة األعمـال ومزاولـة النـشاطات بمختلـ
  ) .٢٢٩  ،٢٠٠٦زهو،    (الطاقات البشریة موزعة على المساحات الوقتیة المتاحة 

  -:وهو مورد ینفرد بسمات عدیدة منها 
  .  الوقت ال یمكن تعویضه أو الحصول على مزید منه -١
 .  الوقت مورد محدد -٢
 . الوقت  یمتلك الناس قدرا متساویا من-٣
 .  ً الوقت الیمكن تجمیعه أو تخزینه أي الیدخر بل یستنفذ أوال بأول -٤
   ).٣٩٢ ، ٢٠٠٥إبراهیم ، ( الوقت الیستأجر والیشترى  -٥

ان مــن المفــاهیم الحــضاریة التــي یمتــاز بهــا الوقــت انــه ســریع االنقــضاء وعملیــة  ) ٢٠٠٣أللــوزي ،(    ویــضیف 
إلـــى ســـمات الوقـــت انـــه یمكـــن تخطـــیط ) ٢٠٠٦زهـــو ،(ویـــضیف  ) ١٧١ ، ٢٠٠٣أللـــوزي ،(اســـترجاعه أمـــر مـــستحیل 

عـــن بـــدوي إن الوقـــت  ) ٢٠٠٧علــي ، ( لـــذلك یـــذكر ) ٢٣٠ ، ٢٠٠٦زهـــو ، (اســتثماراته وتوظیـــف مـــساحاته المتاحــة 
مـا یمثل احد أهم الموارد التي تتاح لتنفیذ أي عمل وتحقیق أي هدف في أي هیئة ریاضیة أو غیـر ریاضـیة ، وان أول 

یؤثر في كفاءة العمل بالهیئات الریاضیة هو تنظیم واستثمار الوقت حتى یستطیع الفرد االستفادة مـن الوقـت المتـاح لـه 
لــذلك عــرف الوقــت مــن  ) ٦٠ ، ٢٠٠٧علــي ، ( فــي انجــاز األعمــال المطلوبــة منــة  بكفــاءة ودقــة فــي الوقــت المناســب 

   ) . ٢٢٩ ، ٢٠٠٦زهو ، (  والوفاء باألهداف المخططة جهة أخرى بأنه احد أدوات قیاس مستوى كفاءة األداء
   -:إن الوقت في حیاتنا نوعان هما : أنواع الوقت٢-١-٢
وقــت یــصعب تنظیمــه أو إدارتــه أو االســتفادة منــة فــي غیــر مــا خــصص لــه مثــل أوقــات النــوم واألكــل : النــوع األول-١

نــوع مــن الوقــت علــى درجــة مــن األهمیــة لحفــظ توازننــا فــي والعالقــة األســریة والعالقــات االجتماعیــة المهمــة ، وان هــذا ال
  . الحیاة 

ٕوقــت یمكــن تنظیمــه وادارتــه وهــو الوقــت الــذي نخصــصه للعمــل ، وفــي هــذا النــوع بالــذات مــن الوقــت : النــوع الثــاني-٢
( مثـل ؟یكمن التحدي الكبیر الذي یواجهنا،هل نستطیع االستفادة من هذا الوقت ؟ هل نـستطیع اسـتغالله االسـتغالل األ

  ). ١٠٢-٢٠٠٧،١٠١فتحي،
إن قیمة الوقت تتـأتى مـن أن حـسن اسـتخدامه یـسهم بـشكل فعـال فـي تحـسین كـل مجـاالت الحیـاة : إدارة الوقت٣-١-٢

اإلنسانیة ،إذ إن هذا التحسین هو انعكاس ونتاج لعوامل متنوعة إحداها مهـارة اإلنـسان فـي التعامـل والـتحكم فـي الوقـت 
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 ٢٨٥

تبنــي مفهــوم حــدیث للوقــت أطلــق علیــه إدارة الوقــت والتــي تعــد البدایــة الحقیقیــة إلدارة  أي عمــل المتــاح للعمــل علیــه تــم 
علـي ، (وهي فن وعلم استثمار الزمن بشكل فعال وهي إدارة الذات وهي مهارة اإلنـسان فـي الـسیطرة علـى الوقـت نفـسه 

ًة ویعمـل علـى جدولـة وقتـه یومیـا ویحـدد كما تعرف بأنها مقدرة الفرد على أن یكیف نفسه بطریقة مناسـب ) ٦٢ ،٢٠٠٧
 ) ١٦٨، ٢٠٠٣، أللـوزي( ٕوقتا معینا لكل نشاط في حیاته وادارته من خالل التخطیط وتنظیم الوقت لتحقیـق األهـداف 

وهــي تعنــي إدارة الــذات وهــي الطــرق والوســائل التــي تعــین الفــرد علــى االســتفادة القــصوى مــن وقتــه فــي تحقیــق األهــداف 
ــابین وخلــــق التــــوازن مــــا ــت هــــي التــــي تحــــدد الفــــارق مــ ــات واألهــــداف ، كمــــا إن االســــتفادة مــــن الوقــ بین الواجبــــات والرغبــ

ـــلین  ـــ ــ ــ ــــاجحین والفاشـ ــ ــ ـــواز، (النـــ ـــ ــ ــــر  ) ٢٠٠٧،٥الكـــ ــ ـــ ـــرف بیبــ ــ ــ ــذلك عــــ ـــ ــ ــ ــا إدارة Bieber,1990)(لــ ـــ ــ ـــ ــت  بأنهـ ــ ــ ـــ  إدارة الوقــ
وفـي  ).Bieber,1990,25( الن االستخدام الكفء للوقت یبعد المدیر عن المخـاطرmanagement Safetyأالمان

هذا الصدد یذكر إن إحدى العادات الخمس المشتركة بـین كـل المـدیرین الفعـالین هـي معرفـة كیـف یـذهب وقـتهم وكیـف 
التصورات التي تطـرح لتحقیـق  ) ٢٠٠٦زهو ، (ولقد لخص   ) peter dracker,1967 , 77,85( یجب أن یذهب 

  : إدارة الوقت واستثماره في األتي
ل الوقـــت ویـــتم ذلـــك مـــن خـــالل الـــسیطرة الشخـــصیة علـــى التـــصرف والرقابـــة علـــى الوقـــت  تطـــور نمـــط اســـتغال-١

  .وجدولة النشاطات 
 . تخطیط األعباء والمهام وتنظیم أوقات أدائها -٢
 . ووضوحها بما یتیح السیطرة على مساحات الوقت األهداف تحدید -٣
 .  هیكلة وترتیب األولویات -٤
   ) . ٢٣٧- ٢٣٢ ، ٢٠٠٦ زهو ، ( االتصال الفعال بالمنفذین -٥

انـه یجـب علـى اإلدارة والمـدیر أن یتعلمـوا كیفیـة إدارة  ) ٢٠٠٣أللـوزي ، (یـذكر   أسباب اإلدارة الجیـدة للوقـت٤-١-٢
   -:عملیة استخدامهم للوقت لألسباب اآلتیة 

  .  إن االستخدام السیئ للوقت یترتب علیة آثار سلبیة تعود على المنظمة واألفراد -١
  .  أي خلل في استخدام الوقت تؤدي إلى حدوث خلل شامل في كل العملیات التنظیمیة -٢
وفـــي  ) ١٧١-١٦٩ ، ٢٠٠٣أللـــوزي ، ( إن الرقـــي والحـــضارة الیمكـــن تحقیقهمـــا دون االهتمـــام بـــإدارة الوقـــت -٣

لقــدرات اإلداریــة إن إدارة الوقــت بفاعلیــة تمكــن مـن تحقیــق االهــداف فـي تنمیــة ا ) ٢٠٠٣هـاینز ، ( تـصور أعمــق یــرى 
 ) . ٢٧، ٢٠٠٣هاینز ، ( والتنظیمیة ورفع مستوى المهارات الشخصیة على أكمل وجه 

ــت المــستقطع٢-٢ تعــد عملیــة قیــادة الفریــق خــالل المبــاراة مــن أهــم واجبــات المــدرب والتــي تتمحــور حــول توجیــه : الوق
رة عامــة وتـــسجیل المالحظــات عنهــا بالنـــسبة الالعبــین نحــو األداء الفعـــال ، ویــتم ذلــك فـــي خــالل مراقبــة المبـــاراة بــصو

فمــع بدایـة المبــاراة یحـاول المــدرب أن یكـشف وبــسرعة نــوع ) ١٩٩ ، ١٩٨٩العــزاوي والمفتـي ، ( لفریقـه وفریــق الخـصم 
التكتیك الهجومي والدفاعي وكذلك نقـاط القـوة والـضعف فـي فریـق الخـصم ومـن مراقبـة مجریـات المبـاراة یالحـظ هـل إن 

جباتهم الهجومیة والدفاعیة بصورة جیدة أم ال ؟ وهـل یبقـى علـى األسـلوب التكتیكـي الـذي یـستخدمه فریقـه العبیه أدوا وا
أو بوسـاطة التحـدث مباشـرة مـع الالعبـین أو فـي أثنـاء الوقـت ) البدالء(أو یحاول تغییره بواسطة احد أو بعض الالعبین

طع بأنـه الفتـرة الزمنیـة التـي یطلبهـا المـدیر الفنـي ویعـرف الوقـت المـستق ) ١٩٩٩،١٦٢الدیوه جي وحمودات،(المستقطع
أو مدرب الفریق أو من ینوب عنهما أثناء المباراة بهدف شرح التغیرات والتعدیالت الخططیة المطلوبة فـي الفریـق تبعـا 

دد ویعرفــه البــاحثون بأنــه وقــت محــ ). ٢٠٠٨،٣٨رحــاب،(لمجریــات المبــاراة والوقــت المتبقــي منهــا وقــوة الفریــق المنــافس
طلبــه ألســباب ) فــي حالــة عــدم وجــوده ( زمنیــا وتنظیمــا وفــق قــانون لعبــة كــرة الــسلة یحــق للمــدرب أو مــن ینــوب عنــه 

  . مختلفة تتنوع مابین تكتیكیة وفسلجیة ونفسیة بغیة تكیف فریقه لمتغیرات اللعب ومتطلباته
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دیـــر إلـــى انـــه فـــي كثیـــر مـــن عـــن زینـــب در ) ٢٠٠٨رحـــاب ، ( یـــذكر  : أســـباب الوقـــت المـــستقطع وتأثیراتـــه١-٢-٢
األحیــان  قــد التــصلح اإلشــارات المتفــق علیهــا مــع الالعبــین فــي إجــراء التغیــر أو التعــدیل التكتیكــي الــذي یــود أن یجریــه 
مــدرب الفریــق ، والســیما إذا مــا كــان هــذا التغیــر غیــر متفــق علیــه مــن قبــل أو انــه یــستلزم وقتــا إلتاحــة الفرصــة لالعبــین 

اعدهم على استیعاب ما یلقیه علیهم مـدربهم أو إذا كـان الالعبـون فـي حالـة انفعالیـة ال تـساعدهم لإلصغاء التام مما یس
ٕعلـــى تنفیـــذ إي توجیهـــات خارجیـــة بمجـــرد اســـتقبالها نتیجـــة لمتغیـــرات اللعـــب واحـــداث المبـــاراة وفـــي مثـــل هـــذه المواقـــف 

  ) .                           ٢٠٠٨،٣٨رحاب،(ًالیكون هنالك سبیل أخر لمدرب الفریق إال أن یطلب وقتا مستقطعا
  -:إن من أسباب اخذ الوقت المستقطع ) ١٩٨٩العزاوي والمفتي ، (ویذكر

  . عندما یالحظ المدرب بان الفریق او احد الالعبین الیطبق خطة اللعب بصورة صحیحة -١
  .عندما یقوم فریق الخصم بتبدیل وتغییر خطة اللعب -٢
  .بدیل خطة اللعب عندما یضطر المدرب الى ت-٣
  .الیقاف اوتثبیط تاثیر الضغط من قبل الفریق الخصم -٤
التاحــة الفرصــة لالعبــین بأخــذ الراحــة البدنیــة وكــذلك النفــسیة والعــصبیة بعــد ظهــور اعــراض التعــب واإلرهــاق -٥

  ) . ٢٠١، ١٩٨٩العزاوي والمفتي ، ( على الفریق 
  -:االتیة فیذكران االسباب ) ١٩٩٩الدیوه جي وحمودات ،(اما 
  .  عندما یستغل الخصم ظهور خلل في دفاع الفریق -١
 . عندما یفاجئ الفریق بدفاع ضاغط -٢
 فــي الظــروف الحرجــة ، عنــدما یظهــر التعــب علــى اعــضاء فریقــك وخاصــة اذا كانــت المباراةمتكافئــة ، وفــي -٣

  ).        ١٦٣، ١٩٩٩الدیوه جي وحمودات ، ( الدقائق االخیرة من المباراة 
   -:أسباب الخذ الوقت المستقطع وكاالتي  ) . ٢٠٠٧عوده ، ( في تصور أعمق یضع و

 عند المفاجئة بقوة الفریق المنافس وعدم تناسب ماتم االستعداد له وواقع الفریق المنافس ، ینبغي على المدرب اخـذ -١
وحـــثهم علـــى الـــصمود وقـــت مـــستقطع لتـــصحیح وتعـــدیل الخطـــط الموضـــوعة لمواجهـــة المنـــافس وشـــحن همـــة الالعبـــین 

  . واللعب الرجولي لتحقیق الفوز
 اذا اتـــضح مـــن ســـیر المبـــاراة ان الالعبـــین الینفـــذون مـــا اتفـــق علیـــة بدقـــة علـــى المـــدرب فـــي هـــذه الحالـــة اخـــذ وقـــت -٢

 . مستقطع لمعرفة االسباب وتذكیر الالعبین بالخطط الموضوعة مسبقا وضرورة تنفیذها
ًیر مـن المبـاراة حـین یواجـه الالعبـون ظروفـا صـعبة فـي المبـاراة ویتغلـب علـیهم  في بعض االحیان وفي الوقت االخ-٣

الــشد النفــسي والتــوتر والتعــب الــذي یــسبب إرتكــاب كثیــر مــن األخطــاء التــي تــؤدي إلــى عــدم قــدرة الالعبــین مــن انهــاء 
 الراحــة مــن اجــل المبــاراة لــصالحهم یطلــب المــدرب الوقــت المــستقطع للــتخلص مــن الــشد النفــسي الــشدید والحــصول علــى

 .معاودة اللعب بقوة من جدید 
ً یمكن أیضا للمدرب اخذ هذا الوقت في الدقائق االخیرة من المباراة عنـدما یكـون الفریـق متـاخرا بقلیـل مـن االهـداف -٤ ً

  .  من اجل شحن الالعبین وتعبئة اراداتهم للحاق بالفریق المنافس  وتحقیق الفوز 
وقــات األخیــرة مــن الــشوط األول أو المبــاراة مــن إیــصال تعلیماتــه الــى رئــیس الفریــق     أو  إذا لــم یــتمكن المــدرب فــي األ-٥

یأخــذ المــدرب هــذا الوقــت إلیــصال تعلیماتــه بــشكل مباشــر إلــى ،الالعبــین لعــدم القــدرة علــى الفهــم واســتیعاب مــا یطلــب مــنهم 
  . الالعبین 

اندفاعــه لتحــسین نتیجتــه یمكــن   للمــدرب اخــذ هــذا الوقــت  فــي حالــة االرتفــاع المفــاجئ فــي معنویــات الفریــق المنــافس و-٦
  ) .٩١-٩٨ ، ٢٠٠٧عودة ،(إلیقاف هذا االندفاع والرجوع إلى الحالة االعتیادیة التي كان علیها الفریق قبل ذلك 
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ًانـه علـى المـدرب ان ال یأخـذ وقتـا مـستقطعا مـن دون مـسوغ إذ إن األوقـات ) ١٩٨٠عبـد اهللا ،(ویتفق الباحثون مع  ً
لمستقطعة محددة ،ویمكـن االسـتفادة منهـا وقـت الـضرورة وخاصـة فـي الـدقائق األخیـرة مـن المبـاراة حیـث یمكـن أن یكـون ا

إن ) ٢٠٠٨رحـاب ،(وفي هذا الـصدد یـذكر ) ٥٦، ١٩٨٠عبد اهللا ،(اخذ الوقت المستقطع سبب قوة الفریق في أي مباراة
 خاللــه یــستطیع أن یحقــق الفریــق المهــزوم الفــوز بالمبــاراة أو للوقــت المــستقطع تــأثیرات تظهــر علــى مجریــات المبــاراة فمــن

  ).٤٠٢، ٢٠٠٨رحاب ،(تحقیق الفریق فوزا أكثر بالنقاط أو الحفاظ على تقدمه 
إن هناك بعض االعتبارات التي یجب أن یراعیها المدرب ) ٢٠٠٨رحاب،(یذكر : متطلبات الوقت المستقطع٢- ٢-٢

  :قبل طلبه للوقت المستقطع ومنها
  .          النتیجة الحالیة للشوط والمباراة /١ 
  .النواحي النفسیة المؤثرة للفریق وكذلك المنافس/ ٢ 
  .       الزمن المتبقي من الشوط والمباراة / ٣ 
  )٤٠ ، ٢٠٠٨رحاب ،.(التغیرات المطلوبة من الفریق لتحسین النتیجة/ ٤ 

ــاة المـــدرب لآل ــا یـــضمن حـــسن ویـــضیف البـــاحثون إلـــى هـــذه االعتبـــارات مراعـ لیـــة القانونیـــة للوقـــت المـــستقطع وبمـ
  .االستفادة منه في أثناء المباراة وتحلیله بعد المباراة 

 تشمل  اآللیة القانونیة للوقت المستقطع ما یتضمنه قانون كرة السلة :اآللیة القانونیة للوقت المستقطع١-٢- ٢-٢
  :فیها وكاالتي 

  وتتضمن :القواعد ١-١-٢- ٢-٢
  .دقیقة ) ١(غرق كل وقت مستقطع  یجب أن یست-١
  . یمنح الوقت المستقطع خالل فرصة الوقت المستقطع -٢
  : تبدأ فرصة  الوقت المستقطع عندما -٣
  .تصبح الكرة میتة وساعة المباراة متوقفة ، وبعد أن ینهي الحكم اتصاله مع طاولة التسجیل* 
 .وحیدةتصبح الكرة میتة بعد نجاح الرمیة الحرة األخیرة أو ال* 
 .تنجح الرمیة الحرة األخیرة أو الوحیدة وقبل أن تصبح الكرة تحت تصرف الالعب لرمیة اإلدخال* 
 .یتم إحراز إصابة میدانیة ضد الفریق الذي طلب وقتا مستقطعا * 
 فـي  تنتهي فرصة الوقت المستقطع عندما تصبح الكرة في متنـاول یـد الالعـب لتنفیـذ رمیـة  اإلدخـال او تكـون الكـرة-٤

  .متناول ید رامي الرمیة الحرة أو الوحیدة
 ممكن منح وقتین مستقطعین لكل فریق خالل الفتـرتین االولـى والثانیـة  مـن المبـاراة وثالثـة أوقـات مـستقطعة خـالل -٥

  .الفترتین الثالثة والرابعة من المباراة ووقت مستقطع واحد لكل فترة إضافیة
  .ستفیدة إلى الشوط الثاني أو الفترة اإلضافیة  التنقل األوقات المستقطعة غیر الم-٦
 یحتسب الوقـت المـستقطع ضـد الفریـق الـذي بـادر بالطلـب أوال مـالم یـتم مـنح الوقـت المـستقطع  بعـد إصـابة میدانیـة -٧

  .سجلت بواسطة منافسین وبدون اإلعالن عن مخالفة 
   : اإلجراء٢-١-٢- ٢-٢
ًت المــستقطع ویجــب ان یفعــل ذلــك بالتوجــه شخــصیا الــى طاولــة  یحــق فقــط للمــدرب او مــساعد المــدرب طلــب الوقــ-١

 .المسجل ویطلب بوضوح وقتا مستقطعا مستخدما یدیه باالشارة التقلیدیة
  . یسمح بالغاء طلب الوقت المستقطع فقط قبل ان تنطلق اشارة المسجل معلنة لمثل هذا الطلب -٢
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   : فترة الوقت المستقطع٣-١-٢-٢-٢
  . المستقطع عندما یطلق الحكم صافرته ویعطي اشاره الوقت المستقطع تبدأ فترة الوقت-١
  .  تنتهي فترة الوقت المستقطع عندما یطلق الحكم صافرته ویشیر الى الفریقین بالعودة الى الملعب -٢
حالما تبدأ فرصة الوقت المستقطع یجب على المسجل ان یشیر الى الحكام ان طلبـا للوقـت المـستقطع  ٤-١-٢-٢-٢

  . حصل باطالق اشارته الصوتیهقد
أثنــاء الوقــت المــستقطع یــسمح لالعبــین تــرك ارض الملعــب والجلــوس علــى مقاعــد الفریــق وكــذلك   فــي٥-١-٢-٢-٢

لألشخاص المسموح لهم بالتواجـد فـي منطقـة مقعـد الفریـق بالـدخول الـى ارض الملعـب شـریطة بقـاء اعـضاء الفریـق فـي 
  .حیز منطقة الفریق الخاصه بهم 

 اذا تـم طلــب الوقــت المـستقطع مــن اي مــن الفـریقین بعــد ان تكــون الكـره فــي متنــاول رامـي الرمیــه الحــره ٦-١-٢-٢-٢
  -:األولى واألخیره یمنح الوقت المستقطع اذا

  .  نجحت الرمیة الحرة االخیرة او الوحیدة -١
  .  كانت الرمیات الحرة متبوعة برمیة ادخال من منتصف الملعب -٢
ــم احتـــساب خطـــأ-٣ ــذ الوقـــت  تـ ــات الحرةویـــسمح باخـ ــة یجـــب اســـتكمال تنفیـــذ الرمیـ ــذة الحالـ ــي هـ ــین الرمیـــات الحـــرة فـ  بـ

  . المستقطع قبل تنفیذ جزاء الخطأ الجدید 
 تم احتساب خطأ قبل ان تصبح الكرة حیة عقب الرمیة الحـرة االخیـرة او الوحیـدة وفـي هـذه الحالـة یـسمح اخـذ وقـت -٤

  .ید مستقطع قبل تنفیذ جزاء الخطأ الجد
ــة یــسمح اخــذ -٥  تــم احتــساب مخالفــة قبــل ان تــصبح الكــرة حیــة عقــب الرمیــة الحــرة االولــى أو الوحیــدة فــي هــذه الحال

  .الوقت المستقطع قبل تنفیذ رمیة االدخال 
أو حیــازة علــى الكــرة ناتجــة عــن جــزاء  أكثــر مــن خطــا واحــد یــتم / وفــي حالــة وجــود مجموعــة مــن الرمیــات الحــرة و -٦

  . ل مجموعة على حدة التعامل مع ك
الیمــنح طلــب الوقــت المــستقطع للفریــق محــرز االصــابة عنــدما تتوقــف الــساعة علــى أثراصــابة میدانیــة  ٧-١-٢-٢-٢

  -:أي فترة اضافیة مالم   من الفترة الرابعة أواألخیرتینناجحة خالل الدقیقتین 
  . یتم ایقاف اللعب من قبل احد الحكام -١
  ) ٦٥- ٢٠١٠،٦٣القانون الدولي لكرة السلة،.(الصابة وقت مستقطع او تبدیل طلب الفریق غیر المحرز ل-٢
  : یجب على المیقاتي ضبط الوقت المستقطع وكاالتي:واجبات المیقاتي في الوقت المستقطع ٨-١-٢-٢-٢
  .  یبدا بتشغیل جهاز التوقیت حالما یعطي الحكم اشارة الوقت المستقطع -١
 . ثانیة من احتساب الوقت المستقطع ) ٥٠( نتهاء  اطالق اشارتة الصوتیة بعد ا-٢
  ) ١٠٩ ، ٢٠١٠القانون الدولي لكرة السلة ، (  اطالق اشارتة الصوتیة عند انتهاء الوقت المستقطع -٣
  : واجبات المسجل في الوقت المستقطع ٩-١-٢-٢-٢
بــا للوقــت المــستقطع قــد حــصل  حالمـا تبــدأ فرصــة الوقــت المــستقطع یجــب علــى المــسجل ان یــشیر الــى الحكــم ان طل-١

  . باطالق االشارة الصوتیة 
 یجب تسجیل االوقات المستقطعة في استمارة التسجیل بتدوین الدقیقة التـي اخـذ الوقـت فیهـا خـالل كـل فتـرة وخـالل -٢

 .كل فترة اضافیة في المربعات المخصصة اسفل اسم الفریق 
مربعات غیر المستخدمة حـسب مـاهو مخـصص لـه عنـد نهایـة  یجب ان ترسم عالمة بخطین افقیین متوازیین في ال-٣

  ). ١٢٢ ، ٢٠١٠القانون الدولي لكرة السلة ، (كل فترة وكل فترة اضافیة 
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  :ان دور المدرب في الوقت المستقطع یتضمن ) ٢٠٠٨رحاب ، ( یذكر  : إدارة المدرب للوقت المستقطع٣-٢-٢
  . الشروع في طلب الوقت المستقطع  على المدرب ان یحدد ما یریده من العبیه قبل -١ 
  .  للتعلیمات خالل الوقت المستقطع اإلصغاء على المدرب ان یعلم العبیه ضرورة حسن -٢ 
 یجـب ان یتعـرف المــدرب علـى حالـة الالعبــین االنفعالیـه فــي اثنـاء الوقـت المــستقطع فـاذا كـانوا فــي حالـة توترشــدیدة -٣

  . واذا كانوا في حالة خمول فیجب العمل على استثارة  حماسهم وجدیتهم فعلى المدرب ان یتسم بالهدوء واالتزان ،
ً علــى المــدرب ان یحــتفظ دائمــا بثبــات اعــصابه وثقتــه بنفــسه فهــذا یجعلــه قــادرا علــى دراســة ســیر المبــاراة واكتــشاف -٤

  .المزایا والعیوب والعمل على تطویر المزایا ومعالجة العیوب في أثناء الوقت المستقطع 
د طلب الوقت المستقطع یجب على المدرب تصحیح أخطاء الفریق الدفاعیة والهجومیة الجماعیة ثم الفردیـة مـع  عن-٥

  .شرح عیوب الفریق االخر ثم مزایاه 
 عند طلب الفریق االخر وقت مستقطع علـى المـدرب ان یتوقـع نـوع التكتیـك الـذي سـیطلبه مـن فریقـه ویرشـد العبیـه -٦

  . للحظات الحرجة من المباراة بكیفیة مواجهته خاصة في ا
علــى المــدرب ان ال یتــسرع فــي طلــب الوقــت المــستقطع اذا وجــد أن الفریــق األخــر لدیــه الرغبــة فــي طلبــه وعلیــه ان -٧

  ) ٤٢-٤١ ، ٢٠٠٨رحاب ، .  ( یدخر الوقت الى الحاجة الشدیدة الیه 
 یتبعهــا فــي أثنــاء الوقــت المــستقطع علــى  وبتنظــیم اكثــر عمقــا یــشار الــى ان المــدرب یتوجــب علیــه ان یــضع وتیــرة عمــل

   -:وفق االقتراحات االتیة 
  .  یعود الالعبین على التحرك بسرعة نحو الخطوط الجانبیة أو المقعد -١
خمسة عشر ثانیة لالعبین لكي یشربوا الماء ، ویجففوا العرق ویرتاحوا قلیال ، ریثما یقدر مـا الـذي  ) ١٥( یسمح بـ -٢

  .یرید ان یقول لهم 
،  یرسخ ان الشخص الوحید المسموح له بالكالم اثناء الوقت المستقطع هو المدرب فقط ولیس مـساعده وال الالعبـین-٣

واأل فـــان انتبـــاه الالعبـــین ســـوف یـــضیع ویـــصبحوا غیـــر قـــادرین علـــى ان یركـــزوا علـــى التوجیهـــات التـــي قررالمـــدرب ان 
 .یتناولها

 .ًعبین االصغرسنا ال یحاول ان یتحدث مطوال خصوصا الى الال-٤
 ال یتكلم بسرعه ، بل یتكلم بحیویه لكن لیس بما هـو مفـرغ منـه ، یـستخدم عبـارات كاملـة ویعطـي تعلیمـات واضـحة -٥

 .ومحدودة ویستخدم مفردات وتعابیر مفهومة لالعبین 
ول مراجعـة مختـصرة  عندما یخاطب الالعبین ،اذا كانت اللعبة او االلعاب األخیرة غیر موفقه ،یعمل فـي المقـام اال-٦

أنـسوا تلـك االخطـاء المتعاقبـة ، دعونـا نركـز علـى ( لها بحیث ینساها الالعبون ویركزوا على الجوانـب االخـرى ، مثـال 
 ).ما یتوجب ان نفعل من االن فصاعدا

نحــن نقــوم بعمــل جیــد بــالتحرك بــسرعة الــى (  یعــزز باختــصار الــسلوك الــصحیح الــذي یعتبــره االكثرأهمیــة ، مثــال -٧
 ) .الخلف لكي ندافع ، حافظوا علیه 

 اذا قام الفریق بانطالق جید مباشرة قبل الوقت المـستقطع یجـب علـى المـدرب ان یعـزز الجهـد والتركیـز المتعلـق بـه -٨
 ) .تقومون بعمل تمریرات جیدة ، تابعوا النظر الى زمالئكم غیر المراقبین بالفریق ( ، مثال 

الرئیــسیة الــسابقة ، یجــب علــى المــدرب ان یركــز انتبــاه الالعبــین علــى االفعــال التــي  بعــد تعزیــزه المختــصر لالفعــال -٩
یجــب ان تتحركــوا بــسرعة لكــي تحــصلوا علــى ( یجــب ان تأخــذ االفــضلیة أثنــاء الفتــرة التالیــة مــن المــشاركة الفعلیــة مثــال 

 ) . الخ -------  عندما تستلم تمریرة ،١ضد١الكرة ، ماهر حاول ان تلعب 
ــال  اخیــــر- ١٠ ــشجیعیة ، مثــ ــارات التــ ـــول بعــــض العبــ ــى المــــدرب ان یقـ ــب علــ ــتمروا ( ا یجــ ــابعوا اســ ــااوالد ، تــ ـــا یــ ــا بنـ هیــ
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ــاح ــیته واخــــرون ،)(بالكفــ ــستقطع یــــضیف  ) ١٤٢- ١٤٠، ٢٠٠٠بوســ ــت المــ ــدرب خــــالل الوقــ رحــــاب ، ( وفــــي دور المــ
یریـده مـن تعلیمـات وشـرح عن فرانسیز بیرت انه   یمكن للمدرب استخدام رسـومات لمـساعدته فـي توضـیح ما ) ٢٠٠٨

التكتیك الذي سوف یستخدم وعلى المدرب اعطاء الالعبین التعلیمات والخطط المناسبة والالزمـة بـشأن مـایتعین علـیهم 
القیــام بــه ومــایتعین علــیهم تجنبــه مراعیــا االیجــاز والــسرعة وتعویــد الالعبــین علــى تجنــب المناقــشة معــه فــي أثنــاء الوقــت 

  ) ٤٠ -٣٩ ، ٢٠٠٨رحاب ،(  االنفعالي لهمالمستقطع فضال عن الضبط
  : محظورات طلب الوقت المستقطع وكاالتي ) ١٩٩٧زیدان،( یذكر  : محظورات طلب الوقت المستقطع١-٣-٢-٢
 التطلـب الوقــت المـستقطع لمجــرد تــضایقك مـن أداء أحــد الالعبــین ، ولكـن اســتبدله بأحــد االحتیـاطیین وقــم بتوجیهــه -١

إلى الملعب مرة أخرى وفي حالة إذا ماكان أدائه یضر بالفریق ،فإن البـدیل المناسـب قـد یقـوم ٕواصالح أخطائه ثم أعده 
  . بنفس الواجبات أو أفضل ، وتكون بذلك قد احتفظت بوقت مستقطع ثمین 

ً ال تطلب وقتا مستقطعا عندما یكون الشوط في نهایته ، إال إذا كان فریقك هو المتأخر في النتیجة -٢ ً . 
 .  طلب الوقت المستقطع إذا كان أمام أحد العبیك فرصة للتسجیل  تحاشى-٣
 التطلــب الوقــت المــستقطع للجــدال مــع الحكــام ، ولكــن یمكــن أن تتحــدث مــع أحــد إداریــى طاولــة التــسجیل لتوضــیح -٤

 . ًماتریده لكن في حدود وقت معقول ،حتى التنشغل كثیرا عن مراقبة الفریق
ًرد تذكرك أنك لم تطلب وقتا مستقطعا من قبل ، فذلك هو أسوأ قـرار یتخـذه المـدرب  ال تطلب الوقت المستقطع لمج-٥ ً

 . خالل المباراة 
 ال تطلب الوقت المستقطع لتـشرح فیـه مـاتم شـرحه خـالل التـدریبات ذلـك أن الالعبـین إذا لـم یـستطیعوا أن یـستوعبوا -٦

 . ثانیة زمن الوقت المستقطع ٦٠ماتعلموه خالل الساعات الطویلة من التدریب لن یستوعبوه خالل 
والسـیما إذا كـان قـد اســتهلك .  التطلـب الوقـت المـستقطع إذا كانـت فرصــة اسـتفادة المـدرب المنـافس منـه أكثــر منـك -٧

  ). ٣٠٦ ،١٩٩٧زیدان ،(االوقات المستقطعه المخصصه له 
ًن حــذرا والیطلــب وقــت ان علــى الفریــق ان یكــو ) Bell, 1964( وفــي اشــارة اخــرى تتعلــق بــالمحظورات یــذكر 

   ).Bell , 1964, 72( ٕمستقطع بشكل مبكراذ انه من االفضل ترك وقت مستقطع للدقائق االخیرة من اللعب 
ًبنــاء علــى النــواحي القانونیــة والتنظیمیــة للوقــت المــستقطع یمكــن أن یقــسم الوقــت  : مراحــل الوقــت المــستقطع٤ -٢-٢

ة أطـــالق الحكـــم صـــافرة بوجـــود وقـــت مـــستقطع الـــى لحظـــة تجمـــع المـــستقطع إلـــى مـــرحلتین األولـــى تنحـــصر مـــن لحظـــ
الـى ) Wooten, 2003(الالعبـین امـام المـدرب العطـاءهم التوجیهـات بعـد تنـاولهم المـاء وتنـشیف العـرق ، وقـد أشـار

  :بعض أجراءات هذه المرحلة بصورة غیر مباشرة وكاالتي 
بــسرعة نحــو المــدرب او مقاعــد    الفریــق وفــي الوقــت  علــى كافــة الالعبــین المتواجــدین علــى ارض الملعــب التوجــه -١

نفسه على كافة الالعبین االحتیاط النهوض من المصطبة لیسمحوا لالعبـین المـشاركین بالعـب بـالجلوس علیهـا وتنـاول 
  .الماء والتنشیف 

ة المالحظـات مـع الـسابقة یـشكل المـدرب مایریـد ان یقـول للفریـق مـع تـدقیق  كافـ) ١( عندما یقوم الالعبون بالنقطة -٢
  ثانیة من زمن الوقت المستقطع ) ٢٠( المساعدین بینما الالعبون یتناولون الماء وهذه المرحلة تستغرق فقط 

 ) Wooten, 2003, 190 (  
امــا المرحلــة الثانیــة فهــي التــي تبــدأ مــن لحظــة ابــداء المــدرب توجیهاتــه للفریــق الــى لحظــة اطــالق الحكــم صــافرته 

ًالمــستقطع قانونــا ، وتتــضمن ضــرورة توجیــه انظــار الالعبــین الــى المــدرب وهــو مــا یعطیــه انطباعــا ًمعلنــا نهایــة الوقــت  ً
بـانهم منتبهـین لـه وفــي هـذه المرحلـة علیــة االتـصال مـع الفریــق لبیـان االعمـال الــصحیحة وتحدیـد االحتیاجـات للتحــسین 

   )Wooten , 2003, 189-190(وماهي التوجیهات التي قرر العمل بها
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   :اءات البحث أجر-٣
  .استخدم الباحثون المنهج الوصفي بطریقه المسح :  المنهج١ -٣
الثورة ، واالعظمیة ، والحلة ، والرافدین ، ونفـط (فرق هي  ) ٩(تكون مجتمع البحث من :  مجتمع البحث وعینته٢-٣

 بطولة اندیة شـباب العـراق ًالعبا من المشاركین في) ١٠٤(ضمت ) الجنوب ، والكهرباء ، والموفقیة ، وجیهان ،واكاد 
  .بكرة السلة والتي اقیمت في محافظة اربیل 

ــة البحــث١-٢-٣ مــن العبــي  %) ٧٨ ،٨٥(فــرق وهــم یــشكلون) ٨(ًالعبــا یمثلــون  ) ٨٢(ضــمت عینــة البحــث :  عین
  .یبین بعض متغیرات البحث المطلوبة ) ١(مجتمع البحث ، والجدول رقم 

  المدربین وبعض متغیراتهم وعدد الالعبینیبین أسماء األندیة و) ١(الجدول رقم 
 

 
  

  
 


 

       
       
       
       
       

       

       

       

   - :كاألتيان مدربي عینة البحث یمكن تصنیفهم وحسب متغیرات البحث المطلوبة ) ١( یتبین من الجدول رقم 
  .دولیة ، درجة اولى : دریبیة الشهادة الت-١
  .دكتوراه ، بكالوریوس ، دبلوم :  الشهادة العلمیة-٢
ــة-٣ ـــ ــ ـــرة التدریبیــ ـــ ــ ــق: الخبـ ـــ ــ ــة وفــ ــ ـــ ـــوات االتیــ ــ ـــ ــاع الخطـ ــ ــ ـــم اتبـــ ــ ـــ ــدربین تـ ـــ ــ ــة للمــ ــ ــ ـــرة التدریبیـــ ــ ـــ ــات الخبـ ــ ــ ـــتخراج فئـــ ــ ــ                                                                        الســ

  ): ٢٠٠٧الكواز ، (
   ١+  القیمة الدنیا –القیمة العلیا = لمدى ا

               ١٥  = ١  + ٥  -   ١٩   
   ٥   = ١٥        =    المدى=     طول الفئة 

      ٣                   عدد الفئات          
  .سنة  ) ١٩-١٥( علیه فهي تنحصر ضمن المدى   ١٥ = ١ +٥ - ١٩= الفئة العلیا 

  سنة  ) ١٤- ١٠(   علیه فهي تنحصر ضمن المدى   ١٠ = ٥ - ١٥= الفئة الوسطى 
  .سنة  ) ٩ - ٥(      علیه فهي تنحصر ضمن المدى   ٥  = ٥ - ١٠= الفئة الدنیا 

  .لغرض الوصول الى اهداف البحث اعتمد الباحثون على االستبیان والمالحظة  : أدوات البحث٣-٣
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تم تصمیم استمارة استبیان الدارة الوقت المستقطع من قبل مدربي كرة السلة ووفق الخطوات  : االستبیان١- ٣-٣
   -:االتیة 

قام الباحثون باالطالع على المصادر المتوفرة والمتعلقة  : االطالع على المصادر والمراجع العلمیة١-١- ٣-٣
-١٩٨٧،١٥٦مودات وجاسم،ح)( ٥٧-١٩٨٠،٥٦عبد اهللا،(بمختلف نواحي ادارة الوقت المستقطع ومنها

 )( ٩١ - ٨٩ ، ٢٠٠٧عودة ،)(١٤٢-٢٠٠٠،١٤٠بوسیته واخرون،)(٢٠٢-١٩٨٩،١٩٩العزاوي والمفتي،)(١٥٧
)  Coachrb, 2010,1-2 )( Martygit,2010,1-2)(Foster,2010,1-2 )(٤٢ - ٣٨ ، ٢٠٠٨رحاب ،

 استبیان ادارة الوقت المستقطع من حیث كونت قاعدة معلوماتیة ساهمت في تشكیل صورة اولیة لما یمكن ان یضمه
  .فقرات 

 بهدف *اجرى الباحثون مقابالت شخصیة مع عدد من ذوي الخبرة واالختصاص : المقابلة الشخصیة٢-١- ٣-٣
  . توسیع قاعدة معلومات ادارة الوقت المستقطع ومحاولة تكییفها لواقع ادارة مدربینا المحلیین بكرة السلة 

ساعدت خطوتا االطالع على المصادر والمراجع العلمیة  :یان ادارة الوقت المستقطع صیاغة فقرات استب٣-١- ٣-٣
) ٢٣(تة االولیة والذي تضمن ومقابلة ذوي االختصاص على صیاغة فقرات استبیان ادارة الوقت المستقطع بصور

  .فقرة
كما  ) ٦٨٠ ،١٩٨٥ب ،الغری( یقصد به  مناسبة االداة للهدف الذي اعدت لقیاسه   : الصدق الظاهري٤ -١- ٣-٣

 ,Aiken(یعكس مدى انسجام فقرات المقیاس مع موضوعها او مفهومها ،اي مدى قیاس المقیاس لما وضع من اجله 
ویمكن تقییم درجته من خالل التوافق مع تقدیرات الخبراء ، وبما أن هذه التقدیرات تتصف بدرجة  ) 316 ,1979

ًویعد اتفاق المحكمین نوعا من انواع    )٣٧٠، ١٩٩٩عودة ،(  من خبیر عالیة من الذاتیة ، لذا تعطى االداة الكثر
إن صدق الخبراء والمختصین یعد  ) Newlly , 1992(كما یذكر  )   Fergson ,1981,104(الصدق الظاهري 

د دراستها         اول واهم انواع الصدق وذلك ألهمیة مایملكه أولئك الخبراء من نظرة متفحصة ومفیدة لمتغیرات الظاهرة المرا
ًأو السلوك المراد قیاسه فضال عن قدراتهم في تقدیم المشورة باسلوب نوع المقیاس المناسب وشرح تعلیماته وتوقع 

  .علیه عرضت استمارة االستبیان بصورته األولیة  ) .Newlly , 1992 , 135( نتائجه 
ــین  ـــ*علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـ ــاتهم حـــول فق رات االســـتبیان مـــن حیـــث صـــالحیتها  وطلـــب مـــنهم إبـــداء مالحظـ

ًووضــوحها ومناســبتها للعینــة فــضال عــن مناســبة بــدائل االجابــة ، وقــد أســفرت عــن مالحظــات قیمــة أفــضت الــى اجــراء 
یتــابع مــدربك الفریــق الخــصم الطالــب للوقــت (( تعــدیالت طفیفــة علــى بعــض الفقــرات وحــذف فقــرة واحــدة نــصت علــى 

ینهــي مــدربك (( كمــا تــم اضــافة فقــرة واحــدة والتــي تــنص علــى )) اذ مدتــه القانونیــةًالمــستقطع تحــسبا النهائــه قبــل اســتنف
                                         

  -:السادة   المقابالت معإجراءتم * 
  
  
 –– 
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 ...........دراسة حتليلية إلدارة الوقت املستقطع لدى مدربي

 ٢٩٣

وقـد تـم اجـراء هـذه التعـدیالت بعـد حـصول البـاحثون علـى نـسبة اتفـاق )) .  الوقت المستقطع بكلمات تشجیعیة لالعبین
فــي % ) ٧٥(ین بنــسبة لكــل فقــرة إذ یــشار الــى انــه یمكــن االعتمــاد علــى موافقــة اراء المحكمــ %) ٧٧ ،٧٨(التقــل عــن 

   ) . Bloom , 1983 , 126 ( مثل هذا النوع من الصدق  
) ٤(قام الباحثون بإجراء الدراسة االستطالعیة على عینة عشوائیة تألفت من  : الدراسة االستطالعیة٥- ١-٣-٣ 

تعلیمات ومدى العبین من العبي الفرق المشاركة وكان الهدف من هذا االجراء هو التحقق من وضوح الفقرات وال
مالئمة بدائل االجابة وتحدید الزمن الذي یتم استغراقه لالجابة على االستبیان إذ طلب منهم االجابة بدقة وابداء 
ًمالحظاتهم حول مضمون الفقرات معنا وصیاغة او وجود اي صعوبة في فهمها لغویا وقد تبین ان التعلیمات  ً

ئمه بدائل االستجابة ، وبلغ متوسط زمن االستجابة الستمارة االستبیان ًوالفقرات واضحة ومفهومه لدیهم فضال عن مال
  . دقیقة  )٤( 
 ٢٠٠٤النبهان ،( یشیر الثبات الى درجة االستقرار في النتائج في تقدیر صفة او سلوك ما  : الثبات ٦-١- ٣-٣
ة ارتباط االستجابة على ویدل على قو) ٣٨ ،٢٠٠٢عبده وعثمان ،( ویعبر عن استقرار الدرجات عبر الزمن ) ٢٢٩،

وقد استخدم  ) .  Schmidt, 1988 , 73(فقرات المقیاس من خالل تكرار االجابة عنه بفاصل زمني مناسب 
العبین اختیروا بطریقة عشوائیة ) ٨( اعادة االختبار على -الباحثون في حساب معامل الثبات طریقة االختبار    

ذ تم توزیع استمارة االستبیان علیهم ثم اعید توزیعها على نفس المجموعة   بكرة السلة،  ا**من شباب نادي الموصل
) ٠ ،٧٨(یوم على التطبیق االول واستخرج معامل االرتباط بین درجتي التطبیقین وكان )١٤(من الالعبین بعد مرور 

  بات االختبار مابین وبذلك یمكن ان تعد استمارة االستبیان ثابتة إذ یؤكد على امكانیة تراوح معامل االرتباط لث
   ) .٦٨ ، ٢٠٠٢ابو حویج واخرون ، ) ( ٠ ،٩٠(الى ) ٠ ،٧٠(
تكونت الصیغة النهائیة الستبیان ادارة الوقت المستقطع لدى مدرب كرة السلة  : وصف استمارة االستبیان٧-١- ٣-٣

ًدائما ( وفق خمسة بدائل وتكون بدائل االجابة على فقرات االستبیان على) ١(فقرة موضحة في الملحق رقم ) ٢٣(من 
على التوالي وقد تراوحت الدرجة  ) ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥(وهي تحمل االوزان ) ً اطالقا -ً نادرا -ً احیانا -ً غالبا -

درجة وقد تم اعتماد تصنیف مستویات المدربین في ادارة الوقت المستقطع  ) ١١٥ - ٢٣(الكلیة لالستبیان مابین 
  : التیةعلى وفق النسب المئویة ا

  .ًفأكثر مرتفع جدا % ٨٠ -
  .مرتفع % ٨٠ اقل من -% ٧٠ من -
  .معتدل % ٧٠ اقل من -% ٦٠ من -
  . منخفض % ٦٠ اقل من -% ٥٠ من -
   )١٩٩٩القدومي واخران ، .( ًمنخفض جدا % ٥٠ اقل من -

ة العلمیة والتي لغرض تحدید ازمنة مرحلتي الوقت المستقطع اعتمد الباحثون على المالحظ : المالحظة٢- ٣-٣
   :تضمنت الخطوات االتیة

توصـــیف مراحـــل الوقـــت المـــستقطع وتعنـــي تحدیـــد متغیـــرات البحـــث التـــي یـــروم البـــاحثون مالحظتهـــا حتـــى  ١-٢-٣-٣
ــا یمكـــن قیاســـة زمنیـــا بدقـــة وقـــد تـــم التوصـــیف النظـــري لمرحلتـــي الوقـــت  ًیتـــشكل لـــدیهم الفهـــم المطلـــوب لكـــل متغیـــر ممـ

 فــي لعبــة كــرة الــسلة وتــم فــي هــذه المقابلــة *جریــت مــع عــدد مــن ذوي الخبــرة واالختــصاصالمــستقطع مــن خــالل مقابلــة أ
                                         

  وهم السادة  *
  . مدرب والعب منتخب محافظة نینوى – كلیة التربیة الریاضیة –جامعة الموصل / د مؤید عبد الرزاق الحسو .م. أ-١
  . مدرب والعب منتخب وطني – كلیة التربیة الریاضیة –جامعة الموصل / د خالد محمود عزیز  .م.أ -٢
   . مدرب والعب منتخب وطني– كلیة التربیة الریاضیة –جامعة الموصل / بیل محمد عبد اهللا  د ن. م-٣
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 ٢٩٤

یم الوقـت المـستقطع الـى توجیه سؤالین حول مراحل الوقت المستقطع واجراءات قیاس زمنها وقد اتفـق الخبـراء علـى تقـس
  :مرحلتین 

  :المرحلة االولى
  .مستقطع وتنتهي الى لحظة تجمع الالعبین حول  المدربً وتبدأ من لحظة اطالق الحكم صافرته معلنا وجود وقت -

  :المرحلة الثانیة
ً وتبــدأ مــن لحظــة طــرح المــدرب لتوجیهاتــه الــى لحظــة اطــالق الحكــم صــافرته معلنــا انهــاء الوقــت المــستقطع ممــا اتــاح -

  .للباحثین اعتماد هذین المؤشرین كأساس لصدق المالحظة 
لتدوین ازمنة مرحلتي الوقت المستقطع للفـرق ) ٢(وضحة في الملحق رقم  تصمیم استمارة مالحظة وكما م٢-٢-٣-٣

مبــاراة إذ أن البطولــة أقیمــت علــى وفــق نظــام الــدوري لمرحلــة واحــدة والــذي ) ٢٠(المتباریــة فــي البطولــة والتــي تــضمنت 
 ٦    ( فـــرق لعبـــت كـــل منهمـــا فـــي المرحلـــة األولـــى    ) ٥(فـــرق والثانیـــة ) ٤(طبـــق علـــى مجمـــوعتین األولـــى ضـــمت 

مباریات على التوالي ثم اللعب مباریتان بالتقاطع بین األول والثاني من كل مجموعة ، وأخیـرا تـم اللعـب للترتیـب ) ١٠،
  .على المراكز األربعة األولى من مباریتان 

ن قـام البـاحثون بـإجراء تجربـة اسـتطالعیة كتمـرین علـى مالحظـة ازمنـة الوقـت المـستقطع علـى أول مبــاراتی ٣-٢-٣-٣
اوقات مستقطعه اذا قام كـل  ) ٨( في بطولة شباب اندیة العراق بكرة السلة المقامه في محافظة اربیل  والتي تضمنت 

ًباحث باحتساب زمن الوقت المستقطع الحد الفریقین  للوقوف علـى دقـة اجـراءات التـسجیل فـضالعن دقـة التوقیـت وقـد 
ي اختیــار المكــان المناســب للتــسجیل وصــالحیة اســتمارة التــسجیل خــرج البــاحثون بعــدة فوائــد مــن هــذه التجربــة تمثلــت فــ

 .ًوساعات التوقیت المستخدمة فضال عن امكانیة تقییم احتساب زمن مرحلتي الوقت المستقطع 
بــین ) بیرســون( قــام البــاحثون بإیجــاد الموضــوعیة الســتمارة المالحظــة مــن خــالل احتــساب معامــل االرتبــاط ٤-٢-٣-٣

رحلتي االوقـات المـستقطعه الثمانیـة التـي اخـذها المـدربون فـي المبـاراة الثالثـة فـي البطولـة ذاتهـا وقـد تسجیلیهما الزمنة م
 .للمرحلة الثانیة ) ٠,٩٠٤( للمرحلة االولى و) ٠,٩١٣( بلغا 

) ١٧(وقــت مــستقطع أخــذت ضــمن مباریــات البطولــة المتبقیــة وعــددها ) ٦٦(تــم احتــساب ازمنــة مرحلتــي  ٥-٢-٣-٣
  . وقت مستقطع شهدته تلك المباریات ) ٨٨(من %) ٧٥(شكل نسبة مباراة وهي ت

  ساعات ) ٣(لكل منهما ) ٦(استخدم الباحثون ساعات توقیت عدد : المستخدمةواألجهزة الوسائل ٤ -٣
  -:الستخراج المعالجات االحصائیة االتیة  ) (spssتم استخدام نظام   :اإلحصائیة المعالجات ٥-٣

ــدى وطــــول الفئـــة ، واختبــــارالوســـط الحـــسابي ، واال(  ــاط البـــسیط ، ومـ ــل االرتبــ ــراف المعیـــاري ، ومعامـ ) ت ( نحــ
  ) .لعینتین مستقلتین ، وتحلیل التباین ، واختبار اقل فرق معنوي 
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 ٢٩٥

   : عرض النتائج ومناقشتها-٤
 مـدربي فـرق  الوقـت المـستقطع لـدىإدارة للبحث والذي ینص على التعـرف علـى مـستوى األولفیما یخص الهدف  ١-٤

  :اآلتیةشباب اندیة العراق بكرة السلة من وجهة نظر الالعبین تم الحصول على النتائج 
  

 الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والمتوسط الفرضي والنسبة المئویة ومستوى األوساطیبین  )٢(جدول رقم ال
  ادارة الوقت المستقطع لمدربي عینة البحث

 
  ±    

     
     

     
     
     
     

     
     
     

 
 
 
 

الثـــورة ، واالعظمیـــة ، ونفـــط الجنـــوب ،و الكهربـــاء ، والموفقیـــة ، ( ان مـــدربي اندیـــة ) ٢(یتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم 
ــان  ــ) وجیهــ ــتبیان والبــــالغ قــــد حــــصلوا علــــى اوســــاط حــــسابیة فــــي ادارة الوقــــت المــــستقطع تفــ ــي لالســ ــط الفرضــ وق المتوســ

ویمكـن ان یعـزى ذلـك الـى )  مرتفـع -معتدل ( درجة مما یعني وجود مستوى ایجابي لدیهم في ذلك یتراوح مابین )٦٩(
علیـه فالقـدرة ) ١(ًمتغیرات الخبـرة والـشهادة التدریبیـة التـي یتمتـع بهـا مـدربي هـذة الفـرق وهـو مایتـضح فعـال فـي الجـدول 

ـــة ــة المتنامیـــ ـــ ـــة العلمیـ ـــرة والدراســـ ــــق الخبـــ ـــن منطلــ ــأتي االمـــ ــ ــــم تــ ــــاراة لــ ـــاء المبــ ــ ـــي اثنـ ــ ـــدرب فـ ــ ــة ادارة المـ ــ ــــاط (  لطریقــ الخیــ
كمـــا ان المـــدربین الـــذین لـــدیهم خبـــرة اكثـــر یمتلكـــون امكانیـــة اكبـــر فـــي كیفیـــة ادارتهـــم للوقـــت )٤٤٣ ، ٢٠٠١والحیـــالي،
وامـل التـي تـؤثر فـي شـكل وحجـم االفكـار ًخـصوصا وان خبـرة المرسـل تعـد اولـى الع ) oachrb ,2010,2( المـستقطع

وعلیـه یعتقـد البـاحثون إن خبـرة المـدربین ،) ١٤ ، ٢٠٠٧قضایا اداریة ، ( والمعلومات التي یود ان ینقلها الى المستقبل
ًوعنــدما تتكامــل مــع شــهادتهم التدریبیــة یمكــن ان یــوفرا تــصورا اوضــح واشــمل لتكیــف فــرقهم لمتغیــرات اللعــب ومتطلباتــه 

ــاء المبــــاراة ومنهــــا ادارة الوقــــت التكتیكیــــ ــم لواجبــــاتهم اثنــ ــسلجیة ممــــا یــــنعكس علــــى جــــودة ادارتهــ ــسیة والفــ ــة والنفــ ة والبدنیــ
المستقطع والتي تمثل احدى صور التفكیر التخطیطي والتنظیمي والتوجیهي والرقـابي لـالداء التـدریبي والمهـاري الفـردي 

طـرح لتحقیـق ادارة الوقــت واسـتثماره والمتمثلـة فـي تطـور نمــط والتكتیـك الجمـاعي ،مـن خـالل تطبــیقهم للتـصورات التـي ت
اســـتغالل الوقـــت ویـــتم ذلـــك مـــن خـــالل الـــسیطرة الشخـــصیة علـــى التـــصرف والرقابـــة مـــع تخطـــیط المهـــام وهیكلـــة ترتیـــب 

                                         
  عدد الفقرات                            ×المجموع الجبري للبدائل األتيالحتساب المتوسط الفرضي یطبق القانون  *

  بدائل                                                           عدد ال
 =٦٩  = ٢٣×٣       = ٢٣   × ١٥     =  ٢٣   × ١+٢+٣+٤+٥                          

            ٥                             ٥ 
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 ...........دراسة حتليلية إلدارة الوقت املستقطع لدى مدربي

 ٢٩٦

ًوهــو مــا یظهــر تفــصیلیا فــي نتــائج  ) ٢٣٧ - ٢٣٢ ، ٢٠٠٦زهــو ، ( ً فــضال عــن االتــصال الفعــال بالمنفــذین أولویاتهــا
   :األتيت الجدول فقرا

یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات استبیان ادارة الوقت المستقطع لمدربي ) ٣(جدول رقم ال
  عینة البحث

  
 

 ± 
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 ...........دراسة حتليلية إلدارة الوقت املستقطع لدى مدربي

 ٢٩٧

ــتبیان ادارة الوقـــت المـــستقطع إذ ) ٣(یتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم  ایجابیـــة مـــدربي عینـــة البحـــث فـــي جمیـــع فقـــرات اسـ
درجة وتظهر النتائج المتمیـزة لمـدربي عینـة البحـث ) ٣(حصلت على متوسطات تفوق المتوسط الفرضي للفقرة والبالغه 

ًوالتي یركزون فیها على توجیـه الالعبـین نحـو االداء الالحـق وتـشجیعهم فـضال ) ١٠،٢٣،١١(ت االرقامفي الفقرات ذوا
عن تعزیز اداءهم السابق وهذه من وتائر العمل التي یشجعها المدرب في اثناء الوقت المستقطع فهو یعزز الـسلوكیات 

ة بهــا ثــم یركــز انتبــاه العبیــه علــى االفعــال التــي الرئیــسة الــصحیحة والتــي حــدثت قبــل الوقــت المــستقطع والجهــود المتعلقــ
ًیجــب ان تأخــذ االفــضلیة فــي اثنــاء الفتــرة التالیــة مــن المــشاركة الفعلیــة واخیــرا ینهــي المــدرب الوقــت المــستقطع بــبعض 

  ) .١٤٢-٢٠٠٠،١٤٠بوسیته واخرون،(العبارات التشجیعیة
  

ة الفـروق فـي ادارة الوقـت المـستقطع بـین مـدربي فیما یخص الهدف الثاني والـذي یـنص علـى التعـرف علـى معنویـ ٢-٤
 تــم )الــشهادة التدریبیــة ، الخبــرة التدریبیــة ، الــشهادة العلمیــة ( فــرق شــباب اندیــة العــراق بكــرة الــسلة فــي ضــوء متغیــرات 

   :الحصول على النتائج االتیة 
ذوي الشهادة الدولیة یبین معنویة الفروق في ادارة الوقت المستقطع بین المدربین من ) ٤(جدول رقم ال

  .والدرجة االولى 
 

 
 ±   

   
   

  

   ) ٠.٠٥ (<ومستوى خطا ) ٨١(معنوي عند درجة حریة * 
 ادارة الوقــت المـــستقطع لـــصالح المـــدربین الـــذین یحملـــون الـــشهادة وجـــود فـــرق معنـــوي فـــي) ٤(یتبــین مـــن الجـــدول 

الدولیة على حساب اقرأنهم من ذوي الدرجـة االولـى ویمكـن ان یعـزى هـذا الفـرق الـى التخـصص التـدریبي العـالي والـذي 
ًیعزز مزیدا من القدرات والخبرات والمعلومات نظرا لمرورهم واحتكاكهم بخبرات اكثر واعلى ادى الى زی ادة كفاءتهم فـي ً

ــى مرحلــــة التخــــصص فــــي التــــدریب ، إذ ان  ــالل وصــــولهم الــ ــن خــ ــستقطع واســــتثماره بفاعلیــــة مــ التعامــــل مــــع الوقــــت المــ
   ).٣٢١ ، ٢٠٠٣العطیة ، ( الشخص المتخصص مر بتجارب اكثر 

  
  دریبیة یبین تحلیل التباین الدارة الوقت المستقطع بین مدربي عینة البحث حسب الخبرة الت )٥(الجدول رقم 

  
 


 


 


 

    
    
    

 
 

 
 

   ) ٠.٠٥ (<خطا ومستوى ) ٨١(معنوي عند درجة حریة * 
وجــود فــروق معنویــة ذات داللـــة احــصائیة فــي ادارة الوقــت المــستقطع بــین مــدربي عینـــة ) ٥(یتبــین مــن الجــدول 

الجدولیـــة والتـــي ) ف(وهـــي اكبـــر مـــن قیمـــة ) ١٠,٠١(المحـــسوبة ) ف(البحـــث حـــسب الخبـــرة التدریبیـــة اذ بلغـــت قیمـــة 
ولغرض الكشف عن هـذه )  ٠,٠٥  (<ًا وعند مستوى داللة عمودی) ٧٩(ًافقیا و) ٢(عند درجة حریة  ) ٣,١٥(تساوي 
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 ...........دراسة حتليلية إلدارة الوقت املستقطع لدى مدربي

 ٢٩٨

     :الفروق ولمصلحة اي فئة من المدربین لجا الباحثون إلى استخدام اختبار اقل فرق معنوي وظهرت النتائج االتیة
  وي یبین الفروق في ادارة الوقت المستقطع بین المدربین حسب الخبرة التدریبیة وقیم اقل فرق معن) ٦(الجدول رقم 


 


 


 


   

    


L.S.D 

     
     
     

 
 
 

) ١٩ -١٥(وجــود فــروق معنویــة ولــصالح المــدربین مــن ذوي فئتــي الخبــرة التدریبیــة ) ٦(یتبــین مــن الجــدول رقــم 
ســـنة ، إذا كانـــت الفـــروق بـــین  ) ٩ -٥(ســـنة وعلـــى حـــساب المـــدربین مـــن ذوي فئـــة الخبـــرة التدریبیـــة ) ١٤ -١٠(ســـنة

مـــن قیمـــة اقـــل فـــرق معنـــوي، ویمكـــن ان یعـــزى هـــذة الفـــروق الـــى ان المـــدربین ذوي الخبـــرة التدریبیـــة متوســـطاتهما اكبـــر 
االكثر قد مروا بمواقف اكثر من االقل خبرة فیما یتعلق بامور ادارة وقت انـشطتهم االمـر الـذي عـزز ادراكهـم لـوقتهم اذ 

ًلمتعلــق بــادارة الوقــت هــذا فــضالعن ان مــرورهم انهــم حــصلوا علــى تعزیــزات ایجابیــة او فائــدة مــن خــالل تكــرار الــسلوك ا
وبخـــصوص نتـــائج ) . ١٤-٢٠٠٧،١٣الكـــواز،(بتجـــارب مختلفـــة قـــد زاد مـــن خبـــرتهم وكفـــاءتهم فـــي التعامـــل مـــع الوقـــت

 الـشهادة والخبـرة التدریبیـة لمــدربي عینـة البحـث یـذكر ان القــدرة المتنامیـة لطریقـة ادارة المـدرب اثنــاء المبـاراة لـم تــأتي اال
   ).٤٤٣ ،٢٠٠١الخیاط والحیالي، (نطلق الخبرة والدراسة العلمیة من م

  یبین تحلیل التباین في ادارة الوقت المستقطع بین مدربي عینة البحث حسب الشهادة العلمیة )٧(الجدول رقم 

 
 


 


 


 


 

    
    
    

 
 

 
 

   ) ٠.٠٥ (<ومستوى خطا ) ٨١(معنوي عند درجة حریة * 
ع بـین مـدربي عینـة  فـي ادارة الوقـت المـستقطإحـصائیةوجود فروق معنویـة ذات داللـة ) ٧(یتبین من الجدول رقم 

الجدولیـــة والتـــي ) ف(وهـــي اكبـــر مـــن قیمـــة  ) ١٠,٥١(المحـــسوبة ) ف(البحـــث حـــسب الـــشهادة العلمیـــة إذ بلغـــت قیمـــة 
ولغــرض الكــشف عــن  ) . ٠,٠٥ (<ًعمودیــا وعنــد مــستوى داللــة ) ٧٩(ًافقیــا و) ٢(عنــد درجــة حریــة  ) ٣,١٥(تــساوي 

ة مــن المــدربین لجـــأ البــاحثون إلـــى اســتخدام اختبـــار اقــل فـــرق  الــشهادة العلمیـــأصـــحابهــذه الفــروق ولمـــصلحة اي مــن 
   -:معنوي وظهرت النتائج االتیة 
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 ...........دراسة حتليلية إلدارة الوقت املستقطع لدى مدربي

 ٢٩٩

  یبین الفروق في ادارة الوقت المستقطع بین المدربین حسب الشهادة العلمیة  )٨(الجدول رقم 
  وقیم اقل فرق معنوي 

      
     



L.S.D 

     
     

     

 
 

وریوس والـدبلوم وعلـى وجود فروق معنویة ولصالح المدربین من اصحاب شهادة البكـال) ٨(یتبین من الجدول رقم 
حساب المدربین من ذوي شهادة الدكتوراه إذا كانت الفروق بـین متوسـطاتهما اكبـر مـن قیمـة اقـل فـرق معنـوي ، ویمكـن 
ًأن تعزى هذه الفروق الـى طـول الخبـرة التدریبیـة للمـدربین مـن اصـحاب شـهادة البكـالوریوس والـدبلوم فـضال عـن تمیـزهم 

ة بـأقرانهم اصـحاب شـهادة الـدكتوراه والـذین تنحـصر خبـرتهم ضـمن حـدود الفئـة الـدنیا ذات بشهادة التدریب الدولیة مقارن
  ) .١(سنوات كما انهم من اصحاب الشهادة التدریبیة ذات الدرجة االولى وكما یتضح من الجدول  ) ٩ -٥(المدى 
  

  راحله بالثواني یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألزمنة الوقت المستقطع وم)٩(الجدول رقم 
 

  ± 

   
   

   
ــستقطع بلغــــا ) ٩(یتبــــین مــــن الجــــدول رقــــم  ــت المــ ــة مــــن الوقــ ــى والثانیــ ــزمن المــــرحلتین االولــ ــسابي لــ ــط الحــ ان الوســ

ّوهذین الزمنین یقعان ضـمن الحـدود التـي ) ٠,٦٩( و) ٠,٥٥( وبانحرافین معیاریین قدرهما ثا) ٤٢,٢٥(ثا و) ١٤,٣٣(
أشارت إلیها المصادر إذ انه خالل مدة الوقـت المـستقطع والتـي التزیـد عـن دقیقـة واحـدة یجـب علـى المـدرب ان یعطـي 

ب اثنــاء المبــاراة ، وكــل ذلــك یحــدث العبیــه التعلیمــات المتعلقــة بخطــة المبــاراة ، وذلــك عــن تحلیــل ســریع لمجریــات اللعــ
ثـا المتبقیـة یعطـي ) ٤٠(ثا یتنـاول اثناؤهـا الالعبـون الـسوائل ویـستخدمون الفـوط لتجفیـف عـرقهم ، وخـالل ) ١٥(خالل 

) ١٤٢ -١٤٠ ، ٢٠٠٠بوســیته واخــران ، ) (٣٩ ، ٢٠٠٨رحــاب، (فیهــا المــدرب التعلیمــات الالزمــة ویــشجع الالعبــین 
ك مـــن خـــالل تـــشكیل المـــدرب لمـــا یریـــد ان یقـــول للفریـــق مـــع تـــدقیق كافـــة المالحظـــات مـــع الـــى ذلـــ) وتنـــي (كمـــا أشـــار 

ـــط  ــــستغرق فقـ ــة ت ـــذه المرحلـــ ــاولون المــــاء وهـ ـــون یتنـــ ــساعدین بینمــــا الالعبـ ـــستقطع ) ٢٠(المــ ــت المــ ــن الوقــ ــن زمــ ـــة مـــ ثانیـ
)Wooten , 2003 , 190 . (  
   : االستنتاجات والتوصیات-٥
   : االستنتاجات١-٥

  .ًدربو عینة البحث مستوا ایجابیاً  في ادارة الوقت المستقطع یتراوح مابین معتدل الى مرتفع  یمتلك معظم م-١
 وجــود فــروق معنویــة فــي ادارة الوقــت المــستقطع ولــصالح المــدربین مــن ذوي الخبــرة االكثــر والــشهادة التدریبیــة -٢
   .األعلى
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 ...........دراسة حتليلية إلدارة الوقت املستقطع لدى مدربي

 ٣٠٠

ملــي والعلمــي الــذي اشــارت الیــه المــصادر  وقــوع ازمنــة اســتثمار المــدربین للوقــت المــستقطع ضــمن الوقــت الع-٣
  .المتخصصة 

   : التوصیات٢-٥
ـــة التــــي تتــــضمن -١ ـــالل الــــدورات التدریبیـ ــن خـ ــستقطع مــ ـــي ادارة الوقــــت المــ ــدربین فـ  تعزیــــز قــــدرات وخبــــرات المــ

  .محاضرات نظریة وعملیه مع تحلیل عملي الدارة المدربین للوقت المستقطع بعد تصویرهم في المباریات الرسمیة 
 التأكیــد علــى الهیئــات اإلداریــة فــي االندیــة الریاضــیة فــي اختیــار المــدربین الــذین یمتلكــون خبــرة اكثــر وشــهادة -٢

  .تدریبیة اعلى 
 ضرورة وضع ساعات توقیت امـام كـل فریـق تعـین المـالك التـدریبي علـى التحدیـد الـدقیق للـزمن المـستنفذ فـي -٣

  . رب او اداري الفریق بالتوقیت اذا لزم االمر الوقت المستقطع،مع امكانیة ان یقوم مساعد المد
  .  إجراء دراسة مشابهة على عینات تمثل فرق المتقدمین والمنتخبات الوطنیة -٤

  :واالجنبیةالمصادر العربیة 
تقــدیر اســلوب ادارة الوقــت وضــغوط العمــل لحمامــات الــسباحة فــي جمهوریــة ) : "٢٠٠٥(إبــراهیم ، عمــرو محمــد  •

   . ٣ ، ج٢٠ منشور ، مجلة اسیوط لعلوم وفنون التربیة الریاضیة ،ع، بحث" مصر العربیة
 ، الــدار العلمیــة  الدولیــة ١،ط" القیــاس والتقــویم فــي التربیــه وعلــم الــنفس): "٢٠٠٢(أبــو حــویج ، مــروان وآخــران  •

 .للنشر والتوزیع ، عمان
، دار الفكـر العربـي ،القـاهره "  ضـیهموسوعة التنظیم واالدارة في التربیـه البدنیـه والریا): "٢٠٠١(بدوي ، عصام  •

.  
،االتحـاد الـدولي لكـرة " كـرة الـسلة لالعبـین الـشباب توجیهـات للمـدربین): "٢٠٠٠(بوسیته ،خوسیه ماریا واخـرون  •

الـــسلة بالتعـــاون مـــع الجمعیـــة االوربیـــة لمـــدربي كـــرة الـــسلة ، طبـــع فـــي مطـــابع ادیتـــولایر ویكانیـــسون بالتعـــاون مـــع 
  . نیا سافیكات ، مدرید ،اسبا

ــد اهللا   • ـــد عبــ ــائز بــــشیروجاسم ، مؤی ــرة الــــسلة): "١٩٨٧(حمـــودات ،فــ ــة " كــ ــشر، جامعــ ــه والنــ ــب للطباعــ ، دار الكتـ
 .الموصل 

  .،دارالكتب للطباعه والنشر جامعة الموصل " كرة الید ): "٢٠٠١(الخیاط ، ضیاء قاسم والحیالي،نوفل محمد  •
موســوعه متجهــات اإل دارة الریاضــیة ) : "٢٠٠٤ (درویــش ،كمــال الــدین عبــد الــرحمن وحــسانین ، محمــد صــبحي •

  .، دارالفكر العربي للطباعة والنشر ،القاهره ١،ط" في مطلع القرن الجدید
، دارالكتـب للطباعـة والنـشر ٢،ط" كـرة الـسلة ): "١٩٩٩(الدیوه جي، مؤید عبد اهللا جاسم وحمودات، فـائز بـشیر  •

 .،جامعة الموصل 
، " داءالخططي قبل وبعد الوقت المستقطع وعالقته بنتائج مباریات كـرة الیـداال ): "٢٠٠٨(رحاب ،طارق محمد  •

  . ،دارالوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، القاهره ١ط
  .،مطابع الدار الهندسیة ،   القاهرة " إدارة المكتب من منظور وظائف المدیر): "٢٠٠٦(زهو،محمد رمضان  •
بـــرامج التـــدریب البـــدني والمهـــاري والخططـــي ، [الـــسلة موســـوعة تـــدریب كـــرة ) : "١٩٩٧(زیدان،مـــصطفى محمـــد  •

 . ، دارالفكر العربي ، القاهرة " ]والنفسي والعقلي
، المنظمــة العربیــة للعلــوم االداریــة ، ادارة " ادارة الوقــت مــنهج متطــور للنجــاح) : "١٩٨٨( ســالمة ، ســهیل فهــد  •

  .البحوث والدراسات ، عمان ، االردن 
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، دار المعرفــة ، مؤســـسة دار الكتـــب للطباعــة والنـــشر ، جامعـــة " كـــرة الـــسلة) : "١٩٨٠(عبــد اهللا ، مهـــدي نجــم  •
  .بغداد 

، دار " القیـاس واالختبـارات النفـسیة أسـس وأدوات) : "٢٠٠٢(عبده ، عبد الهادي السید وعثمان ، فـاروق الـسید  •
  .الفكر العربي ، القاهرة 

، "  التــدریب–كــرة الــسلة المهــارات الخططیــة ) : "١٩٨٩(العــزاوي ، أیــاد عبــد الكــریم والمفتــي وداد محمــد رشــاد  •
  .بیت الحكمة ، جامعة بغداد 

 .، دار الشروق للنشر والتوزیع االردن " سلوك المنظمة سلوك الفرد والجماعة) : "٢٠٠٣(العطیة ، ماجدة  •
ــیة واإلدارة العامـــة) : "٢٠٠٧. (علـــي ، جمـــال محمـــد  •    للنـــشر ، ، مركـــز الكتـــاب" الحـــدیث فـــي اإلدارة الریاضـ

  .القاهرة 
  .، جامعة الیرموك ، عمان " القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة) : "١٩٩٩(عودة ، احمد سلیمان  •
  .، المكتبة الوطنیة ، جامعة بغداد " المدرب وعملیة االعداد النفسي) : "٢٠٠٧(عودة ،احمد عریبي  •
  .، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة " تربوي التقویم والقیاس النفسي وال) : "١٩٨٥(الغریب ، رمزیة   •
، معهــد البحــوث والدراســات  العربیــة ، " مــدخل فــي االدارة واالشــراف التربــوي) : "٢٠٠٧(فتحــي ، شــاكر محمــد  •

  .قسم البحوث والدراسات التربویة 
المهــیمن، ترجمـة الفرطوسـي علــي سـموم وعبـاس مؤیــد سـامي ، مطبعـة   ):  ٢٠١٠(القـانون الـدولي لكـرة الــسلة  •

  .بغداد 
مفهــوم الــذات البدنیــة والمهاریــة لــدى العبــي منتخبــات المحافظــات ) : "١٩٩٩(القــدومي ، عبــد الناصــر واخــرون  •

، بحـث منـشور ، مجلـة ابحـاث الیرمـوك ، سلـسلة العلـوم االنـسانیة واالجتماعیـة "للكرة الطائرة في الضفة الغربیـة 
  .ن  ، جامعة الیرموك ، اربد ، االرد٤ ، ع١٥، م

، صـحیفة اداریــة تخصــصیة نـصف شــهریة الــسنة " أهمیــة االتـصاالت لــإلدارة والمــدیر) : "٢٠٠٧(قـضایا إداریــة  •
 .اذار ، مركز الدراسات التسویقیة واالداریة ، دمشق ) ٤٢(الثانیة العدد 

، " سباحةاالستراتیجیات الحدیثة لتخطیط وتدریب الناشئین في ریاضـة الـ) : "٢٠٠٩(كامل ، خالد صالح الدین  •
 ، كلیــة ١ ، ج} نحــو رؤیــة مــستقبلیة لثقافــة بدنیــة شــاملة {فــي المــؤتمر العلمــي الــدولي الثالــث   بحــث منــشور

  .التربیة الریاضیة ، جامعة الیرموك ، اربد ، األردن 
إدارة الوقـت وعالقتهـا بمركـز الـتحكم لـدى مـدربي األلعـاب ومدرسـي التربیـة الریاضـیة ) : ٢٠٠٧(الكـواز، عـدي   •

   .١٤ ، العدد ٧ مدیریة التربیة الریاضیة ، مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة المجلد في
 ، دار وائــل للنــشر ، عمــان ، ٢،ط" التطــویر التنظیمــي أساســیات ومفــاهیم حدیثــة) : "٢٠٠٣(اللــوزي ، موســى  •

  .االردن 
مــدرب كــرة الــسلة فــي بعــض المــشكالت التــي تواجــه ) : " ٢٠٠٩(المــاردیني ، ولیــد هاشــم وحــداد ، یــزن ســمیر  •

 ، ١ ، ج} نحو رؤیة مـستقبلیة لثقافـة بدنیـة شـاملة {، بحث منشور في المؤتمر العلمي الدولي الثالث "  االردن 
  . كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الیرموك ، اربد ، األردن 

شر والتوزیـع ، عمـان ، دار الـشروق للنـ١،ط" أساسیات القیاس في العلوم الـسلوكیة) : "٢٠٠٤(النبهان ، موسى  •
  .، االردن 

 ، دار المعرفة للتنمیة البـشریة ١، ترجمة عبد اهللا محمد احمد بالل ، ط" ادارة الوقت) : "٢٠٠٣(هاینز،ماریون  •
 .، الریاض 
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