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إدارة الوقت وعالقتها بمركز التحكم لدى مدربي األلعاب ومدرسي 

  التربیة الریاضیة في مدیریة التربیة الریاضیة 
  
  

  د عدي غانم الكواز.م
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

 

  الملخص
  :هدف البحت إلى معرفة 

  . مدیریة التربیة الریاضیةمدربي األلعاب ومدرسي التربیة الریاضیة   إدارة الوقت لدى .١
 مدیریــــة التربیــــة مـــدربي األلعــــاب ومدرســــي التربیــــة الریاضـــیة فــــيمركـــز الــــتحكم الــــشائع بــــین  .٢

  .الریاضیة
 مــدربي األلعــاب ومدرســي التربیــة الریاضــیة فــيالعالقــة بــین إدارة الوقــت ومركــز الــتحكم لــدى  .٣

  .یة التربیة الریاضیةمدیر 
تـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي، و اشـــتملت العینـــة علـــى مـــدربي األلعـــاب ومدرســـي التربیـــة 

  .فردا ) ٢٤( الریاضیة في مدیریة التربیة الریاضیة والبالغ عددهم 
 أداتین أحداهما للتعرف على إدارة الوقـت لمـدربي األلعـاب ومدرسـي التربیـة وقد تم استخدام 

  .انیة للتعرف على مركز التحكم لدیهمالریاضیة والث
 والمتوسـط الفرضـي ألفا باستخدام ، النسبة المئویة ومعامل إحصائیاتمت معالجة البیانات 

   : یأتيواستنتج الباحث ما معامل ارتباط بیرسونو 
 مدیریة التربیة الریاضـیة قـدرة جیـدة فـي مدربي األلعاب ومدرسي التربیة الریاضیة فيال یملك  .١

  .قتهم و إدارة
هــــو مركــــز الــــتحكم مــــدربي األلعــــاب ومدرســــي التربیــــة الریاضــــیة  بــــین مركــــز الــــتحكم الــــشائع .٢

  .الداخلي
   .ز التحكم  الوقت ومركإدارةوجود عالقة معنویة سلبیة بین  .٣
  
  
  
  

––– 
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ABSTRACT 
 

Time management and relationship with locus of 
control for the teachers and games trainer in the 

physical education directorate 
 

By 
Lecturer:  Aouday .C.Al-kwaz 

Mosul University / College of Physical Education 
The research aims at determining: 
1. Time management  for the physical education teachers and games 

trainer of the physical education directorate. 
2. The common locus of control among the physical education teachers 

and games trainer of the physical education directorate. 
3. Relation between locus of control and time management for the 

physical education teachers and games trainer of the physical education 
directorate. 
The descriptive method has been used, the sample included 

( 24)games trainer and teacher of physical education . 
Two methods have been adopted, first one to recognizing the time 
management for games trainer and teacher of physical education, and 
second to determine their locus of control after testing their validity and 
reliability.  
The data were analysis statistically by using the percentage, Alpha 
coefficient, mean, and Pearson coefficient. 
The researcher concluded the following: 
1. Physical education teachers and games trainer of the physical 

education directorate do not have good time management ability. 
2. The common locus of control among physical education teachers and 

games trainer of the physical education directorate is the internal locus 
of control. 

3. There is negative significant relation between time management and 
locus of control.    

  
  : التعریف بالبحث -١
  :البحث المقدمة وأهمیة ١-١

 إذ بــــدء االهتمــــام بهــــذا اإلدارة أدبیــــات الوقــــت یعــــد حــــدیثًا نــــسبیًا ضــــمن إدارة موضــــوع إن
 الــستینات مــن هــذا القــرن وقــد ازداد وأوائــل الخمــسینات أواخــرالمفهــوم الــشامل والتعــارف علیــه فــي 

 التقــدم الــسریع الــذي أمــام الكبیــرة ألهمیتــهنظــرًا  اإلدارة الوقــت مــن علمــاء إدارةاالهتمــام بموضــوع 
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 وتزاید المعوقات التي أهدافها المنظمات وتنوع نشاطاتها وتغیر ظروف بیئتها وطموح إدارةشهدته 
  ) .٢ ،١٩٩٢فتاح ، (تحیط بها 

، فهنــاك المدرســة الفكریــة التــي ركــزت علــى طرقــت عــدة نظریــات إلــى أهمیــة الوقــتوقــد ت
ة عالیة من خالل دراستها ألوقات الراحة وأوقات یوعالجت موضوع الوقت بكفاالعالقات اإلنسانیة 

العمل وتـأثیر ذلـك علـى رفـع الـروح المعنویـة لألفـراد العـاملین ، كمـا أعطـت نظریـة اتخـاذ القـرارات 
، ونظــرا إلدراك أهمیــة الوقـت هــذا المــورد غیــر القابــل نــصر الوقــت ودوره فــي اتخـاذ القــرارأهمیـة لع

یمكــن شــراؤه ظهــر اهتمــام واضــح لــدى األشــخاص المهتمــین بدراســته والتعــرف  لــذي الللتخــزین وا
 ، ٢٠٠٣اللـــوزي ، " (إدارة الوقـــت" علیـــه أطلـــقعلـــى خصائـــصه وتـــم تبنـــي مفهـــوم حـــدیث للوقـــت 

١٦٨ .(  
 علـى إذ ،لمجـال الریاضـي فـي امن العملیات األساسیة لتحقیق التطـور الوقت تعد إدارة أن
 الوحـدات التدریبیـة إذ إعطـاء  عنـد الوقتبإدارة االهتمام األلعابربي  ومدیةالتربیة الریاضمدرسي 

 علـى المباریــات اإلشــرافیتوجـب علـیهم تقــسیم وقـتهم بــشكل دقیـق بــین سـاعات التــدریب وسـاعات 
 النــشاط الریاضــي فــي الكلیــات والواجبــات إدارة التــي تتطلبهــا اإلداریــة األمــور فــضًال عــنوالتحكــیم 

 علـى بحـوث ومراقبـة االمتحانـات إشرافلتدریسیون من كلیة التربیة الریاضیة من التي یكلف بها ا
اتهم الخاصة وللراحة واسـتعادة یص وقتا لحی فضال عن تخصومشاهدة تطبیق الطلبة في المدارس

  .األولویةالنشاط وتقسیمه حسب 
باع  مـن إشــ الریاضـیینجانـب رئـیس وحیـوي فـي الجامعـة تمكـن الطلبـة الریاضـة الجامعیـةو 
 فـي المنافـسات الریاضـیة علـى وٕاشـراكهم المتعلقة في ممارسة النشاط الریاضـي وتطـویرهم رغباتهم

مـستوى الجامعـات داخــل القطـر وخارجــه والـذي یعتمــد بـشكل رئــیس علـى مــدرس التربیـة الریاضــیة 
احد  خارجیا أم داخلیا أكان بشخصیته التي یعد مركز التحكم سواء یتأثر لوقته الذي إدارتهوحسن 
  .أبعادها

 تــؤثر أفعالــه أن، أي درجــة اعتقــاد الفــرد  نظــام مــن االعتقــاداتإلــى یــشیر مركــز الــتحكم إذ
، فالمدرســین الــذین یكــون مركــز الــتحكم لــدیهم داخلیــا كافــآت التــي یحــصل علیهــا مــن الحیــاةفــي الم

 إلــىهــا  ویعزو ألفعــالهم یحــصلون علیهــا مــسیطر علیهــا داخلیــا نتیجــة یعتقــدون بــان المكافــآت التــي
 وجهودهم ومعرفتهم بینما المدرس الذي تحكمه خارجیـا یعتقـد بـالقوى الخارجیـة مثـل الحـظ كفاءتهم

  )٦٦ ، ٢٠٠٣العطیة ، .( انه كان في المكان المناسب وفي الوقت المناسبأووالفرصة 
 ومدرســـي األلعــابمــدربي لــى قابلیــة  التعــرف عمــن خــالل لحالیــة الدراســة اأهمیــةوتظهــر 

 بمركز تحكمهـم سـواء یتأثر والذي قد  الوقتإدارة في  مدیریة التربیة الریاضیةیاضیة فيالتربیة الر 
 لوضـــع الحلـــول المناســـبة بمـــا یـــضمن تحقیـــق التقـــدم فـــي نـــواحي التـــدریب   خارجیـــاأمكـــان داخلیـــا 

لتنمیــة   تكــون ركیــزة نظریــةأن، كمــا یمكــن اآلخــرونوتعــزز نتائجهــا مــا بــدأ بــه الجــامعي المختلفــة 
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 من دونالوقت والتذكیر بأهمیته وخطورة انقضاء الزمان  لتوضیح عوامل إضاعة خرى وأ أبحاث
  .فائدة أو نفع أو بقلیل منها

  :البحث مشكلة ٢-١
 مدیریـة  ومدرسـي التربیـة الریاضـیة فـياأللعـابمـدربي  هنـاك شـكوى مـن بعـض أننالحظ 

 المــدرب أوال یعــرف المــدرس إذ  ، كثــرة الواجبــات وضــیق الوقــتإلــىالتربیــة الریاضــیة تعــزى دومــًا 
 تــدریب منتخبــات أم تــدریب منتخبــات الجامعــة أم اإلداریــة یــصب اهتمامــه هــل علــى الواجبــات أیـن

 علـى متطلبـات حیاتـه الخاصـة أم على واجباته التي یكلف بها من كلیة التربیة الریاضیة أمالكلیة 
دارة عالمي إجهاد یعد الوقت مصدرإذ ،  مما یجعل المدرس یعاني من الضغوط المهنیة  الوقت وٕا

 الـضغوط أن اذ، ) ١٦٥ ، ٢٠٠١دیتون دكـامیرون ،  (اإلجهادوسیلة فعالة للتغلب على ضغوط 
البیك وآخرون ، (مرض  التعب والإلى تؤدي أن عقلیة یمكن أو نفسیة أو بدنیة أكانتالزائدة سواء 

   الوقت ؟بإدارةلمركز التحكم عالقة ، وهل ) ١٦ ، ١٩٩٥
ممـا یعـزز )  بـین إدارة الوقـت ومركـز الـتحكمةمعرفـة العالقـ(ل مشكلة البحث فـي علیه تتمث

مع مركز  إدارة الوقتموضوع  لم تتناول  على حد علم الباحثسابقةالدراسات ال أنمشكلة البحث 
  . مدیریة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل  العابمدرسي ومدربيالتحكم على 

  :البحث أهداف ٣-١
  : معرفة إلىهدف البحث 

  . مدیریة التربیة الریاضیة في ومدرسي التربیة الریاضیةاأللعابمدربي  الوقت لدى إدارة .١
 مدیریــــة التربیــــة  فــــي ومدرســــي التربیــــة الریاضــــیةاأللعــــابمــــدربي   بــــینمركــــز الــــتحكم الــــشائع. ٢

  . الریاضیة
 لتربیــة الریاضــیة فــي ومدرســي ااأللعــابمــدربي  لــدى  الوقــت ومركــز الــتحكمإدارة العالقــة بــین .٣

  .مدیریة التربیة الریاضیة
  : فروض البحث ٤-١

  :الفرض المتعلق بالهدف األول 
 مدیریــة التربیــة الریاضــیة قــدرة  فــي ومدرســي التربیــة الریاضــیةاأللعــابمــدربي الیمتلــك " 

  "جیدة في إدارة الوقت
   : الثانيالفرض المتعلق بالهدف

 ومدرســــي التربیــــة األلعــــابمــــدربي علــــى )  الخــــارجي-يالــــداخل(ال یتــــوزع بعــــدي مركــــز الــــتحكم " 
  "    مدیریة التربیة الریاضیة بالتساوي فيالریاضیة

  :الثالث الفرض المتعلق بالهدف 
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 ومدرســـي األلعـــابمـــدربي  بـــین إدارة الوقـــت ومركـــز الـــتحكم لـــدى  معنویـــةال توجـــد عالقـــة
  .  مدیریة التربیة الریاضیة فيالتربیة الریاضیة

  :البحث مجاالت ٥-١
 ب  الریاضــیة التربیـة مدیریـة فـي ومدرســي التربیـة الریاضـیةاأللعـابمـدربي  : المجـال البـشري .١

  .جامعة الموصل 
  .مدیریة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل  : المجال المكاني .٢
   ١/٤/٢٠٠٧لغایة و  ١/١١/٢٠٠٦من ابتدًا :  ألزمانيالمجال  .٣
  :المصطلحات تحدید ٥-١
   .Time management :الوقت إدارة.١

 الـــذات شــؤون الوظیفـــة بمـــا یكفـــل الحـــصول علـــى إدارة "بأنهـــا) ٢٠٠٤ حلیمـــة أبـــو(عرفهــا 
  ) .٢٥٥ ، ٢٠٠٤ حلیمة ، أبو ("النتائج المحددة في الوقت المتاح

 ومدرسـي األلعـابمـدربي  دقیـق مـن قبـل  ذهنـيعملیة تحدید "بأنها إجرائیاویعرفها الباحث 
 مـــن خـــالل تحدیـــد اینفـــذونه  ســـوف التـــيلألعمـــال التربیـــة الریاضـــیة  مدیریـــة فـــيالتربیـــة الریاضـــیة

  .تدریسیة ال وتدریبیة ال و اإلداریة  هم ومتطلباتماحتیاجاته
  Locus of control: مركز التحكم . ٢

ــه اســمرو   والمــؤثرات الخارجیــة األحــداثفــي قــدرة الفــرد علــى الــتحكم  " بأنــه )١٩٨٩(عرف
 المهـارة أو المتالكه خصائص كالقابلیة أویحدث له یكون بناء على تصرفه  ما أنومدى اعتقاده 

 قادر على التحكم بما قد یحدث له وهذا النوع یسمى بأنه القدرات العقلیة التي تشعره أو الكفاءة أو
 یعتقـدون أن فـإنهم )External (الخـارجي ذوو الـتحكم األفـراد أما،  )Internal(الداخلي بالتحكم 

  .اآلخرینلهم هو نتیجة الحظ أو الصدفة أو نفوذ یحدث  ما
   )٣٣٦ ، ١٩٨٩اسمرو ،  (

 ســبب أو الفــشل أو ســبب النجــاح إلیهــاالوجهــة التــي یعــزى " بأنــه )١٩٩٨(عرفــه عــالوي و 
 شـيء خـارج أو) داخلـي( شـيء داخـل الفـرد إلـى كـان هـذا الـسبب یرجـع إذا وعمـا األداء أو جالنتائ
  ).٣١٠،  ١٩٩٨عالوي ،  ()خارجي(الفرد 

 مـدرس التربیـة  مـدرب األلعـاب أومـدى اعتقـاد (بأنـه البحث الحالي یعرفه الباحـث وألغراض
، وهـل أن النتـائج التـي باألحـداث الخارجیـة التـي تـؤثر فیـهالریاضیة بقدرتـه علـى الـسیطرة والـتحكم 

ارجیـــة  نتیجــة عوامـــل خأم، هـــا نتیجـــة لجهــوده وقدراتـــه الذاتیـــةیحققهــا والمكافـــآت التـــي یحــصل علی
  . من خالل المقیاس المستخدم بالبحث الحاليإلیه، والذي یمكن التوصل كالحظ والصدفة
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  :١مدربي األلعاب.٣
 لقبا نهم من أعضاء مدیریة التربیة الریاضیة الذین یحملون شهادة البكالوریوس وال یملكو    

  .علمیا ، ویعملون كمدربي العاب ریاضیة في الكلیات
   :٢یةمدرس التربیة الریاض.٤

 هــم مــن أعــضاء مدیریــة التربیــة الریاضــیة الــذین یحملــون شــهادة الماجــستیر أو الــدكتوراه 
  . ، ویعملون كمدربي العاب ریاضیة في الكلیات علمیاً ویمتلكون لقباً 

  : النظري والدراسات المشابهة إلطار-٢
   : الوقتإدارة في  النظرياإلطار ١-٢
  : الوقت إدارة مفهوم ١-١-٢

دارةات ذ الــإدارة الوقــت إدارةتعنــي  ة بمــا یــضمن للمنظمــة الحــصول علــى  شــؤون الوظیفــوٕا
 النتائج في وقت محدد، ویالحظ وجود عالقة ترابط بین مفهوم وهدف الوقت وبـین وظـائف أفضل
 ، اإلدارة علــى كــل وظیفــة مــن وظــائف أثــره الواعیــة تعمــل علــى اســتغالل ودراســة فــاإلدارة ،اإلدارة
سین والتحلیل ب توافر الرغبة في التطویر والتحبارة عن عملیة مستمرة تتطل الوقت هي عإدارةالن 

دارة التحلیل ، وٕاعادةوالتخطیط، المتابعة   الوقت ضروریة للنجاح وهذا ما یؤكده بیتردراكر بقولـه وٕا
 إلى شيء آخر، وان المدیر الذي یسعى إدارة وقته ال یستطیع إدارة الشخص الذي ال یستطیع إن"

 وٕاعــادة، المتابعــة ، التخطــیطااللتــزام، التحلیــل( یمتلــك القابلیــة علــى أن للوقــت البــد ارتــهإدتحــسین 
  ).٢١-٢٠ ، ١٩٨٥ شیخه وعساف ، أبو) (التحمیل

   الوقت في المجال الریاضي إدارة ٢-١-٢
 ، فهنـاك البـرامج الداخلیـة أهـدافهاتسیر الهیئات الریاضیة في عدة دوائر زمنیة تحكم تنفیذ 

 تنبــع مــن واقــع احتیاجــات أعــضائها ، هــذه البــرامج أنهــاا كــل هیئــة، ومــن المفــروض التــي تــضعه
في مواعید تختلف عن هذه المناسبات فقدت أهمیتها  تم تنفیذها فإذاترتبط غالبا بمناسبات معینة، 

 ، كــذلك االتحــادات الریاضــیة نجــدها تــضع برامجهــا الــسنویة بــصورة دقیقــة،  بعــدت عــن أهــدافهاأو
 المواعیـــد المعلنــــة فـــضًال عــــن االرتباطـــات التــــي ســـتقوم بتنفیــــذها خـــالل الموســــم موضـــحة جمیــــع

  .أعوام عشرة إلى عامین من خالل فترة مستقبلیة قد تمتد واألنشطةللبطوالت 
وهنــا یمكــن القــول بــان معظــم الهیئــات الریاضــیة مرتبطــة بمواعیــد زمنیــة قــصیرة ومتوســطة 

ذا األجــل  أن فقــط ســتجد األجــل قــصیرة األنــشطة النجــاز عــداداإل إلــى مــا اتجهــت هــذه الهیئــات وٕا
 موعد تنفیذها ولم یعد لها وهنا تنـشا المـشكالت سیأتي األجل طویلة أو متوسطة األخرى األنشطة

                                           
 .ون الخدمة المدنيلقب وظیفي ضمن قان: مدرب العاب  1
  .لقب وظیفي ضمن قانون الخدمة الجامعیة: مدرس التربیة الریاضیة  2
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 ٥٢

 ، وهنــا فقــط تبــرز وتبــدأ الهیئــات فــي اإلعــداد الــسریع لتنفیــذ المــشاریع ممــا یفقــدها كثیــر مــن الدقــة
  )١٤٧ ، ٢٠٠١بدوي ، (أهمیة الوقت 
ـــات والحـــ ال نفـــسه فـــي مدیریـــة التربیـــة الریاضـــیة التـــي تخطـــط لـــدوري الجامعـــة فـــي الفعالی

الریاضـــیة المختلفـــة وتـــضعه فـــي جـــداول زمنیـــة محـــددة ضـــمن الفـــصلین الدراســـیین األول والثـــاني 
وتحدد البرامج والسیاسات الخاصة بإدارة النشاط والتي یلتزم مدرسو التربیة الریاضـیة بهـا ویـسیروا 

ي تنظیم وقتهم الخاص بتـدریب فـرقهم الریاضـیة بمـا یـضمن تحقیـق أهـداف الریاضـة على هدیها ف
     . الجامعیة

  : الوقت إدارةالعوامل المؤثرة في كفاءة  ٣-١-٢
  : العوامل الذاتیة -١

 في كیفیة تفسیرهم للظـواهر والمواقـف المختلفـة التـي تـواجههم لألفرادتؤثر الحالة النفسیة  
 مختلفون من أنهم التي یستخدمونها في اتخاذ القرارات وحل المشكالت إذ بلألسالیوفي اختیارهم 

 وكــذلك مــن حیــث درجــات واإلبــداع واالنعزالیــة والطمــوح ءواالنطــواحیــث وجهــات التفــاؤل والتــشاؤم 
  ) .١٥١ ، ١٩٩٠موسى ،  ((anxiety)القلق 

  : العوامل التقنیة -٢
یـــة التـــي یمكـــن بهـــا جمـــع البیانـــات ونقلهـــا  والوســـائل المادواألجهـــزة األســـالیبتظـــم التقنیـــة 

  ) .٢٥ ، ١٩٨٧مصطفى ،  (.واسترجاعهاوتجهیزها واختزانها وتثبیتها 
  : العوامل البیئیة -٣

 امتداد للبیئة االجتماعیة الكبرى بما فیها من مزایا عیوب وتقالید إال ما هي اإلدارة بیئة إن
 الوقـــت وعـــدم أهمیـــةرام المواعیـــد وتقـــدیر  الخـــروج عنـــه واحتـــأو كالمیـــل للتمـــسك بالنظـــام وأعـــراف

  . فریط فیه الت
  : العوامل التنظیمیة -٤

  : ضیاع الوقت إلىیمكن تلخیص العوامل التنظیمیة التي تؤدي 
  تركیـــز ســـلطة البـــت بیـــدإلـــى المبالغـــة فـــي تطبیـــق المركزیـــة یـــؤدي أن إذ : المركزیـــة الـــشدیدة -أ

 تــضع أعمــالن وقــت المــدراء نظــرًا لقیــامهم بانجــاز  العلیــا یتــسبب ذلــك فــي ضــیاع الكثیــر مــاإلدارة
  ) .١٥٥ ، ١٩٩٠موسى ، . (ضمن مسؤولیات المرؤوسین 

 والقواعـد المتبعـة فـي لإلجـراءاتتعني مدى االعتماد على معاییر محـدودة :  درجة المعیاریة -ب
  ) .٢٧٩ ، ١٩٨٩حسن ،  (األعمال أداء
 ة الـسلطة الـذي تمـر جمیـع االتـصاالت عـنیقصد به طول خط : اإلداریة تحدید المستویات -ج

  ) .٢٤٥ ، ١٩٧٦الهواري ، ( عن المنظمة والیه األولطریقة من المسؤول 
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  :عوامل تضییع األوقات ٤-١-٢
العوامـل  عوامل تضییع وخسارة األوقات كثیرة، والكثیر من الناس ال یفكر فـي معرفـة هـذه     

علــى إزالتهــا، ســتكون  ن معرفــة هــذه العوامــل وعمــللیتجنبهــا، ألن الفــرد منــا إن حــاول بقــدر اإلمكــا
أهمیـة، كالترفیـه عـن الـنفس،  أبرز النتائج وجود وقت فائض یستطیع قضائه في أمـور أخـرى أكثـر

فـي مجـال مـا أو توطیـد العالقـات بینـه  والتطـویر الـذاتي عبـرا لقـراءة أو حـضور دورات متخصـصة
  : عوامــــــل تــــــضییع األوقــــــاتأبــــــرز وبــــــین أســــــرته وأصــــــدقائه وعائلتــــــه، ونــــــستعرض هنــــــا

 عـرف لهـایحیـاة اإلنـسان متخبطـة عـشوائیة ال  وهـذا یجعـل مـن  :عـدم وجـود أهـداف أو خطـط.١

أي  نــتجیعمــل كــل شــيء والنتیجــة ال یجــرب كــل شــيء و یركــز علــى أعمــال معینــة، بــل یهــدفا  فــال 
                                                                           .شـيء

یتوقـف علـى   وهذا أشد معوقات تنظیم الوقت واستغالله، ذلك أن التأجیـل ال :التكاسل والتأجیل.٢
یجـب إنجـازه، لـذلك  سبب معین، بـل عـادة یكـون بـسبب عـدم رغبـة اإلنـسان فـي إنهـاء العمـل المـراد

                                                       .جـلیؤ  وال ه حازمـًا مـع نفـسان یكـون الـشخص
  وهـــذا یحـــدث ألن الـــشخص ال یـــدون مـــا یریـــد إنجـــازه، فیـــضیع بـــذلك الكثیـــر مـــن :النـــسیان.٣ 

مـشكلة النـسیان أمـا مـن   أعمالهم ومواعیدهم نجحوا في تجـاوزیدونون، والكثیر من الذین الواجبات
لمواعیــد سینـسى بعـض األعمـال وا أصـر علـى عـدم الكتابـة واعتمـد علــى ذاكرتـه فقـط فإنـه بالتأكیـد

                                                .وسیـشتت ذهنـه فـي الكثیـر مـن األعمـال

 اباقـة، لـذل ل مـنهم بكـاالعتذاري قد ال تكون مهمة أو ملحة، والت  :مقاطعات اآلخرین وأشغالهم.٤
أو  هاقتــأكثـر مــن ط  تحمــل مـسؤولیات الفـردمـر ســیجنب، وهــذا أاألمـورتعلــم قـول ال لــبعض  یجـب

                                              .هأكثـر مـن أن یتـسع لهـا وقتـ
تجــاه   أو عــدم االســتمرار فــي التنظــیم نتیجــة الكــسل أو التفكیــر الــسلبي :عــدم إكمــال األعمــال.٥

یتوقـف عنـدما أكمـل  التنظیم، وكثیرًا ما نجد شخصًا یقوم بالشروع في إنجاز عمل ما أو مشروع ثم
المـشروع وینتقـل إلـى مـشروع   إال القلیـل، وهنـا یتوقـف عـن العمـل فـيولم یبـقالعمل،  من )%٨٠(

 لــذلك ،لــشبه منتهیــة علــى الــشخصالمــشاریع ا كمرا، وتتــاألولآخــر ویفعــل فیــه كفعلــه فــي المــشروع 
  . األخرىل لألعمال انتقاال  بكاملها ثماألعمال ء على انتهایجب الحرص 

 )٢ ، ٢٠٠٤المهیري ، (
 
  :ار النظري في مركز التحكم  اإلط٢-٢
  :  مفهوم مركز التحكم ١-٢-٢

 كثیــر مــن اهتمــام البــاحثین النفــسیین )روتــر( مركــز الــتحكم الــذي جــاء بــه اســتقطب مفهــوم
 ، فقد كان هذا المفهوم بمثابـة قاسـم مـشترك لعـدد مـن النظریـات الحدیثـة األخیرةفي العقود الثالثة 
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 ٥٤

حـداد ( بـشكل خـاص أالنجازي والتكیف بوجه عام والسلوك اإلنساني محددات السلوك التي تتناول
  ).٢٣٥ ، ١٩٩٨ ، واألخرس

 إنتاجیـة، مثـل  ینسب حادثة معینـةألنه لألفرادویعد مركز التحكم احد الصفات الشخصیة 
مثـل  ظروف بعیـدة عـن جهـده الشخـصي إلى یعزوها أو،  جهد شخصي داخلي كالمقدرةإلىعالیة 
  .)Porter&Lower ,1968,48-49(الحظ 

 الــسلوك النـاجح یعمــل علــى خلـق توقــع لــدى إلیـه أدى التعزیــز الــذي أن إلـى )روتــر(ویـشیر 
 تكرر في المستقبل، فالـسلوك یتحـدد إذا تعزیز مماثل إلى أخرىالفرد بان هذا السلوك سیؤدي مرة 

ل  التعزیــز مــن خــالفــضًال عــن األهــداف إلــى ســلوكهم ســیقود أن األفــرادبالدرجــة التــي یتوقــع فیهــا 
 التوقـــع یعتمـــد علـــى الخبـــرات الـــسابقة بمثـــل هـــذا الـــسلوك ونتائجـــه أن، كمـــا األهـــدافتحقیـــق تلـــك 

فـان  توقع هذا السلوك مـستقبال، ونتیجـة لتـراكم الخبـرات إلىفالخبرة الموجبة مع السلوك تقود الفرد 
 إلــىممــة الفــرد یعمــل علــى تطــویر نــوع مــن الخبــرات المعممــة تــدریجیا، وتــستند فكــرة التوقعــات المع

 العالقات القائمة بین السبب والنتیجة یعكس فروقا مهمة في إدراك في األفراد اختالف أنافتراض 
 ذوي الضبط الـداخلي اقـدر علـى التوجـه نحـو أنسلوكهم تجاه المواقف التي یواجهونها وهذا یعني 

 ذوي الــضبط یــدرك للعالقــات الــسببیة بــین ســلوكهم والتعزیــز التــالي، بینمــا إدراكهــمالمــستقبل بحكــم 
تقــع ضــمن نطــاق تحكمهـــم   قــوى خارجیــة الإلــى األحــداث یرجعــون ألنهــمالخــارجي هــذه العالقــة 

)Rotter,1966,609.(        
 هنــاك أنیعنــي  ه ال خارجیــا فانــأو یكــون داخلیــا أن أمــاوعنــدما یوصــف مركــز الــتحكم انــه 

 فاألشــخاص، خارجیــا أو یكــون داخلیــا أن أمــا نمطــین مــن الشخــصیة وان كــل شــخص أونــوعین 
، فكـل فـرد )Hamanche,1978,88( الخـارجي أویتسمون بدرجات مختلفة نحو التحكم الـداخلي 

ضـمن نفـس التـصنیف الـذي یقـع فیـه كمـا یـشترك مـع اآلخـرین  اآلخـرینیشترك في خـصائص مـع 
الذین یقعون ضمن نفس التـصنیف اآلخـر فـي بعـض الخـصائص ولـو أن ذلـك یكـون بدرجـة اقـل، 

ي یجب النظر إلى األمر بأنه متصال، طرفا التحكم الداخلي والخارجي ویقـع النـاس علـى وهذا یعن
نقــاط أو مواقــع بــین الطــرفین، ومعظمهــم فــي الوســط، وهــذا یعنــي أن قلــیال مــن النــاس ذوي تحكــم 

   ).    Hjelle&Ziegler,1992,58(داخلي أو خارجي بدرجة كبیرة 
(  مـن الـتحكم الخـارجي وهـي أنـواع أربـع إلـىر ویقدم روتر توضیحا لفئتي التحكم حیث یـشی

) بأحداثهان التنبؤ  یمك ، االعتقاد بان الحیاة معقدة جدا والاألقویاء اآلخرینالحظ ، القدر ، تحكم 
 األحـداث  نتـائجأن التحكم الـداخلي فتتمثـل ، بـادراك الفـرد أنواع أما، ) ٦٠٧ ، ١٩٩٠الكناني ، (

 بعوامـل داخلیـة تتعلـق بشخـصیته مثـل الـذكاء األولـىبط بالدرجـة  ایجابیـة تـرتأم سلبیة أكانتسواء 
  .سمات الشخصیة الممیزة أو  الجهد أو القدرة أو المهارة أو

  )٥ ، ١٩٧٤كفافي ، (
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 ٥٥

 ذا تحكم داخلي عـن كونـه ذا تحكـم خـارجي یوضـح روتـر انـه قـد اإلنسان كون أفضلیةوفي 
 یكــون ذا أنركــز تحكــم داخلــي علــى  ذا ماإلنــسان یكــون أن نقــول انــه یفــضل أنیكــون صــحیحا 

 الجیـدة تمیـز ذوي الـتحكم الـداخلي وان األشـیاء كـل أن نفتـرض أنتحكم خارجي ولكن مـن الخطـأ 
  ). (Rotter&Hochreich,1975,60 السیئة تمیز ذوي التحكم الخارجياألشیاءكل 
   الریاضي  مركز التحكم في المجال٢-٢-٢

 لسلوك ما فان الفرد ینشغل أوعینة النجاز معین  انه عقب حدوث نتیجة مإلى) وینر (أشار
  . محاولة تفسیرهاأوفي محاولة التعرف على سبب حدوث هذه النتیجة 

 فـشل العـب ممتـاز فـي كـرة القـدم بتحقیـق ركلـة جـزاء فـان الالعـب قـد إذافعلى سبیل المثـال 
 درجـة مغـاال فیهـا ىإلـ زیـادة ثقتـه بنفـسه إلى أو أعصابه قدرته على التحكم في إلى أمایعزي ذلك 

 أداء أثنـاء  فـي هیـاج المتفـرجینإلـى أو القـدرة الفائقـة لحـارس المرمـى فـي توقـع مكـان الكـرة إلى أو
 الالعــب لــیس مؤدیــا ســلبیا أن إذ، ) ٣٠٠ ، ١٩٩٨عــالوي ، (  ســوء الحــظ إلــى أوركلــة الجــزاء 

 الـسلیم فـي موقـف داءاأل بـل یفكـر بجدیـة فـي كیفیـة األسـباب أوغیر قادر علـى تفهـم تلـك النتـائج 
 األداء مستوا قیاسـیا فـي أو هدفا مطلقا إحرازه شعور الالعب بالنجاح ال یعتمد على أنمعین كما 

 األداء هــدف یاملــه وهكــذا فــان اقتــراب إلــى عــدم وصــوله أو وصــوله أي یعتمــد علیــه ، أن یمكــن
ســید ، ( لغیــره أوفـسه  الفــشل لنأو النجـاح أســباب المنتظـر عنــدما یجـد الریاضــي األداءالفعلـي مــن 

٢٤٧ ، ١٩٨٩(.  
القدرة : وهي ) درهی( التي قدمها األربعة تشكیل العناصر بإعادة) وینر( ذلك قام ءوفي ضو 

 أو األداء أسـباب أو النجـاح والفـشل  أسـباب إلیهـاوالجهد وصعوبة المهمة والحظ ، التي قد یعزى 
  : بعدین رئیسیین هما إطارالسلوك وقام بصیاغتها في 

 ألســباب المــدرب وتفــسیره إدراك الــذي یقــصد بــه External Controlحكم الخــارجي الــت
،  المنــافسأو عوامــل خارجیـة مثـل الحــظ والتحكـیم إلـى واألداء النتـائج أســباب أو الفـشل أوالنجـاح 

 عوامــــل إلـــى األداء أو النتـــائج أســــباب أو الفـــشل أو النجـــاح ألســــباب المـــدرب وتفـــسیره إدراك أمـــا
  . Internal Controlراته ومستواه فهذا یعرف بالتحكم الداخلي داخلیة مثل قد

   ).٣٣٦- ٣١٠ ، ١٩٩٨عالوي ، (
  
  
  :المتشابهة الدراسات ٣-٢
   دراسات تناولت إدارة الوقت١-٣-٢
  ):٢٠٠٢( دراسة الدوري ١-١-٣-٢

  " قیاس القدرة على تنظیم الوقت لدى طلبة جامعة بغداد"
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 ٥٦

 فـي واإلنـاثیم الوقت، والتعرف على الفـرق بـین الـذكور  بناء مقیاس لتنظإلىهدفت الدراسة 
 فـي مهـارة واإلنـسانيمهارة تنظـیم الوقـت ، كـذلك التعـرف علـى الفـرق بـین االختـصاصیین العلمـي 

الــسنة الدراســیة  مــن طلبــة إنــاث) ٢٤٠(ذكــور و ) ٢٤٠(تنظــیم الوقــت، تكونــت عینــة الدراســة مــن 
 طلبة أن  إلى التائي في تمییز الفقرات وتوصل الباحث  في جامعة بغداد واستخدام االختیارالرابعة

ـــى  ـــات الجامعـــة یمتلكـــون قـــدرة عالیـــة عل  الطلبـــة ذوي أن النتـــائج أظهـــرت الوقـــت كمـــا إدارةوطالب
 الوقـت، إدارة مـن الطلبـة ذوي االختـصاص العلمـي فـي أعلـى یمتلكون قـدرة اإلنسانياالختصاص 

  . الوقتإدارة في واإلناثولم تظهر فروق بین الذكور 
  )٤٠-٢٣ ، ٢٠٠٢الدوري ، (

   دراسات تناولت مركز التحكم٢-٢-٢
  )٢٠٠٥( دراسة الجواري ١- ٢- ٢- ٢

  "المعرفي نحو التدریب الذهني وعالقته بموقع الضبط-االتجاه النفسي" 
  :هدف البحث إلى 

  .بناء مقیاس االتجاه النفسي المعرفي نحو التدریب الذهني لمدربي األلعاب الریاضیة. ١
التعــرف علــى العالقــة بــین االتجــاه النفــسي المعرفــي نحــو التــدریب الــذهني وموقــع الــضبط لــدى .٢

  .مدربي األلعاب الریاضیة
ـــة بـــین االتجـــاه النفـــسي  ال :  یـــأتيوقـــد افتـــرض الباحـــث مـــا توجـــد عالقـــة ذات داللـــة معنوی

  .والمعرفي نحو التدریب الذهني وموقع الضبط لدى مدربي األلعاب الریاضیة
جامعــات ) ١٠(مــدربا لأللعــاب الریاضــیة تــم اختیــارهم مــن ) ٣٠٨( عینــة البحــث مــن تكونــت

الموصــــل، اربیــــل، دهــــوك، الــــسلیمانیة، كركــــوك، تكریــــت، دیــــالى، بغــــداد، المستنــــصریة، (عراقیــــة 
المعرفـــي الــذي بنـــاه الباحـــث، -مقیـــاس االتجـــاه النفــسي : األولــى أداتـــینوتـــم اســتخدام ) التكنلوجیــة

،بعـد تعدیلـه بمـا ) ٢٠٠٠الكـواز (  موقع الضبط لناویكي ودیوك المعدل من قبلمقیاس : والثانیة 
  .یالئم عینة البحث

وتوصـــل . باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بیرســـون ومعامـــل االنحـــدارإحـــصائیاوتمـــت معالجـــة البیانـــات 
  :إلى الباحث 

ى مدربي وجود عالقة معنویة طردیة بین االتجاه النفسي المعرفي نحو التدریب الذهني لد. ١
  . الریاضیة ذوي الضبط الداخلياأللعاب

 بین االتجاه النفسي المعرفي نحو التدریب الذهني لدى مدربي وجود عالقة معنویة عكسیة. ٢
  .)٥ ، ٢٠٠٥ي ، الجوار ( الریاضیة ذوي الضبط الخارجي األلعاب

  : البحث إجراءات -٣
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 ٥٧

  : المنهج المستخدم ١-٣
   .والعالقات المتبادلةح ة المس تم استخدام المنهج الوصفي بطریق

   مجتمع البحث وعینته ٢-٣
  : مجتمع البحث ١-٢-٣

 والبــالغ  فــي جامعــة الموصــل مدیریــة التربیــة الریاضــیةأعــضاءاشــتمل مجتمــع البحــث علــى 
  .فردا) ٦٠(عددهم 

  : عینة البحث ٢-٢-٣
ة التربیـة  التربیـة الریاضـیة فـي مدیریـ مـدربي األلعـاب ومدرسـي عینـة البحـث مـنتـم اختیـار

 البالغ عددهم  والمجازین دراسیابعد استبعاد المجازین  بالطریقة العمدیةالریاضیة بجامعة الموصل
 لیبلــغ العــدد إعادتهــااســتمارات لعــدم ) ١٠( واســتبعدت أفــراد ) ٧( البــالغ عــددهم واإلداریــین )١٩(

  .فردا  ) ٢٤(الكلي للعینة 
  : البحث تاأدا ٣-٣
  ت  استبیان إدارة الوق١-٣-٣

 الذي ترجمه (Merill . E . douglass)دوكالس   الوقت لمیرلإدارةتم استخدام استبیان 
فقرة وتتم االستجابة ) ٣٥(، ویتكون المقیاس من ) ١٩٨٥( الدرة يعبد البار  الدكتور إلیه وأضاف

ــــــــــس ــــــــــاً (ة تباختیــــــــــار احــــــــــد البــــــــــدائل ال ــــــــــادراً أحیانــــــــــا، دائمــــــــــًا، غالب ــــــــــق، ن   )، مطلقــــــــــًا ال، ال ینطب
ـــدى إدارة اســـتخدام االســـتبیان فـــي التعـــرف علـــى مهـــارة وألجـــل ،)٢١٧، ١٩٨٥ة، الـــدر (   الوقـــت ل

 بعـــدد مـــن یـــة التربیـــة الریاضـــیة قـــام الباحـــث مدیر  فـــي ومدرســـي التربیـــة الریاضـــیةاأللعـــابمـــدربي 
  :وكما یلي الوقت لدیهم إدارة في قیاس األداة االعتماد على إمكانیة للتأكد من اإلجراءات

  
  
  
  
  
  :Validity Face  الظاهريالصدق ١-١-٣-٣

، قـــام  وضـــع مـــن اجـــل قیاســـهللتأكــد مـــن صـــالحیة االســـتبیان وقـــدرة فقراتـــه علـــى قیــاس مـــا
 وطلب ،∗الریاضیة والقیاس اإلدارة بعرض االستبیان على عدد من الخبراء المختصین في الباحث

                                           
  :اسماء الخبراء  ∗
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / راشد حمدون ذنون . د. أ-١
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 ٥٨

 غیــر أوالحة مــن كــل واحــد مــنهم إبــداء مالحظاتــه فــي كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبیان كونهــا صــ
 آرائهـم إبـداء الوقت لمدرسي التربیة الریاضیة فـي المدیریـة كمـا طلـب مـنهم إدارةصالحة في قیاس 

 عـــن أســـفرت، وقـــد ل وضـــوح الفقـــرات ومناســـبتها للعینـــة، فـــضًال عـــن مـــدى صـــالحیة البـــدائلحـــو 
، كمــا تــم فقــرات التعــدیل علــى بعــض الفقــرات وحــذف بعــض الإجــراء إلــىمالحظــات قیمــة أفــضت 

وتعــدیل وحــذف )  ال ، مطلقــًا أحیانــاًا ، نــادرًا ، دائمــًا ، غالبــ( خمــسة بــدائل إلــىتــصار البــدائل اخ
  التعــدیالت بعــد حــصول الباحــث علــىإجــراءوقــد تــم ، )١  رقــمملحــق  ( بعــض فقــرات االســتبیان

 انــه علــى الباحــث الحــصول إلــى یــشیر بلــوم إذ%) ٧٥(خبــراء فــأكثر ألنهــا تمثــل نــسبة ) ٩(اتفــاق 
بلــوم وآخــرون ، (فــأكثر مــن آراء المحكمــین فــي هــذا النــوع مــن الــصدق %) ٧٥(سبة اتفــاق علــى نــ
١٢٦ ، ١٩٨٦. (  

   Reliability  : الثبات٢-١-٣-٣
 لتقـــدیر ثبـــات (Alpha) ألفـــاللحـــصول علـــى ثبـــات االســـتبیان تـــم اســـتخدام طریقـــة معامـــل 

 أن، ومــن الجــدیر بالــذكر ال یــتم تــصحیح الفقــرات بــشكل ثنــائياالتــساق الــداخلي لالختبــار عنــدما 
ة لیـــختبـــارات المقا خاصـــة كونهـــا تـــستخدم فـــي حـــساب معامـــل ثبـــات االبأهمیـــة تتمتـــع ألفـــاطریقـــة 

ـــم تطبیـــق معامـــل ) .٢٤٨ ، ٢٠٠٤هـــان ، بنال(والموضـــوعیة  ـــاوت ـــة البحـــث ألف ـــى درجـــات عین  عل
ق االسـتبیان  تطبیـباإلمكـان أصـبح، وبـذلك )٠.٨٩ (ألفـاإذ بلغت قیمـة معامـل فردا، ) ٢٤(البالغة 

  ) .٢ رقمملحق  (على عینة البحث 
   مقیاس مركز التحكم  ٢-٣-٣

(  الجـواري عدلـه، الذي  )٢٠٠٠الكواز ( المعدل من قبل  دیوك-تم استخدام مقیاس ناویكي     
 الریاضـیة فـي مـدیریات األلعـابوتحقق من خصائصه الـسایكومتریة وطبقـه علـى مـدربي ) ٢٠٠٥

   ملحــــــــــــق ( )٧٦ ، ٢٠٠٥الجــــــــــــواري ، (جامعــــــــــــات عراقیــــــــــــة ) ١٠(التربیــــــــــــة الریاضــــــــــــیة فــــــــــــي 
 بحیـث تـضاف نقطـة لكـل )ال ( أو)نعـم(فقـرة وتـتم االسـتجابة ب) ٤٠(یتكون المقیاس من  )٣ رقم

                                                                                                                         
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة   / إسماعیلد ریاض احمد .م. أ-٢
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / اب  د زهیر قاسم الخش.م. أ-٣
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د ولید وعداهللا  .م. أ-٤
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د مكي محمود حسین  .م. أ-٥
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د سبهان محمود الزهیري  . م-٦
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / غام جاسم محمد  د ضر .م. أ -٧
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة /  الحسو  قعبد الرزا رعبد الجباد . م-٨
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د ولید خالد رجب  . م-٩

  .صل جامعة المو / كلیة التربیة الریاضیة / د محمود شكر صالح  . م-١٠
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د محمد ذاكر سالم  . م-١١
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة / د بثینة حسین الطائي  . م-١٢
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 ٥٩

 اإلجابــة نقطــة عنــد أیــة إضــافة، وعــدم )٤ملحــق (اســتجابة مطابقــة للمفتــاح المخــصص للمقیــاس 
ل علــى مركــز درجــة وهــي دلیــ) ٤٠(للمقیــاس ، وبهــذا تكــون الدرجــة العلیــا غیــر المطابقــة للمفتــاح
 مـــن المتوســـط الفرضـــي أدنـــى، أمـــا فـــي حـــال حـــصول الفـــرد علـــى درجـــة الـــتحكم الخـــارجي للفـــرد

 المقیـاس یتمتـع أن وعلـى الـرغم مـن .درجة فهو دلیل على الـتحكم الـداخلي للمقیـاس) ٢٠(للمقیاس
 دقـة زیـادة فـي الوصـدقه الـذاتي الباحث قام باسـتخراج ثبـات االختبـار أن إالبصدق وثبات عالیین 

  :وكاالتي 
 Index of Reliability :الذاتي الصدق ١-٢-٣-٣

هـو صـدق الـدرجات التجریبیـة لالختبـار بالنـسبة للـدرجات الحقیقیـة التـي خلـصت مـن أخطـاء  
ـــــاس، ـــــذي ننـــــسب القی ـــــار هـــــي المحـــــك ال ـــــة لالختب ـــــدرجات الحقیقی ـــــذلك تـــــصبح ال ـــــه وب  صـــــدق إلی
   (  بلـغ الـصدق الـذاتي لمقیـاس مركـز الـتحكمإذ، ) ٣٥٠ ، ١٩٨٨، عالوي ورضـوان .(االختبار
٠.٨٧(  

  Reliability :  الثبات٢-٢-٣-٣
 فقـــرة، و اســـتخدمت) ٤٠( علـــى فـــردا) ٢٤( البـــالغ  تـــصحیح إجابـــات جمیـــع أفـــراد العینـــةتـــم

لحــصول علــى ثبــات االختبــار بكاملــه، إذ باســتخدام معادلــة جتمــان تــم او طریقــة التجزئــة النــصفیة، 
یتراوح " إلى انه ) ابو حویج وآخران(، ویعد هذا المعامل جیدا اذ یشیر )٠.٩١(لغت قیمة الثبات ب

     ).٦٨، ٢٠٠٢ابو حویج وآخران، " (٠.٩٠ إلى ٠.٧٠معامل ثبات االختبار مابین 
  : الوسائل اإلحصائیة ٤-٣

  :تم استخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیة 
  النسبة المئویة-١
  . لحساب الثبات) a(معامل ألفا  -٢
   .)٢٤٨- ٢٤٥  ،٢٠٠٤ النبهان ، ( معادلة جتمان-٣
  . المتوسط الفرضي-٤
   .معامل ارتباط بیرسون-٥

  .اآلليبالحاسوب ) spss(تم استخدام برنامج 
  : عرض النتائج ومناقشتها -٤

  : البحث وكاالتي أهدافرضا للنتائج ومناقشتها على وفق یتضمن هذا الفصل ع
   :ولاأل  الهدف ١-٤

 مدیریـــة  فـــي ومدرســـي التربیـــة الریاضـــیةاأللعـــابمـــدربي  الوقـــت لـــدى إدارةالتعـــرف علـــى 
  .التربیة الریاضیة
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 ٦٠

  :تم وضع الفرض اآلتي قد و 
 مدیریة التربیة الریاضیة قدرة جیدة فـي  في ومدرسي التربیة الریاضیةاأللعابمدربي الیمتلك " 

  "إدارة الوقت
ـــم اســـتخراالفـــرض التحقـــق مـــن ألجـــل   ـــه بالمتوســـط الفرضـــي  ت ج الوســـط الحـــسابي ومقارنت

 جیـدة إدارة  أو مـساویة لـهحیث تمثل الدرجة التـي فـوق المتوسـط الفرضـي) ٩٦(لالستبیان والبالغ 
 تــم اعتمــاده فــي العدیــد مــن الدراســات الــسابقة فــي هــذا المجــال منهــا اإلجــراء وهــذا ، والعكــسللوقــت

   و)٥٢ ، ٢٠٠٢االشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریفي ، ( و )٥٤ ، ٢٠٠٠الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز ، (دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  ).١(رقم وكما في الجدول ) ٤٢ ، ٢٠٠٥الحیالي ، (

  )١(رقم جدول 
 مدیریة  في ومدرسي التربیة الریاضیةاأللعابمدربي الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ل

   في إدارة الوقتالتربیة الریاضیة
  المتوسط الفرضي  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العینة

ـــــــــدربي  و مدرســـــــــي م
  ٩٦  ٣.٨١٦٢  ٩١.٧٠٨٣    الریاضیةلعاباأل 

ـــین ان قیمـــة)١(رقـــم مـــن الجـــدول  ـــة األلعـــابمـــدربي  الوســـط الحـــسابي ل یتب  ومدرســـي التربی
بـانحراف معیـاري قـدره ) ٩١.٧٠٨٣(بلغـت   في إدارة الوقت مدیریة التربیة الریاضیة فيالریاضیة

وسـط الحـسابي مـع المتوسـط وعند مقارنـة ال) ٩٦ (لالستبیان، وبلغ المتوسط الفرضي )٣.٨١٦٢(
 الـضعیفة اإلدارة، وهـذا یـدل علـى ر مـن المتوسـط الفرضـيغ الحسابي اصـ الوسطأنالفرضي نجد 

 وهــذه النتیجــة  مدیریــة التربیــة الریاضــیة فــي ومدرســي التربیــة الریاضــیةاأللعــابمــدربي للوقــت مــن 
ئیــة التــي یعیــشها  الظــروف البیإلــى وقــد یعــزى الــسبب فــي ذلــك تنطبــق مــع الفــرض األول للبحــث،

 فـي أولویـة عدم بروز الوقـت كقـضیة مهمـة ذات إلى التي أدت  في المدیریة من معاناةالتدریسیین
 تمثـل مرتبــة األولویـات فـان مـسالة ترتیـب ومـن ثـمذهنیـة قطـاع كبیـر مـن التدریـسیین فـي المدیریـة 

 المتعـددة التـي األزمـاتو  المعاشـیة والحیاتیـة األحـوال  الحیاتیـة فـي خـضمأولویـاتهم في سلم متأخرة
 نقــص إلــى إضــافة وصــعوبة النقــل والمواصــالت واألمــان جــراء نقــص األمــن األحــوالتكتنــف هــذه 

 خلـــق ثقافـــة إلـــى، ممـــا أدى بـــر أحـــد معوقـــات العمـــل فـــي المدیریـــةالمالعـــب فـــي الكلیـــات التـــي تعت
 انــه لــىإ) ٢٠٠٥الــشرمان ( یــشیر إذ، التدریــسییناجتماعیــة ضــعیفة والتــي تــنعكس علــى شخــصیة 

 النقل بالشكل المطلوب من ناحیة الوقت ومن الناحیـة وسائلقلة أو  الوقت عدم إدارةمن معوقات 
 ، ٢٠٠٥الـــشرمان ، ( مـــن النـــاس األعـــمالظرفیـــة ولعـــدم امـــتالك مثـــل هـــذه الوســـائل لـــدى القطـــاع 

  .لیة العا المتوسطة و الوقتإدارةمن حیث ) ٢٠٠٢الدوري (واختلفت هذه النتیجة مع دراسة ).٤٩
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 ٦١

  :الثاني الهدف ٣-٤
  فــي ومدرســي التربیــة الریاضــیةاأللعــابمــدربي لــدى التعــرف علــى مركــز الــتحكم الــشائع 

  : الفرض اآلتي  لهوضعقد  و .مدیریة التربیة الریاضیة
 ومدرسـي التربیـة األلعابمدربي على )  الخارجي-الداخلي(ال یتوزع بعدي مركز التحكم  " -١ 

و للتحقـق مـن هـذا الفـرض تـم حـساب تكـرارات " یة الریاضیة بالتـساوي مدیریة الترب فيالریاضیة
  )٢(رقم وكما في الجدول   ومدرسي التربیة الریاضیةاأللعابمدربي مركز التحكم ل

  )٢(رقم الجدول 
  )الداخلي والخارجي( الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة لمركز التحكم 

  النسبة المئویة  التكرار  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  مركز التحكم
  %٧٩.١٦٦  ١٩  ١.٧٤٢  ١٦.٤٢١  داخلي
  %٢٠.٨٣٤  ٥  ١.٣٠٤  ٢٢.٨  خارجي

  %١٠٠  ٢٤  المجموع
ـــة الریاضـــیةاأللعـــابمـــدربي  عـــدد أن) ٢(رقـــم نالحـــظ مـــن الجـــدول   الـــذین  ومدرســـي التربی

) ١٩(درجـة، هـم ) ٢٠(حصلوا على درجات دون المتوسـط الفرضـي لمقیـاس مركـز الـتحكم البـالغ 
ـــة تـــشكل  ـــداخلي%) ٧٩.١٦٦(فـــردا بنـــسبة مئوی ـــغ مجمـــوع تكـــرارات وهـــم ذوي الـــتحكم ال ، فیمـــا بل

أفــراد ) ٥(حــصلوا علـى درجــات فـوق المتوســط الفرضـي لمقیــاس مركـز الــتحكم هـم المـدربین الـذین 
  .، وهم ذوي التحكم الخارجي%)٢٠.٨٤٣(بنسبة مئویة تشكل 

 ومدرســي األلعــابمــدربي  شــیوعا بــین األكثــركم الــداخلي هــو  مركــز الــتحأنوهــذا یــدل علــى 
، ویــرى نقبــل الفــرض الــصفري للبحــث مدیریــة التربیــة الریاضــیة ممــا یجعلنــا  فــيالتربیــة الریاضــیة

 توصـــف باالیجابیـــة الن ذوي الـــتحكم الـــداخلي یعرفـــون حـــدود أن هـــذه النتیجـــة یمكـــن أنالباحـــث 
 النتیجــة الجیــدة ضــمن الــدوري أن، ویــدركون ئج فــرقهم ویتحملــون مــسؤولیات ونتــا جیــداإمكانیــاتهم

  ، ویؤكـــــــد للفریـــــــقجهـــــــد تـــــــدریبي ومتابعـــــــة مـــــــن قبلـــــــه ألعـــــــضاء یقدمـــــــه مـــــــن  تعتمـــــــد علـــــــى مـــــــا
 قــدرة فیمــا وأفــضل اســتقاللیة وأكثــر الــداخلیین اكبــر ثقــة بالــذات أن إلــى) ١٩٩٢هیجــل وزكلیــر ( 

، وهــــو مــــا )(Hjell&Ziegler,1992,34 الخــــارجي یتعلــــق بحــــل المــــشكالت مــــن ذوي الــــتحكم 
ر انـه كومـن الجـدیر بالـذ.تتطلبه طبیعة عمل مدرسـي التربیـة الریاضـیة ومـدربي األلعـاب الریاضـیة

 األطبــاء معظــم أن إلــى) ١٩٨٩لیفكــورت  ( أوضــحمــن الممكــن تنمیــة مركــز الــتحكم الــداخلي فقــد 
علـــــیهم وان  المتـــــرددین األشـــــخاصالنفـــــسیین یعملـــــون علـــــى زیـــــادة مركـــــز الـــــتحكم الـــــداخلي لـــــدى 

ــــــــــــداخلي  ــــــــــــى ارتفــــــــــــاع تحكمهــــــــــــم ال اســــــــــــتجابتهم للعــــــــــــالج هــــــــــــو فــــــــــــي حــــــــــــد ذاتــــــــــــه دلیــــــــــــل عل
)Sappington,1989,90.(  
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 ٦٢

  :الثالث الهدف ٤-٤
  فـي ومدرسـي التربیـة الریاضـیةاأللعـابمـدربي العالقة بـین إدارة الوقـت ومركـز الـتحكم لـدى 

   :اآلتيوقد وضع له الفرض . مدیریة التربیة الریاضیة
 ومدرســي األلعــابمــدربي  بــین إدارة الوقــت ومركــز الــتحكم لــدى  معنویــةقــة عالتوجــد  ال"

  " مدیریة التربیة الریاضیة  فيالتربیة الریاضیة
 الوقــت ومركــز الــتحكم وكمــا فــي إدارة معامــل االنحــدار بــین إیجــادللتحقــق مــن الفــرض تــم     

  .)٣(رقم الجدول 
  )٣ ( رقمجدول
  عامل االرتباط بین مركز التحكم وٕادارة الوقتالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وم

  االرتباط  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  المتغیرات
  ٣.٨١٦  ٩١.٧٠٨  إدارة الوقت
  ٣.٠٣١  ١٧.٣٣٣  مركز التحكم

 -٠.٨٩٧  

  
( بـانحراف معیـاري قـدره ) ٩١.٧٠٨(  الوقت إدارة بلغ الوسط الحسابي في )٤(من الجدول 

( بـــانحراف معیـــاري قـــدره ) ١٧.٣٣٣( ســـط الحـــسابي فـــي مركـــز الـــتحكم ، فیمـــا بلـــغ الو  )٣.٨١٦
  ).٠.٨٩٧-(وبلغ معامل االرتباط ،  )٣.٠٣١

حكم، أي انـه كلمـا زادت معنویـة بـین إدارة الوقـت ومركـز الـتوهذا یدل على العالقة الـسلبیة ال
إلـى أن الباحـث ، وتجـدر اإلشـارة هنـا )اتجـه نحـو الـتحكم الـداخلي ( إدارة الوقت قل مركز الـتحكم 

رقـم إلـى ضـعف إدارة الوقـت لـدى العینـة، كمـا توصـل فـي جـدول  ) ١(رقـم قد توصل في الجـدول 
 الذین حصلوا علـى درجـات منخفـضة فـي أنأن معظم العینة ذوي تحكم داخلي، وهذا یعني   )٢(

ارتهـــم  فـــي إدارة الوقـــت إال أن إد والخـــارجیینأفـــضل مـــن أقـــرانهم الـــداخلیین أیـــضاالـــتحكم الـــداخلي 
     .منخفضة للوقت بشكل عام

 نـشاطا ذهنیـا وقـدرات عقلیـة ولعل السبب في هذه النتیجة هـو أن ذوي الـتحكم الـداخلي أكثـر
دراكهم التحكم باألحداث ومجریاتها مما یمكنهم من  جیدا إن النتائج التي یحصلون علیهـا بـسبب وٕا

وتنظــیم مواعیــدهم هــي هم والــتحكم بــه قــدراتهم وٕامكانیــاتهم لــذلك فــان ترتیــب أولویــاتهم وتقــسیم وقــت
تـشیر النتـائج أن ذوي الـتحكم الـداخلي هـم " إلـى انـه  ) ١٩٨٨صـالح ( إذ یؤكد ضمن سیطرتهم، 

  ، كمــــــــــــــــا یــــــــــــــــشیر )١٤٨، ١٩٨٨صــــــــــــــــالح، ("أكثــــــــــــــــر نــــــــــــــــشاطا ذهنیــــــــــــــــا وقــــــــــــــــدرات عقلیــــــــــــــــة 
  ."ینالخارج من أكثر االنجاز بأثر الداخلیین یكون لدیهم شعور عالي أن إلى) ١٩٨٢سبیكتور( 

 )Spector,1982,482.(   
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 ٦٣

  :والتوصیات االستنتاجات -٥
  :االستنتاجات ١-٥
 مدیریة التربیة الریاضـیة قـدرة جیـدة فـي  في ومدرسي التربیة الریاضیةاأللعابمدربي  الیمتلك -١

  . وقتهمإدارة
  فــي ومدرسـي التربیــة الریاضـیةاأللعــابمـدربي  شـیوعا بــین األكثــر مركـز الـتحكم الــداخلي هـو -٢

  .مدیریة التربیة الریاضیة
  . الوقت ومركز التحكمإدارة وجود عالقة معنویة سلبیة بین -٣
  : التوصیات ٢-٥
  فـــي ومدرســـي التربیـــة الریاضـــیةاأللعـــابمـــدربي االهتمـــام بـــإدارة الوقـــت والعمـــل علـــى توعیـــة  -١

توزیعه تبعـا مدیریة التربیة الریاضیة بأهمیته من خالل إصدار مدونات تخص كیفیة إدارة الوقت و 
  .لألولویات 

 مدیریـة التربیـة الریاضـیة بـدورات تدریبیـة  فـي ومدرسـي التربیـة الریاضـیةاأللعابمدربي إشراك -٢
  .الوقتحول إدارة 

 االهتمــام بـــذوي الــتحكم الخـــارجي وٕاشــراكهم بـــدورات نفــسیة عالجیـــة للعمــل علـــى زیــادة مركـــز -٣
  .تحكمهم الداخلي

ن ذوي الــــتحكم الــــداخلي فــــي تنظــــیم  مــــي التربیــــة الریاضــــیة ومدرســــاأللعــــابمــــدربي  اختیــــار -٤
  .البطوالت الجامعیة وخاصة المهمات التي تتطلب إدارة جیدة للوقت

  
  
  
  
  

  :  العربیة واألجنبیةرالمصاد
 ، دار وائــــــل ١ الریاضـــــیة ، طاإلدارةالحـــــدیث فـــــي ) : ٢٠٠٤(فائق الحـــــسني یمـــــة، حلأبـــــو .١

 .للطباعة والنشر ، عمان 

، الـدار ١القیـاس والتقـویم فـي التربیـة وعلـم الـنفس، ط) : ٢٠٠٢(ان واخـران ابـو حـویج، مـرو  .٢
 .العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان

ــــد المعطــــي  .٣ ــــو شــــیخة ، نــــادر وعــــساف ، عب االدارة العامــــة فــــي االردن ، دار ) :١٩٨٥(اب
  . البشیر للنشر والتوزیع ، عمان

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٦٤

 علـــى الـــتحكم باألحـــداث ، مجلـــة تقنـــین مقیـــاس القـــدرة) : ١٩٨٩(اســـمرو ، صـــبحي حبیـــب  .٤
 .، جامعة الموصل) ٨(التربیة والعلم ، العدد 

تأثیر األسالیب القیادیة لرؤساء أندیة ) :" ٢٠٠٢(أال شریفي ، ریاض احمد إسماعیل یحیى  .٥
أطروحـة دكتـوراه " الدرجة األولى الریاضـیة فـي االلتـزام التنظیمـي ألعـضاء هیئاتهـا اإلداریـة 

 .لموصل،كلیة التربیة الریاضیةغیر منشورة،جامعة ا

 ، ١موسـوعة التنظــیم واالدارة فـي التربیــة البدنیـة والریاضــیة ، ط) : ٢٠٠١(بـدوي ، عــصام  .٦
  .دار الفكر العربي للنشر ، القاهرة

 أمـینتقییم الطالب التجمیعي والتكـویني ، ترجمـة محمـد ) : ١٩٧٣(بلوم ، بنیامین وآخرون  .٧
  .مصري الحدیث بالقاهرة المفتي وآخرون ، مطابع المكتب ال

  راحـــــــــــة الریاضــــــــــي ، دار المعـــــــــــارف للطباعـــــــــــة والنـــــــــــشر ، ) : ١٩٧٧(البیــــــــــك وآخـــــــــــرون  .٨
  .اإلسكندریة

االتجاه النفـسي المعرفـي نحـو التـدریب الـذهني ) :" ٢٠٠٥(الجواري ، منهل خطاب سلطان  .٩
امعــة ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، ج" وعالقتــه بموقــع الــضبط

 .الموصل

ترجمـة بیـت  ، كیـف یـدیر النـاجحین وقـتهم" فـن ادارة الوقـت :) ت.ب(جیرسـمان ، یـوجین ،  . ١٠
 .  الدولیة للنشر والتوزیع ، الریاضاألفكار

موقـع الـتحكم المـدرك وعالقتـه بـالعجز المـتعلم ) : ١٩٩٨(حداد ، یاسمین واألخـرس ، نائـل  . ١١
  ).٢٥(، المجلد ) ٢(النفسیة ، العدد لدى األطفال ، مجلة دراسات العلوم التربویة و 

 والتطــــویر والتكامــــل ، دار الكتــــب األصــــول) : ١٩٨٩( محمــــد  ، حربــــيوحــــسن ، عمانــــة  . ١٢
  .للطباعة والنشر ، الموصل 

 معالجة الصراع التنظیمي من قبل المـالك أسالیب ") :٢٠٠٥(الحیالي ، عبدالقادر محمود  . ١٣
، رســالة ماجـــستیر غیـــر منـــشورة ، "لعـــراق  والتــدریبي فـــي المنظمـــات الریاضــیة فـــي ااإلداري

  .جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة 
  . حدیثة ، دار الجیل للطباعة ، عمان إداریةتقنیات ) : ١٩٨٥ (يعبدا لبار الدرة ،  . ١٤
قیـــاس القـــدرة علـــى تنظـــیم الوقـــت لـــدى طلبـــة جامعـــة ) : ٢٠٠٢ (عبـــدا هللالـــدوري ، محمـــود  . ١٥

  .، بغداد ) ٣١( العدد بغداد ، مجلة كلیة المعلمین ،
 ، ١ والقیادة ، ترجمة عبد علي نصیف ، طاإلدارةفن ) : ٢٠٠١(دیتون ، دایفید وكامیرون  . ١٦

 .مركز بیمبك للنشر ، القاهرة 

المــدخل إلــى االنحــدار ، دار الفكــر العربــي ، للطباعــة ) : ١٩٨٧(الــراوي ، خاشــع محمــود  . ١٧
 .والنشر ، جامعة الموصل
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 ٦٥

فـــن إدارة الوقـــت وحفـــظ الزمـــان ، دار النفـــائس للنـــشر ) : ٢٠٠٥( علـــي الـــشرمان ، عبـــدا هللا . ١٨
 .والتوزیع ، األردن

الشخـــصیة بـــین التنظیـــر والقیـــاس ، مطبعـــة وزارة التعلـــیم ) : ١٩٨٨(صـــالح ، قاســـم حـــسین  . ١٩
 .العالي ، جامعة بغداد

ســلوك المنظمـة ، ســلوك الفــرد والجماعـة ، دار الــشروق للنــشر ) : ٢٠٠٣(العطیـة ، ماجــدة  . ٢٠
 .زیع ، األردنوالتو 

 .مدخل في علم النفس ، مركز الكتاب للنشر القاهرة) : ١٩٩٨(عالوي ، محمد حسن  . ٢١

القیــــاس فــــي التربیــــة ) : ١٩٨٨(عــــالوي ، محمــــد حــــسن و رضــــوان ، محمــــد نــــصر الــــدین  . ٢٢
  .الریاضیة وعلم النفس ، دار الفكر العربي ، القاهرة

رسالة ماجستیر غیر منشورة " لوقت اإدارةكفاءة المدیر في ) : "١٩٩٢(فتاح ، صالح حمزة  . ٢٣
 . واالقتصاد ، جامعة الموصل اإلدارة، كلیة 

الــــصدق الكلینیكــــي لمقیـــاس بــــارون لقــــوة األنــــا ، المجلــــة ) : ١٩٧٤(كفـــافي ، عــــالء الــــدین  . ٢٤
 .، الكویت) ٦(، المجلد ) ٢٢(العربیة للعلوم اإلنسانیة ، العدد 

التدعیم )  الخارجي–الداخلي (ز التحكم عالقة مرك) : ١٩٩٠(الكناني ، ممدوح عبد المنعم  . ٢٥
ـــسنوي الـــسادس لعلـــم الـــنفس فـــي مـــصر ،  ـــبعض المتغیـــرات الدافعیـــة ، بحـــوث المـــؤتمر ال ب

  .القاهرة
السلوك القیادي لمدربي كرة القدم من وجهة نظر الالعبـین ) : "٢٠٠٠(الكواز ، عدي غانم  . ٢٦

 غیــر منــشورة ، كلیــة التربیـــة ، رســالة ماجــستیر" األولــى الدرجــة ألندیــةوفقــًا لمركــز الــتحكم 
  .الریاضیة ، جامعة الموصل 

 ومفـاهیم حدیثـة ، دار وائـل للنـشر أسـالیبالتطویر التنظیمي ، ) : ٢٠٠٣(اللوزي ، موسى  . ٢٧
 .، عمان 

 النائیـة ، المجلـة األقطـار إلـىنقـل تقنیـات المعلومـات ) : ١٩٨٧(مصطفى ، سلیمان حسن  . ٢٨
   .اإلداریةة العربیة للعلوم ، المنظم) ٤( ، العدد لإلدارةالعربیة 

 www.mohairi.com.عوامل تضییع االوقات ) : ٢٠٠٤(المهیري ، عبداهللا  . ٢٩

 المـــوارد البـــشریة ، مطبعـــة إدارةاالتجاهـــات الحدیثـــة فـــي ) : ١٩٩٠(موســـى ، غـــانم فنجـــان  . ٣٠
  .، بالرایة 

شر  القیــاس فـــي العلــوم الـــسلوكیة ، دار الــشروق للنـــأساســـیات) : ٢٠٠٤(ان ، موســى نبهــال . ٣١
  .والتوزیع ، عمان 

 التنمیـة  مجلـة الوقت منهج علمي بین الوقت والتكلفـة ،إدارة) : ١٩٩٥(نجم ، ایهاب حامد  . ٣٢
   .)٢٢(اإلداریة ، العدد 
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 ٦٦

 . والنتائج ، مكتبة عین شمس ، القاهرة باألهداف اإلدارة) : ١٩٧٦(الهواري ، سید محمود  . ٣٣
34. Hjell..L.A & D.J.Ziegler (1992) : Personality Theories , Mc Graw 

Hill , New York.  
35. Porter , L , W & Lawler ,E (1969) : management attitudes and 

performance , Home work III, Richard.  
36. Rotter , J.B & Hochreich , D.J (1975) : Generalized Expetancies for 

Internal versus external control of Reinforcement , Psychological 
mono graphs, Vol(80),No (1). 

37. Sappington.A (1989) : Adjustment Theory , Research and personal 
Application Books- Cole , new York.   

38. Spector,P.E. "Behavior in organizations and affection of employs 
locus of control ", Psychological Bulletin, N.Y.       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١  رقمملحق(
   والمحذوفةالفقرات المعدلة

  الفقرات المعدلة
  الفقرات بعد التعدیل  الفقرات قبل التعدیل  ت

  استخدم الوقت الذي اقضیه متنقال بشكل فعال  .استخدم الوقت الذي اقضیه مسافرا بشكل فعال  .٩

  .م من سلطاتي لبعض الالعبین من ذوي الخبرةأفوض قس  .أفوض قسم من سلطاتي لمرؤوسي في العمل  .١٠

ســـــیطرت وأزلـــــت مـــــضیعات وقتـــــي فـــــي األســـــبوع   .١٣
  المنصرم

  .شخصت مسببات هدر وقتي في األسبوع المنصرم

أنــــاقش مــــع زمالئــــي فــــي المدیریــــة مــــشكالت إدارة   .١٩
  الوقت في الشهر المنصرم

أنــــاقش مــــع زمالئــــي فــــي المدیریــــة أســــالیب معالجــــة هــــدر 
  الوقت
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 ٦٧

امتنع عن أداء األعمال التي یمكن ان یقوم بها   .٢١
  .اآلخرون في المدیریة

  بأدائها التي یكلف اآلخرون األعمال أداءامتنع عن 

   البحوثوأداءاخصص جزء من وقتي للقراءة   اشعر أن لدي وقتا كافیا للقراءة وأداء البحوث  
  الفقرات المحذوفة

   وقلق وٕاحباطاستطیع أن أسیطر على ما ینتابني من توتر-١
  حیاتي مشغولة دائما مما یشعرني بعدم االنجاز-٢
  معوقات العمل من األسباب الرئیسیة في إضاعة وقتي-٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٢  رقمملحق(

  بصیغته النهائیة الوقت إدارةاستبیان 
  كلیة التربیة الریاضیة

  جامعة الموصل
  ...المحترم التربیة الریاضیة  او مدرساأللعابعزیزي مدرب 
شـاكرین لكـم .  خدمة للبحث العلمي  على فقرات االستبیان الذي بین یدیكباإلجابةیرجى التفضل 

  .تعاونكم
  :..........................مدة الخدمة :........................ اسم الكلیة التي تعمل فیها 

   :.............................العمر ......    :........................الشهادة العلمیة 
  

مطلقًا   نادراً   احیاناً   غالباً   دائماً   الفقرات  ت
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 ٦٨

  ال
            . محددة بأهدافلدي قائمة مكتوبة    .١
             الطریقة التي قضیت بها وقتي السنة الماضیةأسجل   .٢
             وأولویاتي یومیاً أهدافياكتب    .٣

یــــه مـــع زمیلــــي فـــي الكلیــــة لـــدي وقـــت مخــــصص كـــل یــــوم اســـتعرض ف   .٤
   وأولویاتيأهدافي

          

 مقاطعــات عنــدما أیــةاســتطیع تــوفیر جــزء معقــول مــن وقتــي ال تتخللــه    .٥
  ارغب ذلك

          

             المتكررة التي تحدث في عملياألزمات على أسیطر أناستطیع    .٦

 مـشغوًال فـي حـدیث مهـم مـع أكـون علـى الموبایـل عنـدما اإلجابةارفض    .٧
  یة التربیة الریاضیةزمیلي في مدیر 

          

            له یومیاً و اخطط لوقتي وأجد   .٨
            استخدم الوقت الذي اقضیه متنقًال بشكل فعال    .٩
             قسم من سلطاتي لبعض الالعبین من ذوي الخبرةأفوض .١٠
             لزمالئي في المدیریة كیفیة استغالل الوقت لصالحهمأوضح .١١
             تحقیقهأرید وعما اقضي وقتًا في التفكیر فیما افعله .١٢
             المنصرماألسبوعشخصت مسببات هدر وقتي في  .١٣
             على وقتي وعمليأسیطر أنياشعر  .١٤
             والحاجیاتباألوراقاعتبر غرفتي منظمة وغیر مزدحمة  .١٥
             الوقتإضاعة عملي بفاعلیة دون أؤدي .١٦
             عادة التسویف والتأجیل في عمليإلى أمیلال  .١٧
            األولویة ومهماتي حسب أعمالي نجزأ .١٨
            . معالجة هدر الوقتأسالیب مع زمالئي في المدیریة أناقش .١٩
             على مواعیدي بشكل دقیقأسیطر .٢٠
            بأدائها التي یكلف اآلخرون األعمال أداءامتنع عن  .٢١
             كانت ضرورة ملحة لذلكإذا زمالئي في عملهم اال أقاطعال  .٢٢
             المحددة لذلكاألوقات في عماليأانهي  .٢٣
             التي تعبر عن نتائج عملياألساسیة األنشطةاحدد  .٢٤
             اقلل من كمیة المكالمات والوقت المستغرق فیها أناستطیع  .٢٥

٢٦. 
 عملــــي فــــي أداء أثنــــاء علــــى مقاطعــــة الــــزوار الــــذین یزورونــــي أســــیطر

   الكلیةأوالمدیریة 
          

             من السابقأكثر عملي وتحقیق انجازات رأمو  إدارة منظم في أنا .٢٧
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 ٦٩

            اقرأ ما یستجد من تطورات في میدان عملي وتخصصي .٢٨

٢٩. 
 الدوام وال أؤجل قسم منه أثناء الخاصة بالنشاط الریاضي أعمالي أنجز

  لیوم آخر 
          

            عندما ارغب ذلك) ال  ( أقول أنطورت القدرة على  .٣٠
            فرق الكلیة وتطویرهمانفق وقتًا كافیًا لتطویر  .٣١
             البحوثوأداءاخصص جزء من وقتي للقراءة  .٣٢

  
  )٣(رقم ملحق 

  )٢٠٠٥(عدل من قبل الجواري مركز التحكم الماستبیان 
  ال  نعم  الفقرات  ت
      ؟هل تعتقد بان جمیع العقبات بالتدریب ستجد طریقها بالحل إذا أنت لم تتدخل بحلها .١
       التي تحدث لالعبین؟اإلصاباتلیل  تقبإمكانك أنهل تعتقد  .٢
      هل یحالفك الحظ في مجریات حیاتك وفي التدریب؟ .٣
 فــي المبــاراة یعنــي مكــسبا كبیــرا  الحــصول علــى نتــائج جیــدةأن) معظــم الوقــت(هــل تــشعر  .٤

  بالنسبة لك؟
    

 لـست وأنـت الیرغـب النـاس فـي وقوعهـا فـي المباریـات أحداثهل یوجه لك اللوم غالبا عن  .٥
  ل عن حدوثها؟مسؤو 

    

       مباراة جیدة؟أداء من یدرب بجد یمكن لفریقه أنهل تعتقد  .٦
       التسیر كما ترغب؟األمور التدریب التنفع الن أثناء محاوالتك الجادة أنهل تعتقد  .٧
       نتائج ناجحة؟إلى البدایة الجیدة في التدریب تؤدي أنهل تشعر  .٨
       لهم؟ الفریق یصغون لما ترید قولهأنهل تشعر  .٩

       نتائج عالیة ضمن المنافسات الجامعیة؟إلىیؤدي  التمني بتحقیق الفوز أنهل تعتقد  . ١٠
       لم تكن لسبب معقول؟أنها هل یبدو لك اإلدارةعندما تتلقى عقوبة من  . ١١
       تغییر آراء المقربین في الجامعة؟أن من الصعب علیك أن األحیانهل تجد في معظم  . ١٢
       من الحظ في فوز فریق مل؟أكثرع یساعد  التشجیأنهل تعتقد  . ١٣
 حـــول بعـــض القـــرارات المهمـــة التـــي تتعلـــق اإلدارة مـــن المـــستحل تغییـــر رآي أنهـــل تعتقـــد  . ١٤

  بالفریق؟
    

       تمنحك المرونة والثقة باتخاذ القرارات الخاصة بالفریق؟اإلدارة أنهل تعتقد  . ١٥
 الالعبــین فانــك التقــدر علــى هــل تعتقــد انــك عنــدما ترتكــب خطــأ مــا بحــق الفریــق او بعــض . ١٦

  عمل ما یكفي لتصحیحه؟
    

       معظم المدربین یولدون وهم یمتلكون قابلیات ریاضیة جیدة؟أنهل تعتقد  . ١٧
       منك؟أفضل بعض المدربین ممن هم بمستواك أنهل تعتقد  . ١٨
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 ٧٠

       الطرق لمعالجة مشاكل التدریب هي عدم التفكیر بها؟ أفضل أنهل تعتقد  . ١٩
      یر من الحریة في اختیار تشكیلة الفریق في المباراة القادمة؟هل تشعر بكث . ٢٠
       هذا سیجلب لك حظا سعیدا؟أن طائرا ابیضا هل تعتقد أو رأیت وجها جمیال إذا . ٢١
بــین التفكیــر لمــا ســوف یحــدث فــي مهنــة التــدریب وبــین النتــائج  هنــاك عالقــة أنهــل تعتقــد  . ٢٢

  التي تحصل علیها؟
    

      بین رفض تعلیماتك هل تشعر انك غیر قادر على منعه؟عندما یحاول احد الالع . ٢٣
       الحظ یؤثر في حصولك على نتائج متقدمة؟أنهل تعتقد  . ٢٤
       عدم حبهم یعتمد على سلوكك معهم؟أو حب الالعبین لك أنهل تعتقد  . ٢٥
       طلبت منهم ذلك؟إذا اإلدارةهل تساعدك  . ٢٦
      ؟اإلطالقب على  لؤم الالعبین معك لم یكن له سبأن هل شعرت یوما . ٢٧
       بمقدورك تغییر ما قد یحدث غدا بما تفعله الیوم؟أن األحیانهل تشعر في معظم  . ٢٨
       الخسارة المتوقعة في المباراة ستحدث مهما بذلت من محاوالت لمنع حدوثها؟أنهل تعتقد  . ٢٩
 بمقــــدورك الحــــصول علــــى النقــــاط التــــي تریــــدها مــــن الالعبــــین اذا اســــتمروا أنهــــل تعتقــــد  . ٣٠

  محوالتهم في التدریب؟ب
    

       انه من غیر المفید التصرف في مهنتك كما ترید؟األحیانهل تجد في كثیر من  . ٣١
       النتائج الجیدة تحدث بسبب العمل المثابر؟ أنهل تشعر  . ٣٢
 یقلل من جهدك في العمـل ویوجـه لـك نقـدا بـدون مبـرر فهـل تـشعر انـك أنعندما یرید احد  . ٣٣

  التستطیع منعه؟
    

  ترید منه؟  تجعل مساعدك یقوم بعمل ماأن من السهولة علیك أنعر هل تش . ٣٤
  

    

 فــي اختیــار التمــارین الریاضــیة التــي تعطیعــا لالعبــین  حریتــك محــدودة عــادةأنهــل تــشعر  . ٣٥
   التدریب؟أثناء

    

       التقدر على عمل شيء لتغییر ذلك؟بأنكعندما الیحبك العب هل تشعر  . ٣٦
 مهـارة أكثـر اآلخـرینذل جهد مـا فـي العمـل الن المـدربین هل تشهر غالبا من غیر المفید ب . ٣٧

  منك؟
    

      ؟األفضل التخطیط المسبق یجعل المباراة تتغیر نحو أن من النوع الذي یعتقد أنتهل  . ٣٨
تقرر مدیریة التربیة الریاضیة   التقول اال القلیل بشأن مابأنك األحیانهل تشعر في معظم  . ٣٩

  عمله؟
    

       تكون مدربا محظوظا؟أن تكون مدربا ماهرا من أن لاألفضهل تعتقد بان من  . ٤٠
  

   )٤( رقم ملحق 
  مفتاح مقیاس مركز التحكم

  اإلجابة  ت الفقرة  اإلجابة  ت الفقرة  اإلجابة  ت الفقرة  اإلجابة  ت الفقرة  اإلجابة  ت الفقرة
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 ٧١

  نعم  .٣٣  ال  .٢٥  نعم  .١٧  ال  .٩  نعم  .١
  ال  .٣٤  ال  .٢٦  نعم  .١٨  نعم  .١٠  ال  .٢
  نعم  .٣٥  نعم  .٢٧  نعم  .١٩  نعم  .١١  نعم  .٣
  نعم  .٣٦  نعم  .٢٨  ال  .٢٠  نعم  ١٢  ال  .٤
  نعم  .٣٧  نعم  .٢٩  نعم  .١٢  ال  .١٣  نعم  .٥
  ال  .٣٨  ال  .٣٠  ال  .٢٢  نعم  .١٤  ال  .٦
  نعم  .٣٩  نعم  .٣١  نعم  .٢٣  ال  .١٥  نعم  .٧
  ال  .٤٠  ال  .٣٢  نعم  .٢٤  نعم  .١٦  نعم  .٨
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