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امللخص :
هدف البحث إلى - :

التعخف عمى درجة ومدتػى السعػقات االدارية والفشية في بصػلة كخة قجم الراالت بيغ السجارس
الثانػية في مجيشة السػصل مغ وجية نطخ مجرسي التخبية الخياضية  ,وتع استخجام السشيج

الػصفي بصخيقة السدح وضست عيشة البحث الكمية (  ) 44مجرساً مغ مجرسي التخبية الخياضية
في مجيخية تخبية نيشػى ولمحرػل عمى البيانات تع ترسيع استسارة استبيان لمسعػقات االدارية
والفشية وتصبيقو بعج تػفخ الذخوط العمسية فيو مغ صجق وثبات  ،وقج عػلجت البيانات إحرائيا

مغ خالل الػسط الحدابي واالنحخاف السعياري واالرتباط البديط لبيخسػن والشدبة السئػية ومعادلة

سبيخمان بخاون ومعادلة جيتسان ومعامل ألفا كخونباخ .
وقد استشتج الباحثهن عدة استشتاجات اهسها :

تػاجو بصػلة كخة قجم الراالت بيغ السجارس الثانػية في مجيشة السػصل مدتػى مختفع مغ

السعػقات االدارية والفشية مغ وجية نطخ مجرسي التخبية الخياضية مع اتفاقيع فييا عمى وجػد

بعس السعػقات ذات مدتػيات مختفعة ججاً تتسثل في - :
 الجانب االداري بخزت معػقات قمة السػارد السالية السخررة لمبصػلة  ,وكحلظ عجم وجػدمطاىخ واعالنات عمى البصػلة في اماكغ اقامة مبارياتيا تجل عمى وجػد بصػلة رسسية .
 -الجانب الفشي بخزت معػقات عجم تػفيخ السدتمدمات الزخورية لمفخق السجرسية خارج

الداحة ( كأماكغ التبجيل واماكغ مقاعج البجالء والسغاسل ) وكحلظ افتقخت الفخق الخياضية
السجرسية لمتجييدات الخياضية السػحجة والزخورية .

وأوصى الباحثهن ببعض تهصيات مشها -:
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 ضخورة قيام السجيخية العامة لتخبية نيشػى بـتخريز مػارد مالية كافية إلقامة السدابقات-1
الخياضية السجرسية وتييئة كافة متصمبات ادارتيا مع التخكيد عمى تفعيل مجيخية الشذاط

. الخياضي والسجرسي بأساليب الجعاية واالعالن عغ البصػلة

 ضخورة قيام مجيخية الشذاط الخياضي والسجرسي بـتييئة كافة الستصمبات الفشية إلقامة-2

البصػالت الخياضية وباألخز تقجيع التجييدات الخياضية السشاسبة لمفخق السجرسية
واالىتسام بتػفيخ السدتمدمات الزخورية خارج السمعب مغ اماكغ تبجيل ومقاعج لمفخيق

. ومغاسل

Administrative and technical obstacles in the five-way football
championship between high schools in Mousel City from the
viewpoint of the teachers of sports education
M.D Thaker Mahfooth Hamed al- Dulaimi
A.D Ryad Ahmed esmayel Alashrifi
M.D Bassman Mahmoud Ayoub

Abstract

The research aims to: -

To identify the degree and level of administrative and technical obstacles
in the secondary school football championship in Mousel City from the
point of view of the teachers of sports education. The curriculum was

used in the survey method and the study sample (40) was included as a
teacher from the teachers of sports education in the Department of
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Education of Ninawa and for obtaining the data a survey form was
designed for administrative and technical constraints and applied after
the availability of the scientific conditions in it of truthfulness and
stability. The data were treated statistically through the arithmetic mean,
standard deviation, percentage, the Seberman Brown equation, Gitman
equation, and the Alpha Kronbach coefficient .

The researcher has drawn several conclusions:
The High School Football Championship in Mousel City faces a high

level of administrative and technical obstacles from the point of view of
the teachers of sports education, while agreeing that there are some
very high-level obstacles:

- The administrative side has highlighted the limitations of the financial
resources allocated to the championship, as well as the absence of
features and advertisements for the championship in the venues of its
matches, which indicate that there is a formal tournament.

- The technical aspect of the failure to provide the necessary supplies

for the school teams outside the field (such as places of exchange,
places of alternative seats and laundries), and the lack of the
necessary standard sports equipment by the school sports teams.

The researchers recommended some recommendations, including:

1- the necessity that the General Directorate of Education of Ninawa

allocate sufficient financial resources to hold the school sports
competitions and to prepare all the requirements of its management,

with the emphasis on activating the Directorate of Sports and School
Activity through the means of advertising and advertising the
championship.

2- In addition, the Department of Mathematical and Teacher activities
should prepare all the technical requirements for the establishment of
sports championships, in particular the provision of appropriate
sports equipment for school teams, and the provision of the
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necessary off-court supplies from the team's changing places, chairs
and laundries .

 - 6التعريف بالبحث

 6-6السقدمة وأهسية البحث
تعج السجرسة احجى الحاضشات االجتساعية السيسة والسؤثخة في شخيحة كبيخة مغ افخاد السجتسع ,

لحلظ عسجت كافة الجول السجركة ليحه الخؤية وعسقيا االستخاتيجي الى االىتسام بيا ورفجىا بكل
السػارد واالمكانات الالزمة لمشيػض بقجراتيا وتػاصل دعسيا لمػصػل الى السدتػيات التي تتيح
تحقيق االىجاف الستػخاة في تكػيغ الذخرية الذاممة والستكاممة لمصالب عبخ تشفيح بخامج

ونذاشات تخبػية متشػعة  .وتذكل التخبية الخياضية احجى البخامج التي تقجميا السجرسة لصالبيا
بغية السداىسة في بشاء جيل قػي ومتسكغ  .فبخامج التخبية الخياضية كسا يؤكج ( عبج الحق ) تعج

في صػرتيا التخبػية وبشطسيا وقػاعجىا الدميسة وبألػانيا الستعجدة عشر اًخ اساسياً في اعجاد
السػاشغ الرالح وتدويجه بخبخات وميارات واسعة وتسكيشو مغ تكػيغ شخرية متكاممة متدنة مغ

جسيع نػاحي الحياة السختمفة ( عبج الحق  ) 197 , 2445 ,كسا يؤكج ( ) Ward ,ET , AL

أن التخبية الخياضية السجرسية تعتبخ الفخصة السثالية لسداعجة الصالب عمى مسارسة االنذصة

الخياضية  ,وجعميا مغ ضسغ أعساليع الحياتية لمحرػل عمى المياقة البجنية  ,والحياة الرحية

( ) ward , saunders , felton , Williams , epping and pate , 2006 , 896 – 910

ويبخز الشذاط الخياضي الخارجي كحمقة فعالة في ىحا البخنامج وثسخه يافعة مغ ثسخاتو ألنو يزع

وييتع برفػة الصالب الخياضييغ الحيغ يسثمػن الفخق السجرسية التي تتشافذ فيسا بيشيا  ,إذ إن

الشذاط الخياضي الخارجي كسا يحكخ ( الكػاز ) نذاط اختياري تشافدي بيغ السجارس يختز
بالصمبة الستسيديغ باألنذصة الخياضية السختمفة تشطسو ىيئة تشطيسية مذخفة عمى الخياضة

السجرسية ( الكػاز  ) 91 , 2419 ,لحا فقج ضست السجيخيات العامة لمتخبية في كافة السحافطات
العخاقية وحجات في ليكميا التشطيسي اشمق عمييا مجيخية الشذاط الخياضي والسجرسي كجية

مدؤولة عغ التشطيع السػضػعي والفعال لمخياضة السجرسية التشافدية وفق بخنامج تعجه سمفاً يتخكد
في جدئييغ رئيدييغ ىسا الجانبيغ االداري والفشي لتييئة كافة الستصمبات الالزمة والسقػمات
االساسية لمتحخك السشطع والسجروس ألداء ىحه السدؤولية بكفاءة وفاعمية والػصػل الى الغايات

السشذػدة لمسدابقات السجرسية التي مغ السؤكج انيا اصبحت رافجاً مغ روافج السدتػيات الخياضية
الستقجمة وقاعجة مغ قػاعجىا لالنتقاء والتفػق .
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ومغ جية اخخى تعج لعبة كخة قجم الراالت احجى االلعاب الخياضية التي انتذخت مسارستيا
بذكل واسع الشصاق ونالت اىتساماً متدايجاً لعجة مدببات مشيا قمة عجد الالعبيغ السذاركيغ داخل

السمعب مع صغخ حجع السمعب فزالً عغ مياراتيا الستصابقة مع لعبة كخة القجم االم ذات

الذعبية الكبيخة والستدايجة محمياً وعالسياً مع ضخورة تسيد ىحه السيارات بالدخعة والجقة عمى ان
يخافق ذلظ لياقة بجنية عالية وتدداد فخص وجػد ذلظ لجى الذباب مغ شمبة السجارس الثانػية

كػنيع في السدار التراعجي المتالك الصاقة والحيػية .

عميو تتذكل اىسية البحث الحالي مغ اىسية السخخجات الستشػعة لمشذاط الخياضي الخارجي

وخاصة لمصمبة السذاركيغ فيو اذا ما تع ادارتو وتشطيسو بذكل سميع  ,كسا ان اختيار لعبة كخة قجم

الراالت كشسػذج معاصخ لمتشافذ الخياضي السجرسي يعج مغ الزخوري تقييع واقع تشطيسيا في
دراسة لتذخيز السعػقات االدارية والفشية التي تػاجيو وفق دراسة عمسية تقجم الى مجيخية الشذاط

الخياضي والسجرسي لمسداىسة في تذكيل رؤية واضحة لجييا عغ ابخز ىحه السذكالت وسبل

معالجتيا لتعطيع االستفادة مغ ىحا البخنامج الخياضي السجرسي الحيػي .

 1 - 6مذكمة البحث

يػاجو مجرسػ التخبية الخياضية اثشاء قياميع بعسميع السيشي وتػاججىع السيجاني كسجربيغ لفخق

مجرستيع عشج اشتخاكيع في البصػالت الخياضية التي تكيسيا مجيخية الشذاط الخياضي والسجرسي
جسمة مغ الرعػبات والسذكالت الستشػعة اثشاء اقامة السباريات الخياضية  ,ومغ خالل خبخة

الباحثيغ ومعايذتيع لبخامج الشذاط الخياضي الخارجي في السجارس الثانػية الحطػا وجػد خمل

وضعف في ادارة وتشطيع مختمف جػانبيا وان االستسخار عمى نفذ نسط العسل سيدبب تدايج

السعػقات والعخاقيل التي تػاجو الخياضة السجرسية  ,فكان ال بج مغ االىتسام والػقػف والتخكيد

عمييا واجخاء دراسة ميجانية لمتعخف عمى السعػقات االدارية والفشية في بصػلة كخة قجم الراالت

في السجارس الثانػية في مجيشة السػصل لسا ليا مغ انعكاس سمبي عمى مجسل الرػرة التشطيسية

لمبصػالت السجرسية كػنيا تسثل أولى ىحه السدابقات واىسيا واكثخىا مغ حيث عجد السجارس

السذاركة مقارنة ببكية الفعاليات الخياضية  ,عميو تتحجد مذكمة اندراست في الدؤال التالي :

 ما مدتػى السعػقات االدارية والفشية التي تػاجو بصػلة كخة قجم الراالت بيغ السجارسالثانػية في مجيشة السػصل ؟ وما ىي ابخز ىحه السعػقات ؟

 3 - 6هدف البحث  - :ييجف البحث الى التعخف عمى

 درجة ومدتػى السعػقات االدارية والفشية في بصػلة كخة قجم الراالت بيغ السجارسالثانػية في مجيشة السػصل مغ وجية نطخ مجرسي التخبية الخياضية .

 4 - 6مجاالت البحث
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 6- 4 - 6السجال البذري  :مجرسػ التخبية الخياضية في السجارس الثانػية السذاركة في
بصػلة كخة قجم الراالت .

 1- 4 - 6السجال السكاني  :السجارس الثانػية لمصالب التابعة لمسجيخية العامة لتخبية نيشػى .
 3 - 4 - 6السجال الزماني  :الفتخة السستجة مغ  2424/ 1 /1ولغاية 2424/ 1 / 34
 5 - 6مرظمحات البحث

 6-5-6معهقات الشذاط الرياضي السدرسي  :ىي الرعػبات التي تعتخض بخامج التخبية

الخياضية في مجاالت االشخاف التخبػي والشذاشيغ الجاخمي والخارجي والجوام السجرسي لمسعمسيغ
وتشفيح السشياج ( خشفخ . ) 321 , 2444 ,

ويعرف الباحثهن السعهقات االدارية اجخائياً وفق متصمبات ىحا البحث بانيا مجسػعة السعػقات
التي تػاجو الشذاط الخياضي الخارجي السجرسي والستعمقة بإدارتو مغ حيث تشطيع الجية السذخفة

عميو لعسميات التحفيد والزبط والستابعة والتكيف واالعالم لمسدابقات الخياضية السجرسية ومجى

تػفيخ السػارد السالية الالزمة لتشفيحىا .

كسا يعرفهن السعهقات الفشية بانيا مجسػعة السعػقات التي تػاجو الشذاط الخياضي الخارجي
السجرسي والستعمقة بسختمف جػانب االجتساع الفشي الستزسشة نطام البصػلة السعتسج وتشطيع

سحب القخعة وتحجيج لػائح ونطع السذاركة وشخائق التعامل مع االعتخاضات وحاالت التعادل

وكحلظ مختبصة بتػفيخ السالكات الفشية والتحكيسية السشاسبة واالمكانات الخياضية الالزمة إلقامة
السدابقات الخياضية السجرسية .

 1-5-6الشذــاط الرياضي الخـارجي :وىـػ الشذـاط الخياضـي الـحي يسـارس خـارج السجرسـة
وخـارج اليـػم الجراسي  ،ويذسل السشافدات الخارجيـة لمسـجارس  ،ومذاركة فخق السجارس في

األنذـصة الػديـة التشافدـية خـارج السجرسـة ( الفكيو . ) 26 – 25 ,2446 ,

 –1الدراسات الدابقة

 6 – 1دراسة ( إسساعيل  ) 1262 ,بعشهان

(( دراسة اهم السعهقات الي تعتري الشذاط الرياضي الخارجي بحث مدحي عمى مدرسات
التربية الرياضية في مدارس ثانهيات بغداد  /الكرخ ))

ىجف البحث الى دراسة اىع السعػقات التي تعتخي الشذاط الخياضي الخارجي في السجارس الثانػية لمبشات
بغجاد  /الكخخ  ,واستخجمت الباحثة السشيج الػصفي بصخيقة السدح عمى عيشة قػاميا (  ) 43ثالثة

واربعػن مجرسة مغ مجرسات التخبية الخياضية في مجارس الثانػية لمبشات بغجاد  /الكخخ  .وصسست
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الباحثة استسارة استبيان مكػنة مغ (  ) 19فقخة ومػزعة عمى اربعة محاور ( اداري  ,واجتساعي ,
واقترادي  ,وتجريبي ) لمحرػل عمى البيانات التي عػلجت احرائياً مغ خالل ( الشدبة السئػية ,
معامل االرتباط البديط بيخسػن ) وقج تػصمت الباحثة الى عجة استشتاجات اىسيا - :
 -1وجػد قرػر في حجع الشذاشات الخياضية مغ خالل اتباع نطام التدكيط الفخدي  ,وكحلظ عجم
االىتسام بالسالعب والقاعات التي تجخي عمييا السشافدة .

 -1ضعف اسمػب التقػيع وعجم وجػد نطام لتقػيع مجرسات التخبية الخياضية سشػياً ومشح الستفػقات
مشيغ حػافد مادية ومعشػية ( إسساعيل ) 399 - 373 , 2414 ,

 1 – 1دراسة ( خشفر  ) 1224 ,بعشهان

(( معيقات تشفيذ البرامج الرياضية خالل انتفاضة االقرى في مدارس محافظة نابمس ))
ىجفت الجراسة التعخف الى معيقات تشفيح البخامج الخياضية خالل انتفاضة االقرى مغ وجية

نطخ معمسي ومعمسات التخبية الخياضية في محافطة نابمذ  ,واستخجم الباحث السشيج الػصفي
بصخيقة السدح عمى عيشة قػاميا (  ) 74معمساً ومعمسو وصسع الباحث ليع استسارة استبيان
تزسشت (  ) 29فقخة مػزعة عمى اربعة مجاالت ( مجال االشخاف التخبػي  ,ومجال الشذاشيغ
الجاخمي والخارجي  ,ومجال الجوام السجرسي لمسعمسيغ  ,ومجال معيقات تشفيح السشياج ) كسا

وعػلجت البيانات احرائياً مغ خالل

( الػسط الحدابي  ,والشدبة السئػية  ,واختبار ( ت )

لمسجسػعتيغ السدتقمتيغ  ,وتحميل التبايغ االحادي  ,ومعادلة الفا كخونباخ ) وقج اشارت نتائج

الجراسة الى ان درجة السعيقات عمى مجالي الشذاشيغ الجاخمي والخارجي وتشفيح السشياج كانت
كبيخة اما باقي السجاالت فقج كانت درجة السعيقات متػسصة وفيسا يتعمق بالجرجة الكمية لمسعيقات

كانت متػسصة ( خشفخ . ) 342 – 317 , 2444 ,

 -3اجراءات البحث
 6-3مشهج البحث

تع استخجام السشيج الػصفي وباألسمػب السدحي لسالءمتو وشبيعة البحث الحالي .
 1-3مجتسع البحث وعيشاته
ضع مجتسع البحث (  ) 84مجرساً مػزعيغ عمى (  ) 73مجرسة مغ السذاركيغ فخقيع في بصػلة
كخة قجم الراالت في مجيشة السػصل وفق االحرائيات التي حرل عمييا الباحثػن مغ السجيخية
العامة لتخبية نيشػى  /مجيخية الشذاط الخياضي والسجرسي .
و تكػنت عيشة البحث مغ ثالثة اجداء تع اختيارىا بذكل عذػائي مغ مجتسع البحث  ,ضع الجدء

األول عيشة الجراسة االستصالعية وبػاقع (  ) 7مجرسيغ لمتخبية الخياضية  ,في حيغ شسل الجدء
الثاني عيشة الثبات والتي تكػنت مغ (  ) 35مجرسا .
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اما عيشة التصبيق الشيائي وىي الجدء الثالث مغ العيشة فقج ضست (  ) 42مجرساً لمتخبية
الخياضية وىع يسثمػن ندبة (  ) %54مغ مجتسع البحث كسا مبيغ في الججول رقع ( . ) 1

الجدول ( ) 8
مجتمع البحث وعيناته
المدرسين

ت

المدرسة

6

ع  .الزههر لمبشين

1

1

م  .السركزية لمبشين

6

االستطالعية

الثبات

8

3

ثا  /االبداع

4

اعدادية الحكسة

6

5

ثا  /الستسيزين

1

8

6

اعدادية الشيل

6

7

م  .الزههر لمبشين

6

8

م  .بالل ابن رباح

6

9

ع  .ابي حشيفة

1

62
66

م  .االقرى

6

61

م  .السثشى لمبشين

6

63

قسة التسيز

6

64

م  .الكفاح

6

65

ع  .الرسالة لمبشين

1

66

ع  .ابي تسام

6

39

م  .السهصل لمبشين

6

42

ع  .الذهاب

1

46

ع  .الكشدي

6

8

41

م  .الذهيد وليد احسد

6

8

43

ع  .الرديق

6

44

م  .السدعهدي لمبشين

6

45

م  .ابه بكر الرديق

6

46

م  .الذسهخ لمبشين

6

47

ع  .الذهيد حدين درويش

1

48

م  .الشهر لمبشين

1

49

ثا  /ارض الرافدين

6

52

م  .الرشيد

6

8

6

ثا  /نيشهى لمستفهقين

38

ع  .السركزية

6

8

8

6

التطبيق

8

8
8
8

8
8
8
8
8

ثا  /نيشهى لمستفهقين

6

51

ثا  /القسة

6

53

م  .الشزال

6

54

م .العقيدة

1

سسا الرباد لمبشين

6
6

56

8
8

ت

المدرسة

المدرسين

8
8

االستطالعية

الثبات

التطبيق

8
8
8

8

8
8
8
8
8
8
8
8

8

8
8
8
8
8

67

ع .خالد بن الهليد

6

68

م  .الذهاب

6

8

55

69

م  .الربيع

6

8

56

م  .السهدي لمبشين

57

م .عبد هللا بن الزبير

6

م  .عامر عبد هللا

6
1
6

8

8

8

8
8

8

12

م  .البراء بن مالك

6

16

م  .الشرر

6

8

58

11

ع  .االمجاد

6

8

59

ثا  /الستسيزين 1

13

م  .السرؤة لمبشين

6

8

62

م  .االمل لمبشين

14

م  .سعد بن معاذ

6

8

66

ع  .عبد العزيز عبد هللا

6

15

م  .السجد لمبشين

6

8

61

ع  .الذافعي لمبشين

6

8

16

م  .عبد الرحسن الداخل

6

8

63

م  .انس بن مالك

6

8

17

م  .سعيد بن السديب

6

8

64

م  .الشعسانية

6

8

18

م  .فتح الفتهح

1

8

65

م  .البحرين

6

8

19

ع  .الذرقية

1

8

66

م  .السعراج

6

8

8

8
8
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32

جعفر بن ابي طالب

6

36

اعدادية الذهاب

6

67

م  .سعد بن ابي وقاص

6

8

8

68

ع  .عبد الرحسن الغافقي

6

8

8

69

ثا  /رافدين الخير

6

8

ع  .السهصل الرشاعية

6

8
8

8

م  .بدر الكبرى

6

33

عبد الرحسن بن عهف

6

8

72

34

ثا  /السهصل لمستفهقين

6

8

76

35

م  .السشرهر

6

36

ع  .دمذق

6

37

ع  .الراية

6

31

ع  .دار الدالم

6

8

71

عمي بن ابي طالب

6

8

8

73

م  .الحرية

6

8

8

السجسهع الكمي

78

5

 3-3أداة البحث

لغخض الحرػل عمى البيانات الستعمقة بأىجاف البحث قام الباحثػن بترسيع استسارة استبيان لمسعػقات

االدارية والفشية في بصػلة كخة قجم الراالت بيغ السجارس الثانػية عمى وفق تخصيط يتبشى االجخاءات
العمسية مغ خالل االشالع عمى الجراستيغ الدابقتيغ وىي دراسة ( إسساعيل  ) 1262 ,و دراسة (

خشفر  ) 1224 ,وكحلظ خبخة الباحثػن وعسميع السيجاني في ىحا السجال  ,وىػ ما ساعج الباحثػن مغ

الػصػل الى تحجيج السزاميغ الخئيدية لمسعػقات االدارية والفشية وصياغة الفقخات السشاسبة والحي اتاح
تذكيل الرػرة االولية لالستبيان مغ بعجيغ ىسا ( السعػقات االدارية  ,والسعػقات الفشية ) والمحيغ ضسا

(  ) 34فقخة مػزعة مشاصفة بيشيسا .

 6-3-3الردق الظاهري

لمتأكج مغ صالحية االستبيان تع عخضو عمى مجسػعـة مـغ السحكسـيغ ⃰ وشمـب مـشيع ابـجاء ايـة مالحطـات
يخوني ــا ح ــػل ش ــسػلية األبعـ ــاد وص ــالحية الفقـ ـخات ووض ــػحيا ومالئستيـ ــا لصبيع ــة العيش ــة  ,وك ــحلظ بيـــان

صالحية بجائل االجابة السقتخحة مع امكانية اجخاء التعجيالت السشاسبة مـغ خـالل حـحف او اعـادة صـياغة

او اضافة عجد مغ الفقـخات  .وقـج اجسـع السحكسـػن عمـى صـالحية االبعـاد وبـجائل االجابـة  ,وفيسـا يخـز
وضػح الفقخات ومشاسبتيا لصبيعة العيشـة فقـج ابـجى الخبـخاء بعـس التعـجيالت المغػيـة البدـيصة  ,والتـي اخـح

بيــا البــاحثػن كػنيــا تحــافى عمــى مزــسػن الفق ـخة وتػضــحيا بذــكل ادق  ,وفيســا يتعمــق برــالحية الفق ـخات
فقج استخخج الباحثػن ندب اتفاق السحكسـيغ عمييـا  ,اذ تبـيغ اتفـاق السحكسـيغ عمـى ابقـاء الفقـخات جسيعيـا

نط اًخ لحرػل كل فقخة مغ الفقخات عمى ندبة اتفاق ال تقل عغ ( . ) %84

 1-3-3الدراسة االستظالعية

اجخى الباحثػن دراستو االستصالعية عمى عيشة قػاميا (  ) 7مجرسيغ اختيخوا بصخيقة عذػائية مغ بيغ
مجارس مجتسع البحث بتاريخ

 2424 / 1 / 4 - 1ىادفيغ مغ خالل ذلظ التأكج مغ تػفخ متصمبات

الػضػح في فقخات االستبيان الحي اعج مغ قبميع  ,وفيع شخيقة االجابة عمييا لجى السجرسيغ  ,إذ وفخت
ىحه الجراسة فخصة االجابة عغ اية تداؤالت أو استفدارات تصخح مغ قبل السجرسيغ كسا وفخت فخصة
التعخف عمى درجة استجابة السبحػثيغ لمسكياس  ,والحيغ عبخوا عغ تفاعميع مع فقخاتو فزالً عغ ان
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الجراسة االستصالعية تسثل تجريب ًا عسمي ًا وتجخبة لمػقػف عمى السعػقات والسذكالت التي قج تػاجو
الباحثػن لتالفييا في التصبيق الشيائي  ,كسا استيجف الباحثػن مغ خالليا تحجيج زمغ االجابة إذ بمغ

(  ) 15دقيقة .

⃰ الخبخاء السحكسيغ الحيغ تع عخض استسارة االستبيان عمييع :
 -1أ .د وليج خالج ىسام  ,اختراص االدارة والتشطيع  ,كمية التخبية االساسية  ,قدع التخبية البجنية وعمػم الخياضة  ,جامعة السػصل .
 -2أ .د عجي غانع الكػاز ،اختراص االدارة والتشطيع  ,كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة  ،جامعة السػصل .
 -3أ .م .د خالج محسػد عديد ،اختراص االدارة والتشطيع  ,كمية التخبية البجنية و عمػم الخياضة  ،جامعة السػصل.
 -4أ .م .د دمحم ذاكخ سالع عبج هللا  ،اختراص االدارة والتشطيع  ,كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة ،جامعة السػصل .
-5ا .م .د بثيشة حديغ عمي الصائي  ,اختراص االدارة والتشطيع  ,كمية التخبية البجنية وعمػم الخياضة ،جامعة السػصل .

 3-3-3الثبات

لغخض التحقق مغ تػفخ الثبات في االستبيان تع استخجام شخيقة التجدئة الشرفية وكحلظ معامل
الفا كخونباخ عمى عيشة الثبات والبالغة (  ) 35مجرساً لمتخبية الخياضية مغ مجارس مجتسع
البحث لمفتخة السستجة مغ  ) 2424 / 1 / 11 – 4وتسكغ الباحثػن مغ الحرػل عمى ( ) 32
استسارة صالحة لمتحميل االحرائي .

 6-3-3-3طريقة التجزئة الشرفية
تع استخخاج معامل الثبات باستخجام شخيقة التجدئة الشرفية فقج قدست الفقخات الى نرفيغ

الكتخونياً  ,وتع استخخاج معامل االرتباط بيشيسا إذ بمغ (  ، ) 4,84ثع استكسل الباحثػن
اجخاءات استخخاج الثبات لالستبيان بذكل كمي باستخجام معادلتي جيتسان وسبيخمان بخاون إذ
بمغت قيسيسا (  ) 4,88و ( . ) 4,88

 1-3-3-3طريقة معامل آلفا كرونباخ
تع استخجام شخيقة معامل الفا كخونباخ لتقجيخ الثبات لالستبيان  ,إذ بمغت ( . ) 4,92
 4-3-3وصف االستبيان بريغته الشهائية

استقخ االستبيان بريغتو الشيائية عمى (  ) 34فقخة مػزعة مشاصفة عمى بعجيغ ىسا ( السعهقات
االدارية  ,والسعهقات الفشية ) وفيسا يخز بجائل اإلجابة فقج كانت خساسية وتتسثل في ( اتفق

تساماً  ,اتفق  ,اتفق الى حج ما  ,ال اتفق  ,ال اتفق تساماً ) وتحسل االوزان ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5
) عمى التػالي وتحدب الجرجة الكمية لمسدتجيب وفقا لمبجائل السختارة عغ كل فقخة اذ تبمغ الكيسة

العميا لالستجابة (  ) 154درجة  ،بيشسا الكيسة الجنيا (  ) 34درجة .
 5-3-3التظبيق الشهائي لالستبيان
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تع تصبيق االستبيان عمى عيشة البحث الشيائية والبالغة (  ) 42مجرساً بعج تدويجىع بالتعميسات
حػل كيفية االجابة عغ االستبيان مع االستفادة مغ مالحطات الجراسة االستصالعية وقج تع ىحا

التصبيق بتاريخ (  ) 2424 / 1 / 34 – 12وتسكغ الباحثػن مغ الحرػل عمى ( ) 44
استسارة صالحة لمتحميل االحرائي .
السعالجات االحرائية

 الػسط الحدابي  ,واالنحخاف السعياري  ,والشدبة السئػية  ,ومعامل الفا كخونباخ ,ومعادلة جيتسان  ,ومعادلة سبيخمان بخاون .

 -وتع استخخاج ىحه السعالجات االحرائية عمى البخنامج االحرائي ( . ) SpSS

 -4عرض الشتائج ومشاقذتها

 6-4عرض نتائج هدف البحث والذي يشص عمى (( التعرف عمى درجة ومدتهى السعهقات
االدارية والفشية في بظهلة كرة قدم الراالت بين السدارس الثانهية في مديشة السهصل من

وجهة نظر مدرسي التربية الرياضية )) ومشاقذته  ,وقد حرل الباحثهن عمى الشتائج االتية
الجدول (  ) 1يهضح

األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية والشدب السئهية والسدتهى لفقرات السعهقات االدارية
والفشية والكمي

الفقرة في كل بعد

س-

-+ع

االبعاد

6

عدو تواجد إعالو نهًديريت انعايت نتربيت نينوى خالل يبارياث
بطونت انًدارس انثانويت بكرة قدو انصاالث .
تهمل مدٌرٌة النشاط الرٌاضً تشكٌل هٌكل تنظٌمً واضح
إلدارة المسابمات المدرسٌة .
قهت عدد انًشرفين انًسؤونين عن ادارة انبطونت انًدرسيت .

4

تشكو مدٌرٌة النشاط الرٌاضً من للة الموارد المالٌة
المخصصة إللامة البطوالت المدرسٌة .
اعتماد اسلوب روتٌنً فً ادارة المسابمات المدرسٌة خالً
من التجدٌد واالبداع .
عددددو وبددددج برندددايم عًددددم يتكايدددم يددددن ى ادارة انبطددددوالث
انًدرسيت .
تجاهل وضع خطة بدٌلة للتعامل مع المتغٌرات المستجدة
( كالعطل  ,واالمتحانات  ,والحالة الجوٌة ) التً واجهت
بطولة كرة لدم الصاالت.
تفاجئ مدٌرٌة النشاط الرٌاضً الفرق المدرسٌة بتارٌخ
انطالق بطولة كرة لدم الصاالت .
عدم وجود مظاهر واعالنات فً اماكن الامة المبارٌات تدل
على وجود بطولة رسمٌة

1
3

السعهقات االدارية

5
6
7
8
9

787

الشدبة
السئهية

السدتهى

4,25

2,98

%86

مرتفع جدا

3,52

2,93

%72

مرتفع

4,22

6,26

%82

مرتفع جدا

4,77

2,65

%95

مرتفع جدا

4,32

2,79

%86

مرتفع جدا

3,75

2,89

%75

مرتفع

3,47

2,93

%69

متهسط

3,12

6,39

%64

متهسط

4,42

6,22

%88

مرتفع جدا
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62
66
61
63
64
65

وجود تهاون فً تدلٌك الطلبة المشاركٌن فً بطولة كرة لدم
الصاالت .
تغفل مدٌرٌة النشاط الرٌاضً تموٌم برنامج ادارة بطولة كرة
المدم الصاالت .
ضعف اجراءات ضبط المالعب والسٌطرة على حركة
االشخاص اثناء سٌر مبارٌات البطولة .
تفتمر بطولة كرة لدم الصاالت للمدارس الثانوٌة لنظام
حوافز ٌشجع على المشاركة والفوز .
تخلو البطولة من اصدار توجٌهات وارشادات للفرق
المشاركة لتحسٌن والع ادارتها
ٌمتصر تواجد مسؤولً مدٌرٌة التربٌة العامة والنشاط
الرٌاضً والمدرسً على المباراة النهائٌة .

الكمي
66
67
68
69
12
السعهقات الفشية

16
11
13
14

تابع

السعهقات الفشية

15
16
17
18
19
32

تددد خر يديريدددت اننشدددا انريابدددت فدددت عيدددد االجتًدددا ان ندددت
نهًدارس انًشاركت فت انًسابياث انًدرسيت .
التصار االجتماع الفنً على تحدٌد الفعالٌات التً ستشارن
فٌها المدارس فً المسابمات .
بدع انببددرة انريابدديت انتبصصدديت نهًشددرفين ان نيددين عهددي
يسابيت كرة قدو انصاالث.
اعتماد نظام التسمٌط الفردي فً بطولة كرة لدم الصاالت
للمدارس الثانوٌة .
اجراء السحبة ( المرعة ) فً كافة االدوار دون حضور
مدرسً التربٌة الرٌاضٌة المشاركة فرلهم فً بطولة كرة
لدم الصاالت.
عدو وبدج ندوا د دقييدت ويناسدبت تاددد اسدم ون داو و درو
اال تراك فت بطونت كرة انيدو انصاالث .
عدم وجود الٌة واضحة للتعامل مع االعتراضات الممدمة من
الفرق المشاركة والبت فٌها .
تتسرع مدٌرٌة النشاط الرٌاضً فً تمشٌة مبارٌات البطولة
بشكل ال ٌحمك االهداف المرجوة وخاصة رفع مستوى االداء
الفنً .
الامة مبارٌات بطولة كرة لدم الصاالت فً ساحات ومالعب
غٌر مناسبة لألداء والسالمة .
عدم توفٌر المستلزمات الضرورٌة للفرق خارج الساحة
( اماكن تبدٌل  ,اماكن جلوس البدالء  ,مغاسل ) .
تعانً بطولة كرة لدم الصاالت من ضعف مستوى التحكٌم .
عدم االهتمام بتحضٌر مستلزمات التحكٌم االساسٌة
( طاولة تسجٌل  ,ساعة تولٌت اساسٌة واحتٌاط  ,صافرات
جٌدة ) .
افتمار الفرق الرٌاضٌة المدرسٌة للتجهٌزات الرٌاضٌة
الموحدة والضرورٌة .
تجاهل التنظٌم العلمً ألٌام الراحة بٌن المبارٌات للفرق
الفائزة .
الامة مبارٌات بطولة كرة لدم الصاالت فً اولات غٌر
مالئمة إلظهار الصى مستوٌات الطلبة المشاركٌن .

الكمي
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الكمي

3,67

6,66

%73

مرتفع

3,55

6,26

%76

مرتفع

3,72

6,29

%74

مرتفع

4,12

2,96

%84

مرتفع جدا

3,92

2,84

%78

مرتفع

4,61

6,26

%81

مرتفع جدا

58,62

7,32

%78

مرتفع

3,35

6,33

%67

متهسط

3,91

6,24

%78

مرتفع

3,37

6,69

%67

متهسط

3,85

6,22

%77

مرتفع

4,67

6,22

%83

مرتفع جدا

3,75

2,98

%75

مرتفع

3,62

6,25

%71

مرتفع

4,25

6,23

%86

مرتفع جدا

3,87

6,24

%77

مرتفع

4,32

6,66

%86

مرتفع جدا

3,37

2,95

%67

متهسط

3,11

6,11

%64

متهسط

4,11

2,96

%84

مرتفع جدا

4,62

2,95

%81

مرتفع جدا

3,61

2,97

%71

مرتفع

56,82

7,55

%75

مرتفع

665,42

63,82

%76

مرتفع

يتزح مغ الججول (  ) 1ان فقخات السعػقات االدارية تػزعت ما بيغ مدتػى ( مختفع ججا ) إذ

تخاوحت الشدبة السئػية ليا ما بيغ (  ) %84 - %95وبسدتػى ( مختفع ) إذ تخاوحت الشدبة
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السئػية ما بيغ (  ) %74 - %78وىػ ما انعكذ عمى الشتيجة الكمية لمسعػقات االدارية إذ

كانت بسدتػى ( مختفع ) وبشدبة مئػية بمغت (  . ) %78كسا يتزح مغ الججول ذاتو حرػل
الفقخة (  ) 4والتي تشز عمى ( تذكػ مجيخية الشذاط الخياضي مغ قمة السػارد السالية السخررة

إلقامة البصػالت السجرسية ) عمى اعمى ندبة بمغت (  ) %95وبسدتػى ( مختفع ججاً ) كػنيا
السعػق االداري الخئيدي لبصػلة كخة قجم الراالت بيغ السجارس الثانػية في مجيشة السػصل مغ
وجية نطخ مجرسي التخبية الخياضية وىحه الشتيجة انعكدت عمى محجودية الترخف والتحخك

اإلداري بكافة جػانبو مغ قبل السالكات السدؤولة عغ تشفيح ىحه البصػلة وكانت ادارة ىحا التشفيح
أما روتيشية خالية مغ التججيج واالبجاع أو اقل مغ السصمػب السشاسب مغ خالل عجم وجػد
مطاىخ واعالنات في اماكغ اقامة السباريات لالستجالل عمى وجػد بصػلة رسسية وافتقار البصػلة

لشطام حػافد يذجع عمى السذاركة والفػز وكل ذلظ يتجمى مغ نتيجة الفقخات (  ) 13 , 9 , 5إذ

ضيخت بسدتػى معػق مختفع ججاً وبػاقع ندبة مئػية بمغت
التػالي  ,وبحلظ يخى الباحثػن ان ىحه البصػلة فقجت احجى الخكائد والجعائع االساسية لشجاح
(  ) %84 , %88 , %86عمى

تشطيسيا وبخمجة نذاشاتيا االدارية والفشية عمى حج سػاء  ,فالييئات والسشطسات كسا يحكخ (

دروير واخخان ) تحتاج الى مقػمات ودعائع اساسية حتى تتسكغ مغ االستسخار في اداء نذاشيا

وتحقيق اىجافيا بشجاح وكفاءة واحجى ىحه الجعامات الجعامة السالية اي الجانب التسػيمي
لمسذخوع  ,إذ لغ تتحقق سبل الشجاح لمسشطسة إال اذا ليأنا ليا السػارد السالية الالزمة والتي تتيح

ليا الفخصة لتجبيخ ما يمدميا مغ مدتمدمات والستخجام الخبخات والسيارات البذخية  ,فالسال في
الػاقع عرب السشطسات  ,ومغ ثع فان تمظ الجعائع االربعة :الجعامة البذخية  ,والجعامة
التشطيسية  ,والجعامة القانػنية  ,والجعامة السالية  ,تتفاعل مع بعزيا وتتأثخ ببعزيا وتداىع في

العسميات االدارية التي تتػالىا السشطسات ( دروير واخخان  ) 86 – 85 , 2449 ,كسا يذيخ (
عبج الغشي وشخف الجيغ ) بيحا الخرػص الى ان االدارة ىي عسمية اجتساعية تعسل عمى

استغالل السػارد كافة لمػصػل الى ىجف معيغ  ,فاإلدارة بحلظ تتفاعل مع السػارد البذخية والسالية
( ومشيا االمػال ) والسعمػماتية ومػرد الػقت التي تعج ىي االساس في البجء بعسمية بخمجة العسل

االداري ( عبج الغشي وشخف الجيغ  . ) 54 , 2414 ,ويتزح مغ الججول (  ) 1كحلظ

بخرػص نتيجة الفقخة (  ) 8والتي تشز عمى ( تفاجئ مجيخية الشذاط الخياضي الفخق السجرسية
بتاريخ انصالق بصػلة كخة قجم الراالت ) حرػليا عمى ندبة مئػية قجرىا

( ) %64

وجاءت كسعػق متػسط ويعتقج الباحثػن ان سبب ذلظ يعػد الى ادراك مجرسي التخبية الخياضية

ان ىحه البصػلة ستكػن اول بصػلة مجرسية مصمع كل عام وانيا ستقام بػقت قخيب بعج االجتساع
العام والفشي المحيغ تعقجىسا مجيخية الشذاط الخياضي والسجرسي إذ يحجد في االجتساع العام
االلعاب التي ستذارك فييا كل مجرسة بيشسا يحجد في االجتساع الفشي نطام واساليب تشفيح البصػلة
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 .وفيسا يتعمق بالفقخة (  ) 7والتي تشز عمى ( تجاىل وضع خصة بجيمة لمتعامل مع الستغيخات
السدتججة ( كالعصل  ,واالمتحانات  ,والحالة الجػية ) التي واجيت بصػلة كخة قجم الراالت ) فقج

جاءت كسعػق متػسط مغ خالل ندبة مئػية بمغت (  ) %69ويخى الباحثػن ان الجية السشطسة
تجرك الطخوف الي ستػاجو البصػلة ألنيا تذكل جدءاً مغ السشطسة التخبػية والسجتسع وتعسل وفق
ما يسكشيا عمى ايجاد بجائل مشاسبة لمترخف في تغييخ مػاعيج السباريات او ربسا تمجأ الى تدخيع

اقامة اكبخ عجد مسكغ مغ السباريات في االيام الصبيعية وىػ ما يتعيغ عجم اخح الصمبة
الخياضييغ الفائدة فخقيع الخاحة التامة والسشاسبة التي تؤىميع لتقجيع االفزل االمخ الحي يؤثخ عمى

مدتػى اداءىع وتأكج ذلظ لمباحثيغ مغ خالل الفقختيغ (  ) 29 , 23مغ بعج السعػقات الفشية
والمتان تشران عل ( تتدخع مجيخية الشذاط الخياضي في تسذية مباريات البصػلة بذكل ال يحقق

االىجاف السخجػة وخاصة رفع مدتػى االداء الفشي ) ( تجاىل التشطيع العمسي أليام الخاحة بيغ

السباريات لمفخق الفائدة ) إذ ضيختا كسعػق مختفع ججاً مغ وجية نطخ عيشة البحث .
كسا يتزح مغ الججول (  ) 1ان فقخات السعػقات الفشية تػزعت ما بيغ مدتػى ( مختفع ججا ) إذ
تخاوحت الشدبة السئػية ليا ما بيغ (  ) %81 - %86وبسدتػى ( مختفع ) إذ تخاوحت الشدبة

السئػية ما بيغ (  ) %72 - %78وىػ ما انعكذ عمى الشتيجة الكمية لمسعػقات الفشية إذ كانت

بسدتػى ( مختفع ) وبشدبة مئػية بمغت (  , ) %75ويتزح مغ الججول (  ) 1كحلظ ان الفقخة

(  ) 25والي تشز عمى ( عجم تػفيخ السدتمدمات الزخورية لمفخق خارج الداحة ( اماكغ تبجيل
 ,اماكغ جمػس البجالء  ,مغاسل ) جاءت كأبخز معػق فشي إذ كانت بسدتػى ( مختفع ججاً )
ومغ خالل ندبة مئػية قجرىا (  ) %86مغ اتفاق عيشة البحث  ,ويخى الباحثػن ان عجم اىتسام
المجشة السشطسة بتػفيخ ىحه الشػاحي التكسيمية يؤثخ بذكل سمبي عمى جسالية وحدغ تشطيع البصػلة

فزالً عغ اىسال جانب حيػي مغ جػانب تػفخ عػامل االمغ والدالمة والشطافة والخاحة
واالشسئشان لمسذاركيغ في ىحه البصػلة  .كسا يتزح مغ الججول (  ) 1وفيسا يتعمق بشتيجة الفقخة

(  ) 28والتي تشز عمى ( افتقار الفخق الخياضية السجرسية لمتجييدات الخياضية السػحجة
والزخورية ) والتي ضيخت بسدتػى مختفع ججاً مغ خال ندبة مئػية قجرىا (  ) %84وىحا االمخ
يعدوه الباحثػن الى عجم وجػد السػارد السالية الالزمة لذخاء ىحه التجييدات مغ قبل السجرسة او

مغ قبل مجيخية الشذاط الخياضي والسجرسي االمخ الحي يؤدي الى ضيػر الفخق الخياضية
السجرسية بتجييدات متػاضعة وغيخ مػحجة تعصي صػرة غيخ الئقة ومؤلسة لػاقع امكانات الحخكة

الخياضية السجرسية .
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وفيسا يخز الفقخة (  ) 24والتي تشز عمى (اجخاء الدحبة ( القخعة ) في كافة االدوار دون
حزػر مجرسي التخبية الخياضية السذاركة فخقيع في بصػلة كخة قجم الراالت ) وضيػرىا

بسدتػى عائق مختفع ججاً حدب اتفاق عيشة البحث مغ خالل ندبة مئػية بمغت (  ) %83وىحا
بخأي الباحثػن يعدى الى صعػبة عقج اجتساعات فشية متتالية تبعاً ألدوار البصػلة تزع

الستخشحيغ مغ السجارس الفائدة .

كسا اضيخت الشتائج وجػد اربعة فقخات بسدتػى متػسط مغ بعج السعػقات الفشية وىي الفقخة

(

 ) 16التي تشز عمى ( تأخخ مجيخية الشذاط الخياضي في عقج االجتساع الفشي لمسجارس

السذاركة في السدابقات السجرسية ) إذ بمغت ندبتيا السئػية (  ) %67ويخى الباحثػن ان عجم
تأخخ الجية السشطسة في عقج االجتساع الفشي يعػد الى ان ىحه البصػلة تعج في مقجمة السدابقات

السجرسية التي اقيست مصمع العام الجراسي (  ) 2424 – 2419ويجب ان يتػفخ ليا حى اوفخ
مغ االىتسام التشطيسي لديادة فخص الشجاح  ,وبيحا الخرػص يذيخ ( اليخ ) ان ىشاك مبجأ

التعاون والتشطيع والتخصيط الجيج لمبصػالت وذلظ عغ شخيق عقج اجتساع فشي لغخض وضع خصة
لكل نذاط تشػي السجيخية الكيام بو لغخض انجاحو وىحا يذكل احج االيجابيات حيث تػجج ناحية
معشػية ىامة وىي وجػب اشتخاك األشخاص السشفحيغ لمخصة في أعجادىا حتى يكػنػا اكثخ

اىتساما بالسذخوع والعسل عمى أنجاحو ( أليخ  ) 65 , 2448 ,كسا اضيخت الشتائج ان الفقخة (

 ) 18مغ نفذ البعج التي تشز عمى ( ضعف الخبخة الخياضية التخررية لمسذخفيغ الفشييغ

عمى مدابقة كخة قجم الراالت ) إذ بمغت ندبتيا السئػية (  ) %67ويعدو الباحثػن الخبخة

الخياضية التخررية لمسذخفيغ الفشييغ في بصػلة كخة قجم الراالت الى شعبية ىحه المعبة

وسخعة انتذارىا بيغ الذباب وسيػلة تشطيسيا وزيادة االىتسام بأجخاء مدابقاتيا وخاصة بيغ

السجارس الثانػية لسػاكبة التغيخات والحاجات السجتسعية وىػ ما يفخض عمى السذخفيغ الفشييغ

متابعة ىحه المعبة ومعخفة جػانبيا السختمفة لتعديد قجراتيع وبيان امكانياتيع  ,وبحلظ تدداد فاعمية
اشخافيع عمى البخامج وقيادتيع لمجيػد السبحولة فييا  ,وبيحا الخرػص يذيخ ( عثسان ) انو

يسكغ لمقائج ان يحقق التأثيخ الكيادي مغ خالل الخبخة التي يتستع بيا والتي تتسثل في مدتػى

تعم سو او معارفو أو تخررو أو ميشتو حيث تػلج ىحه االبعاد درجة عالية مغ الثقة بو مغ قبل

التابعيغ وتعدز فييع روح االستجابة لو ( عثسان  ) 52 , 2417 ,ويعتقج الباحثػن ان كل ذلظ
مع السسيدات الدابقة الحكخ لمعبة كخة قجم الراالت ساعجت مع وجػد لجشة لمحكام في ىحه

البصػلة فزالً عغ اقامة مجيخية الشذاط الخياضي والسجرسي دورات تصػيخية متتالية وشاممة
لسجرسي التخبية الخياضية تتزسغ الجػانب البجنية والسيارية والخصصية والشفدية وقانػن التحكيع
لمعبة كخة قجم الراالت ساىع في ايجاد نػع مغ التالفي التمقائي او السجروس لزعف التحكيع
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والعسل عمى تييئة مدتمدماتو االساسية وىحا يتزح مغ خالل نتائج الفقختيغ

( ) 27 , 26

مغ بعج السعػقات الفشية والمتيغ ضيختا بسدتػى متػسط مغ االعاقة الفشية ليحه البصػلة .
 -5االستشتاجات والتهصيات
 6 -5االستشتاجات

 -1تػاجو بصػلة كخة قجم الراالت بيغ السجارس الثانػية في مجيشة السػصل مدتػى مختفع
مغ السعػقات االدارية مغ وجية نطخ مجرسي التخبية الخياضية مع اتفاقيع فييا عمى

وجػد بعس السعػقات ذات مدتػيات مختفعة ججاً تتسثل في :

 تذكػ مجيخية الشذاط الخياضي مغ قمة السػارد السالية السخررة إلقامة البصػالتالسجرسية .

 عجم وجػد مطاىخ واعالنات في اماكغ اقامة السباريات تجل عمى وجػد بصػلة رسسية . اعتساد اسمػب روتيشي في ادارة السدابقات السجرسية خالي مغ التججيج واالبجاع . -افتقار البصػلة الى نطام حػافد يذجع عمى السذاركة والفػز .

 -2تعاني بصػلة كخة قجم الراالت بيغ السجارس الثانػية في مجيشة السػصل مدتػى مختفع
مغ السعػقات الفشية مغ وجية نطخ مجرسي التخبية الخياضية مع اتفاقيع فييا عمى وجػد

بعس السعػقات ذات السدتػيات مختفعة ججاً تتسثل في :
 عدم توفٌر المستلزمات الضرورٌة للفرق خارج الساحة ( اماكن تبدٌل  ,اماكن جلوسالبدالء  ,مغاسل ) .
 -افتقار الفخق الخياضية السجرسية لمتجييدات الخياضية السػحجة والزخورية .

 اجخاء الدحبة ( القخعة ) في كافة االدوار دون حزػر مجرسي التخبية الخياضيةالسذاركة فخقيع في بصػلة كخة قجم الراالت .

 -تجاىل التشطيع العمسي أليام الخاحة بيغ السباريات لمفخق الفائدة .

 1 – 5التهصيات

 -6ضخورة قيام السجيخية العامة لتخبية نيشػى بـ :

 تخريز مػارد مالية كافية إلقامة السدابقات الخياضية السجرسية وتييئة كافة متصمباتادارتيا .

 التخكيد عمى تفعيل اساليب الجعاية واالعالن عغ البصػلة وخاصة في اماكغ اقامتيا . -اعتساد التججيج واالبجاع االداري في اقامة البصػلة .

 -تصػيخ نطام الحػافد السعتسج في البصػلة لتعديد السذاركة والتفػق .
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السعهقات االدارية والفشية في بظهلة كرة قدم الراالت بين السدارس …

 -2ضخورة قيام مجيخية الشذاط الخياضي والسجرسي بـ :

 تييئة كافة الستصمبات الفشية إلقامة البصػالت الخياضية وباألخز تقجيع التجييداتالخياضية السشاسبة لمفخق السجرسية .

 االىتسام بتػفيخ السدتمدمات الزخورية خارج السمعب مغ اماكغ تبجيل ومقاعج لمفخيقومغاسل .

 اجخاء القخعة بحزػر مسثمي عغ مختمف الفخق الخياضية السجرسية السذاركة وبكافةادوار البصػلة .

 اعصاء راحة ال تقل عغ يػميغ لمفخق الفائدة لالستذفاء والقجرة عمى تقجيع افزلالسدتػيات .

-3اجخاء دراسات مذابية عمى السجارس االبتجائية ومجارس الصالبات االبتجائية والثانػية .

السرادر

 -1إسساعيل  ,شحى عبج الحافى (  (( : ) 2414دراسة اهم السعهقات الي تعتري الشذاط
الرياضي الخارجي بحث مدحي عمى مدرسات التربية الرياضية في مدارس ثانهيات بغداد /
الكرخ )) كمية التخبية الخياضية لمبشات  ,جامعة بغجاد  ,مجمة الخياضة السعاصخة  ,السجمج
الحادي عذخ  ,العجد الدادس عذخ .

 -2خشفخ ,وليج (  (( : ) 2444معيقات تشفيذ البرامج الرياضية خالل انتفاضة االقرى مدارس
محافظة نابمس )) قدع التخبية الخياضية  ,جامعة الشجاح الػششية  ,مجمة الجامعة االسالمية ,
سمدمة الجراسات االندانية  ,السجمج الثاني عذخ  ,العجد االول  ,ص  , 342 – 317فمدصيغ

 -3دروير  ,كسال والحساحسي  ,دمحم والسيشجس  ,سييخ (  (( : ) 2449االسس العمسية لإلدارة
الرياضية ))  ,مخكد الكتاب والشذخ  ,القاىخة .
 -4عبج الحق  ,عساد صالح (  (( : ) 2445دور مدراء المدارس في تفعيل مشاركة الطلبة
باألنشطة الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية ))  ,مجمة الجامعة اإلسالمية

(سمدمة الجراسات اإلندانية) السجمج الثالث عذخ– العجد األول  ,جامعة الشجاح الػششية ,
محافطة نابمذ  ,فمدصيغ .
 -5عبج الغشي  ,نعسان وشخف الجيغ  ,لصيفة عبج هللا (  (( : ) 2414االدارة الرياضية ))  ,و ازرة
الثقافة واالعالم لمصباعة والشذخ  ,مسمكة البحخيغ .
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أ.د رياض احسد اسساعيل
م.د بدسان محسهد ايهب

م.د ذاكر محفهظ حامد

 -6عثسان  ,عثسان اسساعيل (  (( : ) 2417الدور الهسيط لمقهة التشظيسية في العالقة بين
تفهيض الدمظة واالبداع االداري ))  ,رسالة ماجدتيخ  ,جامعة الدػدان لمعمػم والتكشػلػجيا .

 -7الفكيو  ,مصيخ بغ عمي بغ احسج ال حدغ (  (( : ) 2446دور الشذاط الرياضي السدرسي
في تشسية الكيم الخمكية من وجهة نظر معمسي التربية البدنية بسحافظة القشفذة ))  ,رسالة
ماجدتيخ  ,كمية التخبية بسكة السكخمة  ,قدع التخبية االسالمية والسقارنة  ,جامعة ام القخى ,

السسمكة العخبية الدعػدية .

 -8الكػاز  ,عجي غانع (  (( : ) 2419االدارة الرياضية ))  ,دار نػن لمصباعة والشذخ والتػزيع ,
نيشػى .

 -9اليخ  ,خالج اسػد (  (( : ) 2448تقهيم الشذاط الرياضي الخارجي لكميات جامعة القادسية ))
مجمة عمػم التخبية الخياضية  ,العجد الدابع  ,السجمج االول  ,العخاق .
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