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تقييم إدارة المهارد البذرية والمادية والمالية في أقدام رعاية المههبة الرياضية بهزارة الذباب 
 والرياضة العراقية من وجية نظر مدربي المراكز التخررية

 
 احمد خميلدمحم عطية  عدي غانم محمهد الكهاز .أ.د

 مجيخية شباب ورياضة نيشػى  /وزارة الذباب والخياضة  البجنية وعمػم الخياضةجامعة السػصل / كمية التخبية 
   

 (ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓ، قبل لمشذخ في  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٗ)قجم لمشذخ في 
 

 ممخص البحث:
 : إلى ما يأتي البحث  ييجف

بة الخياضية ألإعجاد أداة تقييع إدارة السػارد البذخية والسادية والسالية  -ٔ وزارة الذباب والخياضة العخاؾية ِمغ وجية في   قدام رعاية السـػ
 نطخ مجربي السخاِكد التخُررية. 

بة الخِّياضية ألتقييع إدارة السػارد السالية   -ٕ ة العخاؾيِّة ِمغ وجية نطخ مجربي السخاكد وزارة الذباب والخِّياضفي قدام ِرعاية السـػ
 التخررية.

بة الخِّياضية أل  تقييع إدارة السػارد البذخية والسادية   -ٖ وزارة الذباب والخِّياضة العخاؾيِّة ِمغ وجية مجربي السخاكد في   قدام ِرعاية السـػ
 التخررية.

( ِٓٔقػاميا ) الحي بمغ  مغ عيشة التصبيق االستصالعي األولي لبحث ، وتكػنت عيشات اتع استخجام السشيج الػصفي ِباألسمػب السدحي
( ٛٙقػاميا ) الحي بمغ  ( مجرب، و عيشة التصبيق ٚٔٔقػاميا ) الحي بمغ  مجربيغ، وعيشة التحقق مغ االتداق الجاخمي والثبات لألداة 

بة الخياضية أل  استبانة لتقييع إدارة السػارد البذخية والسادية والسالية إعجادوتع  مجرب،  وزارة الذباب والخياضة العخاؾية، في قدام رعاية السـػ
وفي السػارد السالية،  إدارةبتقييع   البعج الثاني  واختز  السػارد البذخية والسادية  إدارةخاص بتقييع  األولالتي اشتسمت عمى بعجيغ 

 بحداب شػل الفتخة عمى مؿياس ليكخت الخساسي   اإلجابةاه تع استخجام الػسط الحدابي في تحجيج اتج إحرائيامعالجة البيانات 
 :يوكانت أىع االستشتاجات ما يأت
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بالسحافطة عمى السال العام وحدغ استغاللو و وجػد نطام رقابة مالية سميع يػفخ التي تتعمق  حرمت عػاِمل اإلدارة السالية  .1
 .ُمتػسطعمى ُمدتػى وشخوشيا  استخجام السػارد السالية   خرائز 

بكفاية السػازنة السالية ِلمػصػل ِبالسػاىب الخِّياضية إلى ُمدتػى الُشخبة واستقخار  التي تتسثل السالية  اإلدارةانخفس وجػد عػاِمل  .2
الدشػات الساضية واالعتساد عمى مراِدر تسػيل ُمتعِجدة فزاًل عغ َتقجيخ االحتياجات السالية ِلمسخكد التخُرري في  السػازنة السالية 

والسكافئات وتخريز مبالغ مالية  واإلشعامالتجريب والتشقل  أجػروتخريز مباِلغ مالية ِلمسجربيغ في السخكد التخُرري تتسثل في 
 التشُقل واإلشعام والسكافئات.   أجػرتتسثل في  ري لالعبيغ السػىػبيغ في السخَكد التخُر 

بة الِّخياضية ب ألقدام  عػاِمل تشسية السػارد البذخية والسادية  جاءت .3  التي تتعمق  وزارة الذباب والخِّياضة العخاؾيَّةفي  ِرعاَية السػـِ
تػفيخ السالبذ واألدوات واألجيدة الخياضية لمسػىػبيغ في  الالعبيغ السػىػبيغ و بتشاَسب أعجاد السجربيغ في السخَكد التخُرري  مع عجد

 .السخَكد التخُرري ِبذكل متػسط
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Abstract: 
The research aims to 

1.Preparing the assessment tool for human, material and financial resources management 

in the departments of sports talent in the Iraqi Ministry of Youth and Sports from the 

point of view of the trainers of the specialized centers. 

2.Evaluating the financial resources management in the sports talent care departments of 

the Iraqi Ministry of Youth and Sports from the point of view of the specialized centers 

trainers. 



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 757 - 

 

3. Evaluating the human and material resources management in the sports talent care 

departments of the Iraqi Ministry of Youth and Sports from the point of view of the 

specialized centers trainers. 

The descriptive approach was used in the survey method, and the research samples 

consisted of the initial exploratory application sample of (10) trainers, the sample to 

verify the internal consistency and stability of the tool of (117) trainers, and the 

application sample of (68) trainers, and a questionnaire was prepared to evaluate The 

human, material and financial resources management in the departments of sports talent 

in the Iraqi Ministry of Youth and Sports, which included two dimensions, the first of 

which was concerned with evaluating the management of human and material resources. 

The second dimension was concerned with evaluating the management of financial 

resources. The period on the five Likert scale. 

The most important conclusions were 

1. Financial management factors related to the preservation of public money and its good 

utilization, and the existence of a sound financial control system that provides the 

characteristics and conditions for using financial resources at a medium level. 

2. The factors of human and material resource development came in the departments of 

sports talent care at the Iraqi Ministry of Youth and Sports related to the proportionality 

of the numbers of coaches in the specialized center with the number of talented players 

and the provision of clothing, tools and sports equipment for talented people in the 

specialized in an Middle level. 
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 التعريف بالبحث  -1
 الُمقِدمة وأىمية البحث 1-1

تدايـجت العشايـة بالكذف عغ السػىػبيـغ ورعايتيـع حجيثا في بجاية القخن العذخيغ، والقى االىتسام بيع مشدلة ذات شأن 
كثيخ مغ الجوافع التي تكسغ وراء االىتسام  إلى  ىحا االىتسام ويدتشج  السخصصات لمجول والحكػمات ، أجشجةرؼيع في 

بالسػاىب ورعايتيع، ومغ أىع ىحه الجوافع ىي تصػر حخكة الؿياس، وكحلظ االنفجار الدكاني وتقجم الثػرة التقشية، 
 السجاالت  ىيبتيا في وإبخازرغبة الجول في اخح مكان الرجارة بيغ الجول  وأخيخاوكثخة السؤتسخات العمسية والبحثية، 

رعاية السػىػبيغ وتشسيتيع بسا يتالءم مع قجراتيع ضخورة حتسية في استخاتيجيات الجول  أصبحت لحا  ، تى ش
في عرخ العػلسة والتقجم التقشي  والسيسا االستبجال،  أوثخوة وششية غيخ قابمة لمتعػيس  بػصفيا  الستقجمة، 

 (  ٕٖ، ٕٛٔٓلمجراسات والبحػث االستخاتيجية، اإلماراتالكبيخ)مخكد 
إيجابا عمى تقجم الجول في أنذصتيا الخياضية، فكمسا ارتقى   التقجم في استخجام اإلدارة الخياضية الحجيثة  لقج انعكذ  

 الخياضية جدءا  اإلدارةجعل مغ مسا    ( ٔ، ٕٔٔٓمدتػى اإلدارة فييا كمسا تحدغ مدتػى األداء الخياضي) يحيى،
معبو مغ دور فعال في اإلنجاز الخياضي وتصػيخه كسا ونػعا عمى السدتػى مغ اىتسامات الجول الستقجمة لسا تميسا 

تػفيخ أحدغ اليياكل والسشذآت الخياضية وامتالكيا  لمسػارد  ؼيو  الحي يتع   ،(ٔ، ٕٔٔٓالسحمي والجولي )رابح 
 ، ذ(. ٕٚٔٓالسػارد البذخية والسادية والسالية )زكخيا، رابح، 

 إحجىالتي تديع في تدييخ الشذاط الخياضي، فيي  األساسيةدات مغ السدتمدمات وتعج اآلالت والمػازم والتجيي
، وتذيخ السػارد السادية في السشطسات األفزلالتي تعيغ السجرب لمشيػض بسدتػى الخياضي وتصػيخه نحػ  األساسيات
ضية، فيي بسثابة تدييالت التجييدات الالزمة لألنذصة الخيا و  واألدوات واألجيدةالسشذآت الخياضية  إلىالخياضية 

مخحمة  إلىالرتقاء بسدتػاه البجني والفشي مسا يداعج في وصػلو ل   الفخصة في إعجاد الخياضي  إتاحةتعسل عمى 
 .(ٙٗ، ٕٙٔٓ، كسال،أميغتحقيق االنجازات عمى الرعيجيغ الػششي والجولي ) ومغ ثع  الشخبة 

تػفيخ التسػيل الالزم بأقل تكمفة، والسخونة في زيادة  في  السالية أن تػفخ لمسشطسة ميدة تشافدية  لإلستخاتيجيةيسكغ  و 
التسػيل تحاول عادة تعطيع الؿيسة السالية  استخاتيجية وتحاول  األعسال.  إلدارةرأس السال لتػفيخ الجعع السالي الكافي 

 ( ٗٚٔ، ٕٚٔٓلمسشطسة ) عبج الغشي واحسج رضا، 



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 767 - 

 

جسيعيا  السجاالت فقج أصبحت السػارد البذخية والسادية والسالية في السشطسات الخياضية اليػم ترشع فارق التفػق في 
بالذكل الرحيح أعمى عشاصخ االستثسار  إدارتياتسثل  و ورئيدا في التشسية، ميسا  ىحه السػارد دوار  تؤدي   إذ، 

يتػقف عميو الشسػ والتقجم في كل نذاط، لحا يدتػجب عمى  اػارد محػر عائجا ال عبئا، وتعج أىسية تمظ الس يعج  الحي
فعالة تعسل عمى تخصيط وتشطيع ومخاؾبة السػارد  بإدارة    إدارة السشطسات الخياضية االستثسار الكامل ليحه السػارد 

ع وىػ تذخيز واقع إدارة السػضػ  أىسيةالبذخية والسادية والسالية في السشطسة، وَتَتجمى أىسيَّة البحث الحالي ِمغ 
بة الخياضية بػزارة الذباب والخياضة العخاؾية ِمغ وجية نطخ  السػارد البذخية والسادية والسالية في أقدام رعاية السـػ

في البحث الحالي َتكػن َنتيجة َتصبيق استبانة معجة   الشتائج التي َسػف  ستطيخ  مجربي السخاِكد التخُررية، إذ 
بة الخِّياضية إدارةواقع  خريرًا في َتذخيز التقييع  ومغ ثع  السػارد البذخية والسادية والسالية في أقدام ِرعاَية السػـِ

تمظ السػارد حال وجػد ضعف في جػانبيا استشادًا إلى  إدارةفي تذكيل تغحية راجعة ِلمعسل عمى إعادة الشَطخ في 
 استشتاجات البحث والتػصيات الُسقَجمة في ضػئيا.

 مة البحث ُمذكِ  1-2
العامل السادي السختبط بذكل رئيذ  مغ أبخزىا جسمة مغ السعيقات التي قج تػاجو السشطسات الخياضية ولعل  تبخز 

مشيا بأىسية بشاء الكادر البذخي  إيسانالمسػرد البذخي القادر عمى تشفيحىا. فزال عغ  بتشفيح الخصط االستخاتيجية، 
 (ٗٚٔ، ٕٚٔٓج الغشي واحسج رضا، ليكػن قادر عمى مػاصمة السذػار.) عب

السػاىب في تحقيق التقجم الخياضي  ومغ  أىسيةالسػارد البذخية والسادية والسالية فزال عغ  أىسيةوعمى الخغع مغ 
خالل اشالع الباحثان عمى الجراسات الدابقة لع يججا دراسة في ىحا السػضػع وىحا يعج مذكمة في حج ذاتو والتي 

 : اآلتييغيسكغ تمخيريا في التداؤليغ 
بة الخياضية في رعا أقدامالسػارد البذخية والسادية في  إدارةتكسغ جػانب الزعف والقػة في عػامل  أيغ - ية السـػ

 العخاق ؟
بة الخياضية في العخاق؟ إدارةتكسغ جػانب الزعف والقػة في عػامل  أيغ -  السػارد السالية في أقدام رعاية السـػ
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 أىداف البحث 1-3
 ما يأتي: إلىييجف البحث 

  مجربي السخاِكد التخُررية السػارد البذخية والسادية والسالية ِمغ وجية نطخ  إدارةإعجاد أداة تذخيز واقع  1-3-1
بة الخِّياضية أل  وزارة الذباب والخِّياضة العخاؾيَّة. في   قدام ِرعاية السـػ
بة الخِّياضيةأل السػارد البذخية والسادية  إدارةالتعخف عمى عػامل  1-3-2 وزارة الذباب في   قدام ِرعاية السـػ

 والخِّياضة العخاؾيِّة 
بة الخِّياضية ألالسػارد البذخية والسادية في  رةإداالتعخف عمى عػامل  1-3-3 وزارة الذباب في  قدام ِرعاية السـػ

 .والخِّياضة
 َمجاالت البحث 1-4
بة الخِّياضية ِبػزارة الذباب والخِّياضة  المجال البذري: 1-4-1 مجربي السخاِكد التخُررية في أقدام ِرعاية السػـِ

 العخاؾيَّة.
بة الخِّياضية في المجال المكاني: 1-4-2 ِبػزارة  التي تختبط إداريا  جسيعيا  ُمحافطات العخاق  أقدام ِرعاَية السػـِ

 الذباب والخِّياضة العخاؾيَّة.
 ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘ٔلغاية   ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٛٔلمفتخة  :ألزمانيالمجال  1-4-3
 َتحديد الُمرَطمحات  1-5
األحكام استشادًا عمى معمػمات الؿياس، ِبيجف تػضيح الفخق بيغ ما ىي عميو  إصجار"وُىػ َعسمية  التقييم : 1-5-1

الحكع عمى مجى نجاح السذخوع  إصجار( وُيعخفو )الدىخان( بأنو "ٜٕ، ٕٕٔٓاآلن وما َيجب أْن تكػن عميو")كيالنػ،
األنذصة في الُسَشطَّسات  أو البخنامج في تحقيق األىجاف السػضػعة، فيػ َيعسل َعمى َتذخيز الػاِقع وتحجيج ُمدتػى 

 (.ٕٖٔ، ٕٙٓٓالخِّياضية" ) الدىخان،
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بتحجيج احتياجات السشطسة مغ السػارد البذخية وتشسية جسيعيا التي تختبط   األنذصة المهارد البذرية:  إدارة 1-5-2
يجىا في تحقيق قجراتيا ورفع كفاءتيا ومشحيا التعػيس والتحفيد والخعاية الكاممة مغ اجل االستفادة القرػى مغ ج

 (ٖٔ، ٕٕٔٓالسشطسة)رضػان،  أىجاف
ىي عسمية تخصيط  الحاجة لمسػارد السادية السمسػسة السػجػدة في السشطسة والسصمػب  المهارد المادية: إدارة 1-5-3

 تػفيخىا مدتؿبال وتشطيع شخيقة الحرػل عمييا وإيراليا لمسدتفيج بسا يزسغ استسخار العسل بأسخع وقت واقل تكمفة  . 
(Dania& Owhorhu,2016,101) 
( وىػ ِمغ السجرسة اإلدارية القجيسة بأنيا الفعالية الستعمقة De Gaulleَعخََّفيا ) المهارد المالية: إدارة 1-5-4

ورقابتيا في الُسَشطَّسة، أمَّا عمساء السجرسة اإلدارية الُسججدة َؼُيَعخِّفػَنيا ِبأنيا مجسػعة الػضائف  األمػالِبتخصيط وتجييد 
ومػاجية ما يتختب عمييا مغ التدامات  أىجافياقيق اإلدارية الُستعمقة بإدارة مجخى الشقج في سبيل تسكيغ الُسَشطَّسة ِمغ تح

 (.ٗ، ٕٙٔٓفي الػقت السحجد ليا )خالج،
ياضية :  1-5-3 بة الخِّياضية  أقدامُيعخف_ الباحثان_ أقدام ِرعاَية المهِهبة الرِّ بأنيا مذخوع  إجخائياِرعاية السػـِ

والسحافطات، في َجسيع ُمحافطات العخاق السختبصة ِبيا  األقاليعدائخة شؤون  /أشمقتو ِوزارة الذباب والخياضة العخاؾية 
ياضييغ وَتشسية مػاِىبيع واستقصاب إداريا ، ابخز أىجافو ُىػ االعتساد َعمى فمدفة التخصيط االستخاتيجي في إعجاد الخِّ

خياضة الُسدتػيات الكفاءات الخِّياضية السحمية ِبسا يؤِسذ قاعجة ِرياضية ُمَتصػرة، والعسل َعمى إعجاد نػاة داعسة لِ 
 العميا.
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 الدراسات الدابقة والمذابية -2
 (:2116دراسة )معزوز,2-1
 العاممين في المؤسدات الرياضية" أداءالمهارد البذرية ودورىا في تحدين  إدارة"

السػارد البذخية في تحقيق التصػر ورفع كفاءة العامميغ،  إدارةىجفت الجراسة في التعخف عمى مجى نجاح سياسات 
 واستخجم الباحث السشيج الػصفي، وتكػن مجتسع البحث مغ العامميغ في مجيخية الذباب والخياضة بػالية السديمة، ا

( عامل تع اختيارىع بصخيقة الحرخ الذامل، واستخجم الباحث الػسط الحدابي ٕ٘مغ )  عيشة البحث وتكػنت 
ووصل   العيشة،  أفخاد إجاباتفي تحميل  إحرائيةوسائل بػصفيا   نحخاف السعياري والتكخارات والشدب السئػية واال

الباحث  وأوصىالسػارد  ليا دور فعال في نجاح العامميغ عمى وفق السيام السػكمة ليع ،  إدارة أن إلىالباحث 
في  وتحفيدىع  العامميغ  االىتسام بإدارة السػارد البذخية كػنيا تعسل جاىجة عمى تذيط  عجيجة مغ أىسيا بتػصيات 
 السػارد البذخية الحجيثة في السشطسات الخياضية. إدارةاالىتسام بتصبيق سياسات  فزال عغ  السشطسة 

 (2116دراسة )خالد, 2-2
رياضية دراسة ميدانية في مديرية الذباب والرياضة المالي لممؤسدات ال األداءالمالية ودورىا في تقييم  اإلدارة"

 لهالية المديمة"
السالي لمسؤسدات الخياضية ومجى مداىستيا في  األداءالسالية في تقييع  اإلدارةىجفت الجراسة في التعخف عمى دور 

معخفة عسمية  غ فزال ع السؤسدة الخياضية والعػامل الستحكسة بيا  أداءالسالي وكحلظ التعخف عمى  األداءتقييع 
التقييع ومخاحميا وتحجيج معاييخ التقييع، واستخجم الباحث السشيج الػصفي واشتسل مجتسع البحث عمى العامميغ في 

، واستخجم الباحث التكخارات والشدب إداريا( ٕٕمغ ) عيشة البحث وتكػنت  مجيخية الذباب والخياضة بػالية السديمة 
 استشتاجات إلى الباحث  ووصل  العيشة،  إجاباتباخ واختبار مخبع كاي في تحميل السئػية ومعامل الثبات الفا كخون

 إلىالسالية تداىع في نجاح السؤسدات الخياضية وكحلظ استسخار عسمية السخاؾبة يؤدي  اإلدارة أن أىسيا عجيجة مغ 
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ووضائفيا ومتابعة ومخاؾبة  السالية اإلدارةلػضائف  أىسيةالباحث بزخورة اعصاء  وأوصىالقزاء عمى نقاط الزعف، 
 السالي لمسؤسدة  األداء

 البحث إجراءات 3
 منيج البحث 3-1

 استخجم الباِحثان السشيج الػصفي ِباألسمػب السدحي ِبسا يتالءم مع شبيعة الجراسة الحالية.
 ُمجتمع البحث وعيناتو  3-2

بة  األلعابمجربي   اشتسل ُمجتسع البحث عمى  الخِّياضية في السخاكد التخُررية العائجة إلى أقدام رعاية السـػ
التي  ( محافطة ٘ٔ( مخكد تخُرري في )ٜٚ( مجرب، مػزعيغ عمى )ٜ٘ٔالخِّياضية في العخاق والبالغ عجدىع )

ِبػاقع  ة عيشات (، وَتػزَع ُمجتسع البحث عمى ثالثِٔبػزارة الذباب والخِّياضة وكسا مبيغ في  الججول ) إداريا تختبط 
%( ِمغ ُمجتسع ٓٙ( مجربيغ، و)ِٓٔقػاميا ) التي بمغ  %( ِمغ ُمجتسع البحث عيشة التصبيق االستصالعي األولي ٘)

%( ِمغ ُمجتسع ٖ٘، و)ا( مجربٚٔٔقػاميا ) التي بمغ  البحث عيشة التحقق مغ االتداق الجاخمي والثبات لألداة 
( استبانة، بعزيا لع ُيدَتخجع والبعس ٕٛ، وقج استبعج الباحثان )ا( مجربٛٙ)قػاميا  التي بمغ  البحث عيشة التصبيق

 .اآلخخ غيخ ُمكتسل اإلجابة
 

 
 
 
 
 
 



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 766 - 

 

 ( يبين ُمجتمع البحث في أقدام رعاية المههبة الرياضية في العراق1الجدول )

 
 أداة البحث 3-3
 تحديد األبعاد 3-3-1
 إدارةتذخيز واقع  أداة   أبعاداالشالع عمى الجػانب الشطخية الستعمقة بسػضػع البحث قام الباحثان بتحجيج  بعج  

السػارد السالية،  إدارةىػ بعج  األولالتي تكػنت مغ بعجيغ،  السػارد البذخية والسادية والسالية في السشطسات الخياضية 
 خية والسادية.السػارد البذ أداة يػ بعج فالبعج الثاني  أما
 صياغة الفقرات -3-3

عينة التطبيق  نجتمع البحث األقدام
االستطالعي 

 االولي
5% 

 عينة االتداق الداخمي والثبات
61 % 

 عينة التطبيق
استبانة  35%

 معتمدة
استبانة 
 مدتبعدة

استبانة  معتمدةاستبانة 
 2 11 5 31 1 51 بـغــداد مدتبعدة

 1 4 2 9 1 17 نيـنـهى 
 1 4 1 8 1 15 البـررة
 1 3 1 5 1 11 كـركهك

 - 3 1 3 - 7 صالح الدين
 - 3 1 4 1 9 كربالء
 1 3 1 5 1 11 النجف
 1 3 1 4 - 9 بابل
 2 5 - 9 1 17 واسط
 1 2 - 6 - 9 المثنى
 1 3 - 3 1 8 ميدان
 1 3 - 4 1 9 الديهانية
 - 3 - 4 - 7 االنبار
 1 3 1 4 1 11 ديالى

 - 2 1 3 - 6 ذي قار
 13 55 15 112 11 195 المجمهع

117 68 
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السػارد البذخية  إدارة( فقخة لُبعج ٘ٔعمى بعجيغ بػاقع ) تػزعت  ( فقخةٖٔالبحث برػرتيا األولية ) أداة بمغ عجد فقخات 
 ( لُبعج اإلدارة السالية. ٙٔوالسادية      و)

 الردق الظاىري  3-3-3
قام الباِحثان ِبعخض أداة البحث عمى ُخبخاء االختراص في َمَجال اإلدارة العامة واإلدارة الخياضية والتجريب الخياضي 

، ِلمفــــتـــــخة ِمغ ( ٔ)ممحق ( خبيخاً ٖٓعجدىع ) الحيغ بمغ  فزاًل عغ ُخبخاء االختراص في َمجال الؿياس والتقػيع 
مغ حيث )صالحية كل فقخة ومجى مالءمتيا  ُشمَب ِمشيع إصجار الحكع (، وٕٕٓٓ/ٕ/ٖٔغاية )لِِ  ( ٕٕٓٓ/ٔ/ٜٔ)

تعجيل ما ىػ مشاسب لمفقخات، مجى مالئسة  أودمج  أونقل  أوفقخة مشاسبة، ححف  أية  لمُبعج السشدػبة اليو، إضافة
ػية كػسيمة إحرائية بجائل االستجابة(، وبعج االشالع عمى آراء الدادة الُخبخاء استخجم الباحثان قانػن الشدبة السئ

(، وتع إجخاء التغييخات التي ٕفي الججول) كسا يتزح  ِلمتعخف عمى ندب اتفاق الدادة الُخبخاء حػل فقخات األداة 
  ( فقخات، ٛ( فقخة، وتعجيل )ٗٔ%( فسا فػق، وقج أسفخت نتائج التحميل َعغ ححف )ٙٚاتفق عمييا الُخبخاء ِبشدبة )

فزاًل َعغ ُمالئسة بجائل  بعجيغعمى تػزعت  فقخة( فقخة ٚٔبحث بعج الححف والتعجيل )أصبح عجد فقخات أداة ال لحا 
 االستجابة السحجدة.

 الدادة الخبراء وندب اتفاقيم عمى فقرات األداة أراءتحميل   ( 2الجدول )يبين 

 الحكم مهافقهن ال غير  المهافقهن  تدمدل الفقرات األبعاد
 الندبة العدد الندبة العدد

دارة
اإل

 
الية

الس
 

 إبقاء الفقرات 3633% 1 % 9666 29 9, 1
 إبقاء الفقرات 11% 3 % 91 27 8, 2

 حذف الفقرات 71% 21 % 31 9 11, 7, 5, 4, 3
 تعديل الفقرات 16666% 5 % 83633 25 14, 13, 11,  6

 إبقاء الفقرات 21% 6 % 81 24 15, 12
 حذف الفقرة 91% 27 11% 3 16

دارة
إ

 
رد 

سػا
ال

خية 
لبذ

ا
دية

لسا
وا

 

 تعديل  الفقرة 13633% 4 % 86666 26 3, 1
 حذف الفقرات 86666% 26 13633% 4 15, 12, 4, 2

 إبقاء الفقرات 16666% 5 % 83633 25 13, 9, 5
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 الحكم مهافقهن ال غير  المهافقهن  تدمدل الفقرات األبعاد
 الندبة العدد الندبة العدد

 حذف الفقرات 81% 24 % 21 6 14, 11, 6
 تعديل الفقرات 6666% 2 % 93633 28 11, 7

 حذف الفقرة 63633% 19 36666% 11 8
 
 التطبيق االستطالعي األولي 3-3-5
ألغخاض َتخز ِحداب زمغ اإلجابة، ووضػح األسئمة وابتعادىا َعغ الغسػض، وفتح أفاق ججيجة َلجى الباحثان في  

السيسة وححف الغيخ ُمِيع، وبػية اسِتكسال الُسعاِمالت العمسية لألداة، َشِبق الباحثان األداة برػرتيا  األفكار إضافة
( عمى عيشة ِمغ السجربيغ في السخاكد التخررية في أقدام ٕٕٓٓ/ٕ/ِٕٛلغاية ) ( ٕٕٓٓ/ٕ/ٖٕاألولية ِلمفتخة )

بة الخياضية في العخاق وِبشدبة ) بحث، ِمَسغ لع يكػنػا ضسغ عيشة االتداق الجاخمي %( ِمغ مجتسع ال٘رعاية السـػ
أن فقخات أداة البحث واضحة ومفيػمة َلجى  أفخاد  يغ( مجربيغ وتبيغ لمباحثٓٔالثبات وعيشة التصبيق، والباِلغ قػاميا )

 ( دؾيقة، فزاًل عغ ُمالئسة بجائل االستجابة لألسئمة.ٛٔالعيشة ويسكغ اإلجابة عمييا ِبسجة متػسط زمشيا )
 ُمعاِمل االتداق الداخمي 3-3-6

تجانذ فقخات أداة البحث، َشَبق الباحثان األداة عمى عيشة ِمغ السجربيغ في السخاكد التخررية في  إلىلمػصػل 
( استبانة ٘ٔ( قدع، وبعج استبعاد )٘ٔعمى )تػزعػا  ، ا( مجربٚٔٔ%( ِمغ ُمجَتسع البحث وقػاميا )ٓٙالعخاق ِبشدبة )

( مجرب، لمفتخة مغ ٕٓٔ( ِمشيا َغيخ صالحة بَمغ العجد الكمي ِلعيشة االتداق الجاخمي )ُ٘تدَتخجع و)( لع ٓٔبػاقع )
العالقة بيغ الفقخة والبعج الحي  بإيجاد  معامل االتداق الجاخمي  إيجاد(، وتع  ٕٕٓٓ/ٗ/ٙٔ( لغاية )ٕٕٓٓ/ٖ/ٛ)

وِلعجم تػافخ محظ خارجي اعتسج الباحثان  إحرائية بػصفو وسيمة  تشتسي اليو، ِباستخجام ُمعاِمل االرتباط بيخسػن 
درجة ألفخد الكمية أفزل محظ  تعج  (Anastasi,1976, 144درجة ألفخد ِبػصفيا محكًا داخميًا، وىحا ما يؤكجه )

 (ٖفي الججول) كسا يتزح    داخمي
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 قيم ارتباط الفقرة مع المحهر وقيم ارتباط الفقرة  مع الدرجة الكمية  (3جدول )يبين 

 ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية ارتباط الفقرة بدرجة البعد الفقرة  الُبعد  
 (sigالداللة )      االرتباط        (sigالداللة )    االرتباط     

دارة
اإل

 
الية

الس
 

    1 16585* 16111 16546* 16111 
    2 16515* 16111 16394* 16111 
    3  16629* 16111 16559* 16111 
    4 16572* 16111 16418* 16111 
    5  16613* 16111 16533* 16111 
    6 16617* 16111 16587* 16111 
    7 16245* 16113 16118 16858 
    8  16671* 16111 16521* 16111 
    9 16683* 16111 16425* 16111 
   11 16441* 16111 16425* 16111 

دارة
إ

 
ة  

ذخي
 الب

ػارد
الس

ية 
ساد

وال
 

   11 16371* 16111 16132 16186 
   12 16621* 16111 16488* 16111 
   13 16657* 16111 16541* 16111 
   14  16424* 16111 16461* 16111 
   15 16622* 16111 16436* 16111 
   16  16652* 16111 16418* 16111 
   17 16462* 16111 16423* 16111 
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( ومدتػى الجاللة 4ٖٙٛٓ -4ٕٗ٘ٓ( ُمعاِمالت ارتباط الفقخة بالُبعج السشدػبة اليو تخاوحت ما بيغ )ِٗمغ)الججول  يتبيغ
( 4٘ٛٚٓ -4ٓٔٛٓ(، أما ُمعاِمالت ارتباط الفقخة بالجرجة الكمية قج تخاوحت ما بيغ )4ٖٓٔٓ – 4ٓٓٓٓبيغ )  ليا 

غيخ متدقة، إذ بَمغ  كػنيا( ٔٔ، ٚذات التدمدل ) فقختيغ واستبعجت(، 4ٛ٘ٛٓ – 4ٓٓٓٓبيغ ) ومدتػى الجاللة ليا 
( وبَمغ مدتػى داللة ُكل مشيا عمى التػالي 4ٖٕٔٓ -16118ُمعاِمل االرتباط ليسا بالجرجة الكمية عمى التػالي )

 (، ٘ٔأصبح مجسػع الفقخات) لحا  (، 4ٓ٘ٓ(، عشج ندبة خصأ )4ٔٛٙٓ -4ٛ٘ٛٓ)

 ُمعاِمل الثبات 3-3-7
بمغ ُمعاِمل االرتباط بيخسػن بيغ نرفي االختبار  إذتع التحقق مغ الثبات باستخجام شخيقة التجدئة الشرؽية 

لباحثان عمى نرف ثبات األداة، وِبغـخض التػصل إلى ثبـات األداة َكُكل استخجم الباحثان ( وِبحلظ حرل ا4ٖٚ٘ٗٓ)
( وباستخجام ُمعادلة جتسان  بمغ 4ٛٙٓبمغ الثبات الكمي ) إذ (Spearman- Brown)بخاون  -ُمعادلة سبيخمان 

  (.4ُٜٖ٘ٓمعاِمل الفا فتبيغ أنو ) بإيجاد  (، أما الصخيقة الثانية تست 4ٕٛ٘ٛٓالثبات )
  وصف أداة البحث بريغتيا النيائية 3-3-8

َبعج استكسال الُسعاِمالت العمسية )صجق السحتػى، صجق السحكسيغ، االتداق الجاخمي، الثبات( ألداة تقييع إدارة السػارد 
بة الخياضية ِبػزارة الذباب والخياضة العخاؾية وإجخاء التعجيالت الالزمة  البذخية والسادية والسالية في أقدام رعاية السـػ
 ( ٔ( فقخة )السمحق٘ٔفي ضػء التحميالت التي نتجت َعغ السعامالت العمسية، استقخت األداة ِبرػرتيا الشيائية عمى )

تتع  إذالسػارد البذخية والسادية،  إدارة( فقخات لسحػر ٙالسالية، و) اإلدارةلسحػر  ففخات( ٜعمى بعجيغ بػاقع )تػزعت 
-ٕ-ٔعمى التػالي) األوزانئل) اتفق تسامًا، اتفق، نػعًا ما، ال اتفق، ال اتفق تسامًا( وىي تحسل االستجابة وفق البجا

لمفقخات عمى وفق الػسط الحدابي وذلظ بحداب شػل الفتخة عمى مؿياس  اإلجابة(،  ويتع حداب نتيجة ٘-ٗ-ٖ
( الحي ىػ عجد البجائل ٘( وىػ يسثل عجد السدافات بيغ البجائل عمى الخقع )ٗالخساسي مغ خالل قدسة الخقع ) ليكخت

 (ٕٙ، ٜٕٓٓ( )الفخا،ٗفي )الججول كسا يتزح  ( يسثل شػل الفتخة بيغ البجائل 4ٓٛٓليكػن لجيشا الخقع )
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 لفترة عمى وفق مقياس ليكرت الخماسي( يبين طريقة احتداب الهسط الحدابي وذلك بحداب طهل ا4الجدول )

 

 التطبيق النيائي3-3-9
 ( عمى عيشة الجراسة الخئيدة )عيشة التصبيق(.ٕٕٓٓ /٘/ٕٔ( ولغاية )ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٙشبقت أداة البحث لمفتخة مغ )

استخجم ) الشدبة السئػية، التكخار الشدبي، الػسـط الحدابي، االنحخاف السعياري، تم : اإلحرائيةالهسائل  3-4
 بػصفيا وسائل  وبخاون، معادلة جتسان، معامل الفا، السجى، شػل الفئة( معامل االرتباط بيخسػن، معادلة سبيخمان

 .(Excel)( وبخنامج SPSS) اإلحرائيةفي تحميل البيانات باستخجام الحقيبة  رائيةإح
 عرض النتائج ومناقذتيا 4

 اإلجابةالحدابية واالنحرافات المعيارية واتجاه  واألوساط( يبين تكرار وندبة تكرار كل استجابة 5الجدول )يبين 
 المالية اإلدارةمل األفراد عينة التطبيق عمى عه 

دل 
دم

ت
رات

عبا
ال

 

 أتفق البدائل
 تماما

 

 ال اتفق ال اتفق نهعا ما اتفق
 تماما

 الهسط
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 اتجاه
 اإلجابة

 1 2 3 4 5 ناالوزا
 ال اتفق  1667769 168111 19 28 8 1 1 التكرار 1

 3465 5169 1465 1 1 الندبة%

 اإلجابةنتيجة  الػسط الحدابي
 ال اتفق تساما 4ٜٚٔ-ٔ

 ال اتفق 4ٜٕ٘ -4ٛٓٔ
 نػعا ما 4ٖٜٖ  -4ٕٙٓ
 اتفق 4ٜٔٗ  -4ٖٗٓ
 اتفق تساما ٘ -4ٕٓٗ
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دل 
دم

ت
رات

عبا
ال

 

 أتفق البدائل
 تماما

 

 ال اتفق ال اتفق نهعا ما اتفق
 تماما

 الهسط
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 اتجاه
 اإلجابة

 1 2 3 4 5 ناالوزا

2 
 16 31 7 1 1 التكرار

 ال اتفق 1669534 168727
 2961 5664 1267 168 1 الندبة%

 ال اتفق 1687886 264727 6 24 19 5 1 التكرار 3
 1169 4366 3465 961 168 الندبة%

216 168 الندبة% نهعا ما 1676893 269636 1 13 29 11 1 التكرار 4
1 

5267 2366 168 

186 1 الندبة% نهعا ما 1691269 266182 6 19 21 11 1 التكرار 5
2 

3664 3465 1169 

 1169 4763 3862 266 1 الندبة% ال اتفق 1672567 263455 6 26 21 2 1 التكرار 6

 2565 5465 2161 1 1 الندبة% ال اتفق  1667818 169455 14 31 11 1 1 التكرار 7

 3267 4565 2168 1 1 الندبة% ال اتفق 173718 168919 18 25 12 1 1 التكرار 8

 2161 4168 3664 168 1 الندبة% ال اتفق 1677936 262111 11 23 21 1 1 التكرار 9
 

( التكخار وندبة التكخار والػسط الحدابي  واالنحخاف السعياري واتجاه اإلجابة ألفخاد َعيَشة ٘يَتبيغ ِمغ الَججول ) 
( ِبػَسط ِحدابي َعمى التػالي ٜ، ٛ، ٚ، ٙ، ٖ، ٕ، ٔالسالية، َجاَءت الفقخات السخقسة ) اإلدارةالتصبيق عمى عػامل 

العيشة نحػ)ال  إجاباتاه ( واتج4ٕٕٓٓٓ -4ٜٜٛٓٔ -4ٜٗ٘٘ٔ -4ٖٕٗ٘٘ -4ٕٕٗٚٚ -4ٕٛٚٚٔ -4ٛٓٓٓٔ)
بة  أتِفق(، وَيتبيَّغ ِمغ ذلظ ُضعف ُيَدِبب تأثيخًا َسمبيًا َعمى َتقجم السػىػبيغ في أقدام ِرعاَية السـػ
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( َوُىع َعمى التػالي )السػازنة السالية كاؼية ِلمػصػل ِبالسػاىب الخياضية إلى ٖ، ٕ، ٔؼيسا َيُخز الفقخات الُسخقسة )
الدشػات الساضية( و)االعتساد َعمى مراِدر تسػيل ُمتعِجدة(، في  لسػازنة السالية ُمدتِقخة َومدتجامة ُمدتػى الُشخبة( و)ا

( َتُجل َعمى أنَّ السػازنة السالية التي ُتخِرريا ِوزاَرة الذباب والِخياضة ٕ، ٔنالِحع إجابة أفخاد العيشة َعمى الفقختان )
َغيخ ُمدَتِقخة، وَيخى _الباِحثان_ في ذلظ ضعٌف أساسي يؤِثخ َسمبيًا َعمى  نفدو  بالػقت    َضعيفة، َفيي َغيخ كاؼية و

تقجم السػىػبيغ وَيعدو الباِحث الدبب إلى أمخيغ، األول ُىػ َتَجىػر الػضع الدياسي واالقترادي في العخاق َوما َنَتج 
التي َتُجل  ( ٖػ ما جاَء في الفقخة رقع )التقذف التي َعِسمت ِبيا الحكػمة السخكدية، األمخ الثاني ىُ  إجخاءاتَعشو ِمغ 

بة الخِّياضية تعتِسج في تسػيميا َعمى السرجر الحكػمي، وليَذ َعمى مراِدر  فحدب  َعمى أن أقدام ِرعاَية السػـِ
ضعف  ُمتعِجَدة، َوَغيخ َمدسػح َليا  بتشسية السػاِرد أو استحجاث مراِدر تسػيل ُأخخى، وِبيحا الرجد ُيذيخ)سعجهللا( "إنَّ 

ِمغ الُستغيخات االقترادية السؤِثخة في فعالية أنِذصة الُسَشطَّسة، وخرػصًا ِتمظ التي  يعج  التسػيل الحكػمي ِلمُسَشطَّسات
 (. ٔٓٔ، ٕٚٔٓ")سعجهللا،فحدب  تعتِسج عمى مرَجر تسػيل حكــػمي 

الية ِلمسخكد التخرري( و)َيتع تخريز ( َوُىع َعمى التػالي ) َتقجيخ االحتياجات السٛ، ٚ، َٙوؼيسا َيخز الفقخات )
والسكافئات( و)يتع تخريز  واإلشعامالتجريب والتشقل  أجػرمباِلغ مالية ِلمسجربيغ في السخكد التخرري تتسثل في 
َعجم  إلى تذيخالتشُقل واإلشعام والسكافئات(  أجػرتتسثل في  مبالغ مالية لالعبيغ السػىػبيغ في السخَكد التخرري 

ُذكخ في الفقخات أعاله، وَيعدو  _الباِحثان_ الدبب  إلى َعجم  تػافخ مػازنة كاؼية َيتع تخريَريا ِبالذكل تػاِفخ ما 
ياضية  َيذَتِسل َعمى .Hoye, et alالرحيح، َوِبيحا الرجد ُيذيخ) ( " إنَّ تخريز السػارد السالية في الُسَشطَّسات الخِّ

ح ِلمسجربيغ والعاِمميغ َوكحِلظ إدارة الالعبيغ الُستسثمة ِبالخجمات الصبية و والخواِتب التي ُتسشَ  األجػرِعجة أمػر ِمشيا 
والخواِتب والسكافئات إلى َجحب  األجػر(، وَيخى )دوديغ( "َتيِجف سياسة َتحجيج Hoye, et al., 2015,221)الشقل" 

بذخية الُستػِفخة في الُسَشطَّسة، َوكحِلظ األفخاد والحرػل َعمى ِقػى َبذخية مؤىمة ِباإلضافة إلى الِحفاظ َعمى الِقػى ال
 (. ٓٛٔ، َٕٗٔٓتحـفيد األفخاد عـمى ِزياَدة األداء الُسـتسيد")دوديغ،

التي َتشز )تتساشى اإلنجازات الِخياضية َمع ما ُيرخف َعمييا ِمغ أمػال( َيتبَيغ في ضػء  ( ٜأمَّا ؼيسا َيُخز الفقخة )
_الباِحثان_ ِبالخغع ِمغ ويجج  ا بيَغ َحجع التسػيل وَحجع اإلنجازات الُستحِققة، إجابة أفخاد العيشة َعجم وجػد تشاسب م

ضعف اإلنجازات التي حَقَقيا السػىػبيغ، إال أنيا ُتعَتبخ َجيجة لػ َتع ُمقاَرنِتيا ِبسا ُيرَخف َعمييا ِمغ أمػال، وَيخجع 
يب ِبسا َيدَسح وضَعيع السادي، ويعدو _الباحثان_ ذلظ، إلى َرغبة بعس السػىػبيغ والسجربيغ ِباالستسخار َعمى التجر 
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ياضية في  إلىالدبب  بة الخِّ قمة اإلمكانات السالية الُستػِفخة والتي يتع تخريريا لمسػىػبيغ في أقدام ِرعاَية السػـِ
 العــــخاق.

و)وجػد نطام رقابة ( وىسا عمى التػالي )السحافطة عمى السال العام وحدغ استغاللو( ٘، ٗجاءت الفقخات السخقسة )
 ( 266182 -269636مالية سميع يػفخ خرائز وشخوط استخجام السػارد السالية( عمى وسط حدابي عمى التػالي )

تخريز السػارد السالية ومخاقبتيا  ليذ بالسدتػى  إنالعيشة نحػ )نػعا ما(، ويخى _الباحثان_  إجاباتتجاه 
بة بػزارة الذباب والخياضة العخاؾية.السصمػب، مسا يعيق عسمية تشسية وتصػيخ السػا   ىب الخياضية في أقدام رعاية السـػ

 

ألفراد  اإلجابةالحدابية واالنحرافات المعيارية واتجاه  واألوساط( يبين تكرار وندبة تكرار كل استجابة 6الجدول )
 عينة التطبيق عمى عهامل تنمية المهارد البذرية والمادية

رات
عبا

ل ال
مد

تد
 

 البدائل
 أتفق
 تماما

 

ال اتفق  ال اتفق نهعا ما اتفق
 تماما

 الهسط 
 الحدابي

 االنحراف
 المعياري 

 اتجاه
 االجابة

 1 2 3 4 5 األوزان

 1465 4168 3267 1169 1 الندبة% ال اتفق 1687348 264111 8 23 18 6 1 التكرار 11

 ال اتفق 1671496 169455 15 28 12 1 1 التكرار 11
 2763 5169 2168 1 1 الندبة%

 763 2366 5465 1169 366 الندبة% نهعا ما 1686923 268111 4 13 31 6 2 التكرار 12

 ال اتفق 1663723 262364 4 36 13 2 1 التكرار 13
 763 6565 2366 366 1 الندبة%

 961 3169 4565 1465 1 الندبة% نهعا ما 1684367 266545 5 17 25 8 1 التكرار 14

 2565 4161 2961 565 1 الندبة% ال اتفق 1686961 261455 14 22 16 3 1 التكرار 15
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( التكخار وندبة التكخار والػسط الحدابي  واالنحخاف السعياري واتجاه اإلجابة ألفخاد َعيشة ٛيَتبيغ ِمغ الَججول )  
( عمى وَسط ٘ٔ، ٖٔ، ٔٔ، ٓٔالتصبيق َعمى عػامل تشسية السػارد البذخية والسادية، َحرمت الفَقخات الُسخقسة )

العيشة نحػ )ال  إجاباتتجاه  ( 261455 -262364 -169455 -264111ِحدابي لكل مشيا عمى التػالي )
بة الخِّياضية وىحا يؤِثخ  أتِفق( ِمسَّا َيجل َعمى وجػد ضعف ؼيسا ُذكخ في الفَقخات أعاله لجى إدارة أقدام ِرعاَية السػـِ

 َسمبيًا في َعسمية تشسية وَتصػيخ السػاِىب الخِّياضيـة.
التي َتشز عمى )َيتع تحجيج االحتياجات الالزمة ِلمعامميغ في السخَكد التخُرري( َيتبغ  ( ٓٔؼيسا َيُخز الفَقخة )

وجػد ضعف َلجى اإلدارة القائسة َعمى ىحه السخاِكد في تحجيج احتياجاتيا والعَسل عمى تػفيخىا، وَيعدو _الباحثان_ 
الالزمة أو قج ال َيتػفخ الجعع الكافي ِمغ ِقبل ِوزارة الدَبب إلى َعجم وجػد عسميات التقييع الُسدَتِسخة ِلتحجيج االحتياجات 

الذباب والخِّياضة العخاؾيَّة، وَيخى _الباحثان_  ضخورة ِدراسة وَتحجيج احتياجات العاِمميغ في السخاِكد التخُررية 
سا م  إلى األداء العالي، ِلسا ليا أىسية َكبيخة ُتداِىع في َتصػيخ السػاِىب الخِّياضية والػصػل ِبيع  إشباعياوالعَسل عمى 

يؤكجه )الجسػقي( "ِعشجما َيتع تحجيج االحتياجات في الُسَشطَّسة فإن ىحه االحتياجات ُتعتبخ شاِممة وُتخِكد عمى أىجاف 
، ٕٚٔٓالُسَشطَّسة ِمثل خمق مشاخ َعسل ُمشاِسب وزيادة كفاءة األداء وَتحديغ الػضع التشافدي ِلمُسشـَـطَّسة")الجسػقي،

ٕ٘.) 
لتي َتشز َعمى )وجػد ِنطام الحػافد َكسرَجر ِلتذجيع العاِمميغ ِمغ اجل َتصػيخ السشطسة ا ( ٔٔسا َيُخز الفَقخة )ؼي اأم

بة الخياضية إلى استخجام ِنطام الحػافد وىحا ال َيجفع ِبالعامميغ في الُسَشطَّسة  الخياضية( َيتبيغ افتقار أقدام ِرعاَية السػـِ
الشرخ( "َضخورة تػافخ ِنطام  أبػالتي َتجعع بقاء الُسَشطَّسة ونسػىا وىحا ما يؤكجه ) واألساليبخق وابتكار الصُ  اإلبجاعإلى 

 أبػِلمحػافد داخل الُسَشطَّسة في َسبيل َتفاُعل العامميغ َمع الُسَشطَّسة وَتذجيعيع ِلسديج ِمغ التسيد واالبتـــــكار في األداء" )
 (ٙٚٔ، ٕٕٔٓالشرخ، 

دورات تجريبية مشطسة(  في ( والتي َتشز عمى )يتع َصقل السجربيغ السعَتسجيغ ِبذكل ُمدتِسخ ٖٔة )وما َيُخز الفقخَ 
بة الخِّياضية باستخجام  خاصة ِلتصػيخ السجربيغ حتى  أساليبَيتبيَّغ َعجم ِؾيام اإلدارة القائسة عمى أقدام ِرعاَية السػـِ
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( والتي ِمغ ضسشيا أن ُتحجد الُسَشطَّسة َٔبب إلى ما جاَء في الفَقخة )يكػنػا َفعَّاليغ في وضائفيع وَيعدو _الباحثان_ الد
الكتدابيا وَتشسيتيا، وِبيحا الرجد  تجريبيةالخياضية السيارات الالزمة ِلمسجربيغ وأن َتعسل عمى وضع بخاِمج 

، َتعسل عمى َتحديغ األداء ُيذيخ)جسيل( " إنَّ َصقل وتشسية ميارات السجربيغ ىي َعسمية ُمخَصَصة، ومشطسة، وُمدَتِسخة
ُتخِصط َليا  تجريبيةوزيادة الخبخة َلجى السجربيغ َعغ َشخيق َتػسيع َمعاِرفيع، وَصقل مياراتيع، ضسغ َبخامج وأساليب 

التي َتشز  ( ٘ٔ(، وؼيسا َيُخز الفَقخة )ٕٔ، ٕٙٔٓالُسَشطَّسة عمى وفق حاجاتيع وما تحتاجو الُسَشطَّسة َنفديا" )جسيل،
الراالت والسالعب الخياضية( َيتبيَّغ َعجم تػاِفخ الراالت والسالِعب  إنذاءالذخوط القانػنية ِعشج  مخاعاةتع يَ عمى )

ذات السػاصفات العالسية والسشاسبة  ِلمتجريب والُسشافدة، وفي ذِلظ ضعف يؤِثخ َسمبيًا عمى َتشسية وَتصػيخ السػىػبيغ، 
ِمغ السخافق الخياضية التي ُتداعج في ِبشاء  تعج  ات الجػدة العاليةأن السالعب والراالت الخياضية ذ أساس عمى 

"إن البيئة السثالية لمتشسية َتَتزسغ تػافخ مخافق (   (Jacob,2014, 17بيئة مثالية ُتحيط ِبالسػىػبيغ وىحا ما أكجه
و _الباِحث_ الدَبب إلى َتجىػر " وَيعد وُمعجات عالية الجػدة ِلمتجريب واالختبار، ِمغ اجل َتعديد وَتصػيخ الخِّياضييغ

( وما َنتج َعشيا ِمغ فداد َٖٕٓٓبعج حخب العخاق سشة )   والسيسا  الػضع الدياسي واالقترادي واألمشي في البمج 
( ِمغ احتالل ٕٗٔٓأدت إلى َعجم اىتسام الُحكػمة ِبفئة الذباب، وما ِعقبيا في َسشة )صخاعات داخمية إداري ومالي و 
وسيصختو عمى مداحات واسعـة أدت إلى َتخخيـب ودمار ِلمُبـشى التحتـية في البمج، وِمـغ ضسشيا  رىابياإلتشطيع داعر 

 مشـذآت وزارة الذباب والخِّياضية.

( واتجاه إجابات العيشة نحػ 4ٕٙ٘ٗ٘ -4ٕٛٓٓٓ( ِبػَسط ِحدابي عمى التػالي )ٗٔ، ٕٔوجاَءت الفَقخات الُسخقسة )
ى حيادية إجابة أفخاد العيشة بخرػص ما ُذكخ في الفقخات أعاله، وُىػ َليذ ِبالسدتػى )نػعًا ما(  ِمسَّا َيجل َعم

 العالي. األداءالسصمػب الحي َيزسغ َتقجيع خجمات فعالة ُتداِىع في َتصػيخ السػىػبيغ والػصػل ِبيع إلى  مخحمة 
الالعبيغ  السخَكد التخرري  َمع عجدالتي َتشز عمى )يتشاَسب أعجاد السجربيغ في  ( ٕٔؼيسا َيُخز الفَقخة )

بة الخِّياضية في العخاق ليذ  التجريبيةالسػىػبيغ( ِمسَّا َيجل َعمى عجم تػاِفخ الكػاِدر  بالقجر في أقدام ِرعاَية السػـِ
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رية، ِوفقًا ِلسا َيحتاجو السػىػبيغ ِمغ ُخبخات ُمتعجدة تتالءم َمع شبيعة وعجد السػىػبيغ في السخاِكد التخُر الكافي، 
 األجػرِوزارة الذباب والخياضة ِبسا َيزسغ تأميغ   وَيعدو _الباحثان_ الدَبب إلى قمة الجعع السالي الُسخَرز ِمغ 

فزاًل عغ افتقار إدارة السالية،  اإلدارة( مغ عػامل ٔوىحا ما تػصل اليو الباحث في نتيجة الفقخة )، والخواتب ِلمسجربيغ
بة في الع السحمية، وِبيحا الرجد ُيذيخ) مقابمة(  التجريبيةخاق إلى سياسات َتزسغ استقصاب الكفاءات أقدام ِرعاَية السػـِ

البذخية السؤىمة ِلمتجريب ُتعتَبخ ِمغ العػاِمل السؤثخة في فعالية بخامج التجريب والتي َتشز َعمى  اإلمكانات"إنَّ تػافخ 
 (.ٖٓ، ٕٔٔٓة" )مقابمة،إيجاد عجدًا كاؼيًا مغ السجربيغ ِبسخَتمف مؤىالتيع العمسي

تػفيخ السالبذ واألدوات واألجيدة الخياضية لمسػىػبيغ في السخَكد عمى ) تشز التي ( ٗٔوما َيُخز الفَقخة الُسخقسة )
بة الخِّياضية لمسػىػبيغ ِمَسا ُيعيق َتقجم  التخرري( َيتبيَّغ ِقمة اإلمكانات السادية التي تػِفخىا إدارة أقدام ِرعاَية السػـِ

والتجييدات الخياضية وحجاثتيا َلو أثخ َكبيخ في  األدواتػاِىب الخِّياضية وَتصػرىا، وَيخى _الباِحثان_ إنَّ تػفيخ الس
والسشذآت  األدواتَتصػيخ ُمدتػى األداء سػاًء أثشاء التجريب أو السشافدات وِبيحا الرجد ُيذيخ )شخف( "إنَّ تػفيخ 

 (.ٖٕٚ، ٜٜٜٔلعػاِمل التي ُتدِيع في َنجاح بخامج التخبية الخياضية" )شخف،الخياضية ِبالسدتػى الَجيج ُيعتبخ ِمغ ا
 االستنتاجات والتهصيات -5
 االستنتاجات 5-1
بالسحافطة عمى السال العام وحدغ استغاللو و وجػد نطام رقابة حرمت عػاِمل اإلدارة السالية الُستعمقة  5-1-1

 .عمى ُمدتػى ُمتػسطوشخوشيا  استخجام السػارد السالية   مالية سميع يػفخ خرائز 
بكفاية السػازنة السالية ِلمػصػل ِبالسػاىب الخِّياضية إلى السالية  والستسثمة  اإلدارةانخفس وجػد عػاِمل  5-1-2

دة فزاًل عغ ُمدتػى الُشخبة واستقخار السػازنة السالية ِخالل الدشػات الساضية واالعتساد عمى مراِدر تسػيل ُمتعجِ 
َتقجيخ االحتياجات السالية ِلمسخكد التخُرري وتخريز مباِلغ مالية ِلمسجربيغ في السخكد التخُرري تتسثل في 

تتسثل  والسكافئات وتخريز مبالغ مالية لالعبيغ السػىػبيغ في السخَكد التخُرري  واإلشعامالتجريب والتشقل  أجػر
  التشُقل واإلشعام والسكافئات.  أجػرفي 
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بة الِّخياضية  ألقدامعػاِمل تشسية السػارد البذخية والسادية في  جاءت 5-1-3 وزارة الذباب والخِّياضة في  ِرعاَية السػـِ
تػفيخ السالبذ  الالعبيغ السػىػبيغ و بتشاَسب أعجاد السجربيغ في السخَكد التخُرري  مع عجدالتي تتعمق  العخاؾيَّة 

 .واألدوات واألجيدة الخياضية لمسػىػبيغ في السخَكد التخُرري ِبذكل متػسط
تحجيج وتػفيخ االحتياجات الالزمة لمسخاكد التخُررية واستخجام نطام الحػافد والسكافئات انخفزت عػامل  ٗ-ٔ-٘

 .ةالتجريبيالسالعب و تػافخ الجورات التجريبية ِلسجربي السخاكد التخُررية و كفاية الراالت و 
 التهصيات  5-2
 تفعيل دور الخقابة السالية بسا يداعج عمى الحفاظ عمى السال العام. ٔ-ٕ-٘
 أجػراالعتساد َعمى مراِدر تسػيل ُمتعِجدة وَتقجيخ االحتياجات السالية ِلمسخكد التخرري بسا يغصي  ٕ-ٕ-٘

 والسكافئات لالعبيغ السػىػبيغ والسجربيغ في السخَكد التخُرري واإلشعامالتجريب والتشقل 
تػفيخ  الالعبيغ السػىػبيغ فزاًل عغ زيادة عجد السجربيغ في السخَكد التخُرري بسا يتشاسب َمع عجد 5-2-2

 .السالبذ واألدوات واألجيدة الخياضية
الراالت والسالعب يبية تخررية وتييئة وزج السجربيغ في دورات تجر  بشطام الحػافد والسكافئات العسل ٕ-ٕ-٘

 .لمسػىػبيغ في السخَكد التخُرري ةالتجريبي
 واألجنبيةالمرادر العربية 

   ، السجسػعة العخبية لمتجريب و الشذخ، القاىخةٔ(: ميارات السجرب الستسيد، طٕٕٔٓأبػ الشرخ، دمحم مجحت) -7
الخياضية في تدييخ السشذآت الخياضية، رسالة ماجدتيخ  اإلدارة(: دور ٕٙٔٓأميغ، دريادي دمحم، كسال، شيخي ) -7

 .فيخ مشذػرة، معيج عمػم وتقشيات الشذاشات البجنية والخياضية، جامعة الجياللي بػنعامة، الجدائخ
 ، الجشادرية لمشذخ، عسان  ٔ(: تجريب وتشسية السػارد البذخية،طٕٙٔٓجسيل، عبج الكخيع احسج) -7
السالي لمسؤسدات الخياضية في مجيخية الذباب  األداءالسالية ودورىا في تقييع  اإلدارة(: ٕٙٔٓخالج، دنيشي ) -7

والخياضة لػالية السديمة، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، عمػم و تقشيات الشذصات البجنية و الخياضية، جامعة دمحم 
 بػضياف، الجدائخ

 األنجيةالسػارد البذخية في  أداءى (: دور االحتخاف الخياضي في تصػيخ في تصػيخ مدتػ ٕٔٔٓيحيى، لعجال ) -5
 الجدائخية لكخة القجم، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة الجدائخ
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 https://mawdoo3.comالسالية.  اإلدارة(: مفيػم ٜٕٔٓ) إيسانالحياوي،  -6
 زيع، القاىخة ، دار العمػم لمشذخ والتػ ٔالسدتذؽيات والسخاكد الصبية، ط إدارة(: ٕٚٔٓالجسػقي، دمحم الديج البجوي) -7
(: عسمية تدييخ السػارد البذخية في الييئات الخياضية في ضل العػلسة واالقتراد الحخ، ٕٔٔٓرابح، بػرزامة ) -7

 دكتػراه غيخ مشذػرة، جامعة الجدائخ أشخوحة
 ، السجسػعة العخبيةٔالسػارد البذخية، ط إدارةفي  األساسية(: االستخاتيجيات ٕٕٔٓرضػان، محسػد عبج الفتاح ) -7

 لمتجريب والشذخ، القاىخة 
(: دور تخصيط السػارد في تصػيخ السشذآت الخياضية، رسالة ماجدتيخ غيخ ٕٚٔٓزكخيا، بميمة، رابح، ميمػدي ) -77

 والتدييخ الخياضي، جامعة اكمي محشج اولحاج _البػيخة.   اإلدارةمشذػرة، قدع 
، ٔء البخامج والسشاىج في التخبية الخياضية، ط(: األصػل العمسية والفشية لبشإٙٓٓالدىخان، ليمى عبج العديد) -77

 .دار الفكخ، القاىخة
 .، مجسػعة الشيل العخبية، القاىخةٔالقػمي، ط واألمغ(: التجريب ٕٚٔٓسعجهللا، سعج الجيغ خميل مدعج ) -77
، مخكد الكتاب لمشذخ، ٕفي التخبية الخياضية بيغ الشطخية والتصبيق، ط اإلدارة(: ٜٜٜٔشخف، عبج الحسيج ) -77

 القاىخة.
، الشجوة العالسية لمذباب  spss بخنامج(: تحميل بيانات االستبيان باستخجام ٕٛٓٓالفخا ، وليج عبج الخحسغ ) -77

 .اإلسالمي
لػسائل الؿياس والتقػيع ودورىسا في ضسان جػدة مخخجات  األمثل(: االستخجام ٕٕٔٓكيالنػ، شالل فخج ) -75

 .٘ٙ-ٕٔ(، صٜ)٘التعميع الجامعي، العجد التعميع الجامعي ، السجمة العخبية لزسان جػدة
العخبية  اإلمارات(: واقع رعاية السػىػبيغ في دولة ٕٛٔٓلمجراسات والبحػث االستخاتيجية ) اإلماراتمخكد  -76

 .اإلمارات، قشجيل لمصباعة والشذخ، ٕٙٔٓ - ٕٕٔٓالستحجة، دراسة ميجانية 
العامميغ في السؤسدات الخياضية، رسالة  أداءحديغ السػارد البذخية ودورىا في ت إدارة(: ٕٙٔٓمعدوز، شعيب ) -77

 ماجدتيخ غيخ مشذػرة، معيج عمػم وتقشيات الشذاشات البجنية والخياضية، جامعة دمحم بػضياف بالسديمة
، دار الذخوق ٔالؿيادية الحجيثة وتصبيقاتيا التخبػية ،ط واألساليب(: التجريب التخبػي ٕٔٔٓمقابمة، دمحم قاسع ) -77
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 المالحق

 ( أسماء الدادة الخبراء1ممحق )
اللقب  ت

 العلمً 
 مكان العمل التخصص االسم

اإلنتاج  مٌسر ابراهٌم الجبوري أ . د 1

 والعملٌات

 جامعة الموصل /كلٌة اإلدارة واالقتصاد 

معن وعد هللا  أ . د 2

 المعاضٌدي

إدارة 

 استراتٌجٌة

 جامعة الموصل /كلٌة اإلدارة واالقتصاد 

اإلدارة  ولٌد خالد همام أ . د 3

 والتنظٌم

 / كلٌة التربٌة األساسٌة/قسم التربٌة البدنٌة 

اإلدارة  رٌاض احمد اسماعٌل أ . د 4 جامعة الموصل

 والتنظٌم

جامعة  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

القٌاس  محمود شكر صالح أ. د 5 الموصل

والتقوٌم 

 لتاٌكواندول

جامعة /كلٌة التربٌة البنٌة وعلوم الرٌاضة 

اإلدارة  نازك مصطفى نبٌل أ . د 6 الموصل

 والتنظٌم

جامعة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

اإلدارة  مها دمحم حسن الصغٌر أ . د 7 مصر/اإلسكندرٌة

 والتنظٌم

جامعة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 

أ . م .  8 مصر/اإلسكندرٌة

 د

اإلدارة  خالد محمود عزٌز

 والتنظٌم

جامعة  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 أ . م . 9 الموصل

 د

اإلدارة  بثٌنة حسٌن علً

 والتنظٌم

جامعة  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

1 الموصل

0 

أ . م . 

 د

اإلدارة  دمحم ذاكر سالم

 والتنظٌم

 جامعة  الموصل/قسم النشاطات الطالبٌة

1

1 

أ . م . 

 د

عثمان محمود شحاذة 

 ألكٌالً

اإلدارة 

 والتنظٌم

جامعة /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 دٌالى
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1

2 

أ . م . 

 د

اإلدارة  عوزٌر سعدي اسماعٌل

 والتنظٌم

جامعة /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

1 صالح الدٌن

3 

أ . م . 

 د

 جامعة الموصل /كلٌة اإلدارة واالقتصاد إدارة أعمال عادل ذاكر النعمة

1

4 

أ . م . 

 د

 جامعة الموصل /كلٌة اإلدارة واالقتصاد إدارة أعمال رؤوفرعد عدنان 
1

5 

أ . م . 

 د

اإلدارة  ثابت إحسان حمودات

 والتنظٌم

 /كلٌة التربٌة للبنات /قسم التربٌة البدنٌة 

1 جامعة الموصل

6 

أ . م . 

 د

اإلدارة  شاهٌن رمزي رفٌق

 والتنظٌم

جامعة /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

1 كركوك

7 

أ . م . 

 د

اإلدارة  سربست عمر عوال

 والتنظٌم

جامعة /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

1 صالح الدٌن

8 

أ . م . 

 د

اإلدارة  تحسٌن علً اسماعٌل

 والتنظٌم

جامعة  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

1 صالح الدٌن

9 

أ . م . 

 د

اإلدارة  حسن غالً مهاوي

 والتنظٌم

جامعة /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

2 مٌسان

0 

أ . م . 

 د

إدارة  إٌمان بشٌر دمحم أبو ردن

 استراتٌجٌة

 جامعة الموصل /كلٌة اإلدارة واالقتصاد
أ . م .  12

 د

وصفً دمحم فرحان 

 الخزاعلة

اإلدارة 

 والتنظٌم

 األردن/جامعة الٌرموك/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

2

2 

أ . م . 

 د

عالء عبد السالم ٌحٌى 

 الحمدانً

 جامعة الموصل /كلٌة اإلدارة واالقتصاد إدارة أعمال

2

3 

اإلدارة  نٌكار خالد نجم الدٌن م . د

 والتنظٌم

جامعة  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

2 اربٌل

4 

 مواهب نادي مسٌمٌر القطري تعلم حركً جمٌل محمود حسن م . د

2

5 

اإلدارة  عدٌل تحسٌن عالوي م . د

 والتنظٌم

 مٌسانقسم النشاط الرٌاضً والمدرسً 

2

6 

تخطٌط  دمحم عبد الحسٌن غناوي م . د

 استراتٌجً

دائرة التخطٌط /وزارة الشباب والرٌاضة العراقٌة

2 والمتابعة

7 

اإلدارة  إٌاد دمحم صالح م . د

 والتنظٌم

مركز البحوث /وزارة الشباب والرٌاضة العراقٌة

2 والدراسات

8 

تدرٌب العاب  عبدهللا حسن علً م . د

 قوى

جامعة  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

2 الموصل

9 

اإلدارة  احمد رعد ابراهٌم م . د

 والتنظٌم

كلٌة التربٌة /قسم التربٌة البدنٌة

3 جامعة الموصل/األساسٌة

0 

رعد عبد اللطٌف  السٌد

 العزاوي

أكادٌمً 

 ومدرب دولً

 مسٌمٌر القطريمواهب نادي 

 
 البحث برهرتيا النيائية أداة( 2ممحق )

 عزيزي مدرب مركز رعاية المههبة الرياضية المحترم

 أضع بيغ يجيظ استبيان بػية تصبيق البحث السػسػم :
 ((العراقيةواقع إدارة المهارد البذرية والمادية والمالية في أقدام رعاية المههبة الرياضية بهزارة الذباب والرياضة ))
  الجاد بإجابتكع الجؾيقة مغ خالل وضع إشارة  تعاونكعأمميغ(   )تججونو  الفقخة وعمى البجيل الحي  أمام 

بة الخياضة  عمى وفق  مشاسبا  تقييع  إلىل ػ الػص إجابتظ في و يسكغ أدركتو والحطتو في قدع رعاية السـػ
بة الخياضية. أقدامالعالي لمخياضييغ في  األداءمػضػعي لتخصيط  ىي ألغخاض البحث  إجابتظ أنعمسا  رعاية السـػ

 العمسي ومحاشة بالدخية التامة وال داعي لحكخ االسع.
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 مع التقدير واالحترام لذخرك الكريم

 أسع السخكد التخرري: 

 السحافطة التي تعسل بيا:

بة الخياضة    اآلتييتػفخ في قدع رعاية السـػ

اتفق  الفقرة ت
 تماما

نهعا  اتفق 
 ما

ال اتفق  ال اتفق
 تماما

      مدتهى النخبة. إلىالمهازنة المالية كافية لمهصهل بالمهاىب الرياضية  1
      الدنهات الماضية.في  المهازنة المالية مدتقرة ومدتدامة  2
      االعتماد عمى مرادر تمهيل متعددة. 3
      المحافظة عمى المال العام وحدن استغاللو. 4
      وجهد نظام رقابة مالية يهفر خرائص وشروط استخدام المهارد المالية 5
      تقدير االحتياجات المالية لممركز التخرري. 6
 أجهريتم تخريص مبالغ مالية لممدربين المركز التخرري  تتمثل في  7

 التدريب والتنقل واالطعام والمكافئات
     

تتمثل في  يتم تخريص مبالغ مالية لالعبين المهىهبين المركز التخرري  8
 التنقل واالطعام والمكافئات. أجهر

     
      .أمهالتتماشى االنجازات الرياضية مع ما يررف عمييا من  9

      يتم تحديد االحتياجات الالزمة لمعاممين في المركز التخرري. 11
كمردر لتذجيع العاممين من اجل تطهير المنظمة وجهد نظام الحهافز  11

 الرياضية.
     

الالعبين  المدربين في المركز التخرري  مع عدد أعداديتناسب  12
 المهىهبين.

     
يتم صقل المدربين المعتمدين بذكل مدتمر من خالل دورات تدريبية  13

 منظمة.
     

الرياضية لممهىهبين في المركز   واألجيزة واألدواتتهفير  المالبس  14
 التخرري.

     
      الراالت والمالعب الرياضية. إنذاءالذروط القانهنية عند  مراعاةيتم  15

 


