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 الحهافز السالية والسعشهية ألندية الدوري العراقي السستاز بكرة الدمة مدتهى  تقييم
  أحسد رعد إبراهيم الداقي                  مشترر معيهف ذنهن البجاري 

 جامعة السهصل كمية التربية االساسية قدم التربية البدنية وعمهم الرياضة 
 ( 2021/8/4قبل لمشذر في  2021/7/11)قدم لمشذر في 

 ممخص  
الخياضية السذاركة  التعخف عمى مدتػى الحػافد السالية والسعشػية لالعبي األنجيةىجف البحث الحالي في 

 .جوري العخاقي السستاز بكخة الدمةفي ال
السذاركيغ في عمى عيشة مغ الالعبيغ السشيج الػصفي لسالءمتو شبيعة البحث، حيث إستخجم الباحثان 

 ( نادياً 20( العبًا يسثمػن )230والبالغ عجىع ) (0202-0202الدمة لمعام ) السستاز بكخة الجوري العخاقي
أما الػسائل  ،لحلظ كػسيمة مشاسبة البحث فقج إستعان الباحثان بالسقياس لى أىجافرياضيًا، ولمػصػل إ

 والشدبة السئػية. فقج تسثمت بالػسط الحدابي ومعامل اإلرتباطاإلحرائية السدتخجمة لمػصػل إلى نتائج 
م نطام حػافد كخة الدمة تدتخجاإلدارات السدؤولة عغ األنجية الخياضية العخاقية ل أن ولقج إستشتج الباحثان

 متشػع يتزسغ جػانب مالية ومعشػية.
أن تمجأ اإلدارات في االنجية الخياضية إلى التشػيع في إستخجام الحػافد السالية  ويػصي الباحثان بزخورة

  ية.والسعشػ 
  األندية الرياضية –الكمسات السفتاحية: الحهافز السالية والسعشهية 

 
Evaluating the Level of  Financial and Moral 
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Clubs 
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Abstract  
 The aim of the current research is to identify the level of financial and 
moral incentives for players of sports clubs participating in the Iraqi Basketball 
Premier League. Where the researchers used the descriptive approach for its 
relevance to the nature of the research, on a sample of the players 
participating in the Iraqi Premier League for basketball for the year (2020-
2021), which numbered (132) players representing (12) sports clubs, and to 
reach the objectives of the research, the researchers used the scale. As an 
appropriate means for this, the statistical methods used to reach the results 
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were represented by the arithmetic mean, correlation coefficient and 
percentage.  
 The researchers concluded that the administrations responsible for 
Iraqi sports clubs for basketball use a diverse incentive system that includes 
financial and moral aspects. 
 The researchers recommend that administrations in sports clubs 
resort to diversification in the use of financial and moral incentives. 

 التعريف بالبحث -2
 البحث وأهسية السقدمة 2-2

مقبػل في أي مؤسدة مغ السؤسدات  لع يعج العسل بالصخيقة التقميجية وبالحجود الجنيا أمخاً 
بذكل عام والسؤسدات العمسية بذكل خاص في الػقت الحي أصبح التسيد ىػ المغة التي يتحجث 

ويختبط نجاح السؤسدات  ،لتشسػية، وكحلظ الجػدة اإلبجاعيةبيا السجتسع في العجيج مغ السجاالت ا
واإلدارة  ،عزائيا ووحجاتيا وأقدامياشػية ألوتقجميا وإبجاعيا عمى ما تقجمو مغ حػافد مادية ومع

أفخاد أو  أكانػاالسيتسة بتحقيق أىجافيا السخجػة نججىا تدعى دائسا لفيع حاجات مػضفييا سػاء 
جساعات أو فخق عسل ودراسة أىع أشكال الحػافد التي يسكغ تقجيسيا واألوقات السشاسبة لتقجيسيا 

ة ووضع القػاعج والسعاييخ واألسذ لكل حافد والذكل الحي ستقجم بو بحيث تؤدي ثسارىا السخجػ 
، 0226عغ األنانية والعالقات الذخرية والزغػط الخارجية )الذخيع،  فخدي أو جساعي بعيجاً 

205). 
 مىمغ قبل عمساء الدمػك اإلداري ولعوقج حزي مػضػع الحػافد بالكثيخ مغ االىتسامات 

مغ أىع الستغيخات االيجابية في الجافعية الدبب وراء ذلظ إن الحػافد بإشكاليا السختمفة تعج 
واالنجاز واإلبجاع وتشقدع الحػافد بذكل عام إلى نػعيغ ىسا الحػافد السادية والتي تذسل 
السكافئات السادية والجرجات والعالمات االستثشائية إما الشػع األخخ فيي الحػافد السعشػية والتي 

ة لألفخاد أو األقدام أو خية واألوسسة السػجيتذسل خصابات الذكخ والجروع والذيادات التقجي
 التي تسشح لمسػضفيغ مقابل قياميع بعسل مسيد أو جيج ممحػظ لمشيػض السؤسدة الػحجات

 (.20، 0222)الجداسي، 
لتحقيق أىجاف أن الحػافد تجعل العامميغ يقجمػن أفزل ما لجييع "ومسا ال شظ فيو 

مع باقي ومتشاغع  ،الػحيج بل ىي عشرخ متكاملالعشرخ ولكغ الحػافد ليدت  ،السؤسدة
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تعييغ ذو كفائو متجنية واالعتساد عمى الحػافد لديادة  ، فال يسكغ مثالً العشاصخ اإلدارية األخخى 
تدميط الزػء عمى  (. ومغ خالل ما تقجم تبخز أىسية البحث في0، 0222)أبػ شخخ ،  "كفاءتيع

إيجابيًا وبذكل فعال عمى ما يسكغ أن يقجمو الالعب مغ  تؤثخ والتي السػاضيع السيسة أحج
تصبيقيا برػرة إذا ما تع  تديع في تحقيق نتائج متسيدة في السدابقات الخياضية مخدودات
الستبعة لتقجيع الحػافد  اإلجخاءاتفي جخاء بعس التعجيالت إ يةإمكان، فزاًل عغ وعادلة صحيحة

 لمخياضييغ الستسيديغ.السدتحقة 
 مذكمة البحث 2-1
في التأثيخ عمى أداء الالعبيغ سػاء بذكل ايجابي  كبيخاً  تمعب الحػافد السادية والسعشػية دوراً "

ويعشي عجم تػفخىا وعجم تػزيعيا بذكل عادل يؤثخ عمى أداء الالعبيغ وبالتالي يؤثخ  ،أو سمبي
 (.3، 0227)سعجون،  "في فخصة تحقيق األىجاف السخجػة مغ الالعبيغ

اإلجخاءات اإلدارية والتشطيسية لألنجية تذيجىا يشبغي أن  التي  اإلدارية طخ إلى اإلصالحاتوبالش 
ذيجىا السجال الخياضي وعمى مختمف لكي تػاكب التصػرات الدخيعة التي ي الخياضية والسؤسدات

اإلتجاىات، لحا يتحتع عمى اإلدارات تحجيث وتصػيخ األنطسة واإلجخاءات التي تدتخجميا في 
م األجػر والحػافد التي يسكغ أن تقجميا لخياضيييا الستسيديغ، مغ اجل ان تذكل دافعًا نطا

تدعى دائسًا لتقجيع األفزل إيجابيًا يذجعيع عمى العصاء والبحل تقجيخًا وتثسيشًا لإلدارة كػنيا 
 الدؤال التالي: مذكمة البحث مغ خالل ويسكغ لمباحثيغ صياغةلخياضيييا. 

في تعديد السدتػيات الخياضية لالعبيغ  السالية والسعشػية دورًا إيجابياً ىل تمعب الحػافد 
 في السدابقات الخياضية السحمية والخارجية؟

 
 
 

 هدف البحث 2-1 
التعخف عمى مدتػى الحػافد السالية والسعشػية لالعبي األنجية الخياضية السذاركة في  -

 الجوري العخاقي السستاز بكخة الدمة.
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 مجاالت البحث 2-0
ضع العبي األنجية الخياضية السذاركة في الجوري العخاقي السستاز  السجال البذخي: 2-4-2

 بكخة الدمة.
السذاركة في الجوري العخاقي السستاز بكخة  نجية الخياضيةمقخات األ :سكانيالسجال ال 2-4-0

 .الدمة
 .22/7/0202ولغاية   23/6/020202الفتخة السستجة مغ  :دمانيالسجال ال 2-4-3

 مرطمحات البحث 2-1
 الحهافز 2-1-2

عامميغ لتحخيظ قجراتيع اإلندانية بسا ممجسػعة العػامل التي تييئيا اإلدارة ل" يقرج بيا
يديج مغ كفاءة أدائيع إلعساليع عمى الشحػ األحدغ واألفزل وذلظ بالذكل الحي يحقق لو 

  (.8، 0227)عبج الػىاب،  "حاجاتو وأىجافو
  الرياضيةاألندية  2-1-1

 "العامػد الفقخي الحي يقػم عميو التكػيغ الخياضي في أي دولة مغ دول العالع "ىي
 (.99، 0220)الجػادي، 

 جراءات البحثإ -1
 مشهج البحث 1-2

 .لسالءمتو شبيعة البحث ،السشيج الػصفي اناستخجم الباحث
 مجتسع البحث وعيشته 1-1

الخياضية السذاركة في الجوري العخاقي السستاز ي األنجية العب الحالي مجتسع البحثضع      
ًا مػزعيغ عمى ( العب244) عوالبالغ عجدى (0202 - 0202مة لمسػسع الخياضي )بكخة الد

 ( ناديًا رياضيًا مذاركًا في الجوري العخاقي السستاز بكخة الدمة. 20)
ي العخاقي ًا مثمػا األنجية الخياضية في الجور العب( 230فقج ضست ) عيشة البحثأما 

السستاز بكخة الدمة، والحيغ تع إختيارىع بصخيقة عذػائية، وىؤالء الالعبيغ الحيغ تع إختيارىع 
 (6ستبعاد )إ%( مغ مجتسع البحث الكمي، بعج 9216بصخيقة عذػائية يسثمػن ما ندبتو )

( 6) إستسارات كإجخاء تع تصبيقو مغ قبل الباحثيغ لمتجخبة اإلستصالعية، فزاًل عغ إستبعاد
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( إستسارات كػنيا 04إستسارات تسثل إجابات العبيغ إلستخخاج معامل ثبات السقياس، وإستبعاد )
( العبًا وىحا الخقع 96غيخ صالحة لمتحميل اإلحرائي، وبحلظ فقج بمغت عيشة البحث الشيائية )

 %( مغ عيشة البحث. 7017يذكل ندبة )
 

 وسائل جسع البيانات 1-1
البيانات والسعمػمات الػسيمة والصخيقة التيي يديتصيع الباحيث بييا حيل يقرج بػسائل جسع 

، 0220مذيييكمة ميييا، ميسيييا كانيييت تميييظ األدوات بيانيييات أو عيشيييات أو أجييييدة )محجيييػب وبيييجري، 
263.) 

 ستبيان.اإل -
 السرادر والسخاجع العخبية واالجشبية. -
 مقياس الحهافز 1-1-2

( كأداة 0223مقياس الحػافد السالية والسعشػية الحي صسسو )مشػبة  لجأ الباحثان إلى
 (1)مػزعة عمى فقخة تكػن  (20)يتكػن السقياس مغ  لجسع البيانات مغ عيشة البحث الحالي، اذ

)مهافق بذدة، مهافق، غير متأكد، غير مهافق، غير بجائل ىي  (1)محاور تكػن االجابة وفق 
 (.0. وكسا مػضح في السمحق رقع )( عمى التػالي210131415وتعصي االوزان ) مهافق بذدة(

 

 الظاهري الردق  1-0
، 2996اإلختبار الرادق ىػ الحي يقيذ ما وضع االختبار مغ أجل قياسو )عبيجات،      
الحػافد السالية  مقياس الباحثان عخض (. ولغخض التأكج مغ صجق األداة السدتخجمة،295

ألجل بيان  اإلدارة الخياضية،( عمى مجسػعة مغ الخبخاء في 0سمحق )ال والسعشػية الػارد في
اإلشالع عمى إجابات الدادة الخبخاء، تبيغ  وبعج ،صالحية فقخات السقياسأرائيع فيسا يخز 

ويعج ىحا  % مسا يجل عمى صجق السقياس.222تع قبػل فقخات السقياسيغ بشدبة  لمباحثان
إلى ان أحدغ وسيمة لمتحقق  (Ebel)اإلجخاء وسيمة مشاسبة لمتأكج مغ صجق السقياس. وقج أشار 

مغ الرجق الطاىخي ىػ قيام عجد مغ السختريغ بتقجيخ مجى تسثيل الفقخات لمرفة السخاد 
 (. ، ،Ebelقياسيا )

 ختبار(عادة اإلإو  ختبارالثبات )اإل 1-1
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إليجاد معامل ثبات مقياس الحػافد السالية والسعشػية لجأ الباحثان إلستخخاج معامل  
قي السستاز بكخة الدمة، يػم ( العبيغ يسثمػن أنجية الجوري العخا6الثبات مغ خالل تصبيقو عمى )

ومغ ثع تع إعادة تصبيق اإلختبار مخة ثانية يػم األربعاء السػافق  27/6/0202السػافق  الخسيذ
07/6/0202 . 

 لسقياس الحػافد السالية والسعشػية والبالغ ختباريغرتباط اإلإستخخاج معامل حلظ تع إوب
(2185.) 

 التجربة االستطالعية 1-2
لغييخض تحقيييق إجييخاءات عمسييية صييحيحة إرتييأى الباحثييان إجييخاء التجخبيية االسييتصالعية ألنيييا     

عيشيية صييغيخة قبيييل قيامييو ببحثييو بييييجف دراسيية تجخيبيييية أولييية يقييػم بيييا الباحيييث عمييى "عبييارة عييغ 
(. وقيج أجيخى الباحثيان التجخبية 79، 2980)مجسيع المغية العخبيية،  "اختبار أساليب البحث وأدواتيو

( العبيييغ يسثمييػن األنجييية السذيياركة فييي الييجوري السستيياز بكييخة 6اإلسييتصالعية عمييى عيشيية بمغييت )
 الدمة بيجف الػصػل إلى:

 .عيشة البحث السقياس مغ قبل عمى لإلجابةمعخفة الػقت الالزم  -

 جابة.لفقخات السقياس وقجرتيع عمى اإل العبيغالتأكج مغ فيع ال -
 

 التجربة الرئيدية 1-3
الالعبيغ السذاركيغ في  عمى التجخبة الشيائية لسقياس الحػافد السالية والسعشػية تع تصبيق

ولغاييية الخسيييذ السػافييق  32/6/0202السػافييق  ي السستيياز بكييخة الدييمة يييػم األربعيياءالييجوري العخاقيي
 نجية الخياضية السذاركة في الجوري العخاقي السستاز بكخة الدمة.في مقخات األ 8/7/0202

 

 الهسائل االحرائية 1-4
 :تيةاأل إستخجم الباحثان الػسائل 

 الػسط الحدابي. -

 نحخاف السعياري.اإل -

 ية.ئػ الشدبة الس -

 .الستػسط الفخضي -

 
 
 



 0207(، لسنة 3، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

2404 
 

 ومشاقذتهاعرض الشتائج  -1
فيسيييا يميييي عيييخض ومشاقذييية لشتيييائج البحيييث التيييي تيييع التػصيييل إليييييا الباحثيييان، وفيييق األىيييجاف 

 ، حيث اشتسل اليجف عمى األول عمى:السحجدة في الباب األول
 

التعييخف عمييى مدييتػى الحييػافد السالييية والسعشػييية لالعبييي األنجييية الخياضييية السذيياركة فييي  -
 الجوري العخاقي السستاز بكخة الدمة.

 ( 2الجدول رقم )
 يبين الهسط الحدابي والشدبة السئهية لسقياس الحهافز السالية

الهسط  الفقرات ت
 الحدابي

الشدبة 
 السئهية

ليقجمػا  الالعبيغيتع بذكل واضح بتحفيد ي ناديشا الخياضي .2
 %6614 3130 أحدغ ما لجييع.

، السكافآت..... جخالتي اتقاضاىا )األ االجػر أنا راض عغ .0
 %6710 3136 الخ(.

 %6719 3139 التي اتقاضاىا تعكذ الجيج الحي ابحلو. حػافد والسكافآتال .3

لحي اتقاضاه مخضي االجخ ا االنجية االخخى بالسقارنة مع  .4
 %6610 3132 .معبويحفد عمى ال

 %67 3135 .ئي في السمعباضح بيغ السكافأة السخدودية واداىشاك ارتباط و  .5

)عالج، نقل،  لالعبيغ الخجمات لتقجيع نطامييتع الشادي بػضع  .6
 %6710 3136 .شعام... الخ(

عمى اساس الكفاءة  حػافد قائعملنطام  يتع الشادي بػضعي .7
 %6915 3147 واالداء الجيج.

تدتعسل بكثخة اسمػب الخرع مغ االجػر  (السؤسدةالشادي ) .8
 %6912 3145 في حال وقػع خصأ ميشي.

واقتخاحاتيع ويتع اشخاكيع في  العبيغتأخح السؤسدة بآراء ال .9
 %6917 3148 اتخاذ القخارات.

 %7210 3152 .لالعبيغ الشسػ السيشيالتقجم و فخص يعسل الشادي عمى تػفيخ  .22
 %6813 3142 .شاديخ باىتسام وتقجيخ رؤسائي في الاشع .22
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 %7216 3158 ومدؤوليو. العبىشاك ثقة متبادلة بيغ ال .20
 %6610 3132 .الشادي الخياضي بتصػيخ امكانات وقجرات العبيو يتعي .23

24. 
الستفانيغ في  عبيغبإضيار الذكخ والتقجيخ لال الشادي يتعي

بعجة شخق )كتب الذكخ والتقجيخ، تعميق اسسائيع في  المعب
 لػحة االعالنات، اقامة حفالت تكخيسية(. 

3144 6819% 

 %6813 5210 السقياس ككل 
ألنجية الجوري العخاقي  ( حرػل مقياس الحػافد السالية والسعشػية2يتبيغ مغ الججول )

وبحلظ فإن  %(6813( وبشدبة مئػية بمغت )5210عمى وسط حدابي قجره ) السستاز بكخة الدمة
 كانتمدتػى الحػافد السقجمة مغ قبل األنجية الخياضية السذاركة في الجور العخاقي السستاز 

 متػسصة وفق الشدبة السئػية السدتخخجة.
نجية الخياضية الحي تعيذو األالرعب أن ىحه الشتيجة تعكذ الػاقع  الباحثانويخى 

 تمظلشجاح العسل اإلداري والفشي ل والسػارد السالية الكافية الزخورية السدتمدماتيخ تػف في العخاقية
إذ تديع وفخة السػارد السالية والسادية لألنجية الخياضية العخاقية فزاًل عغ  ،الخياضية األنجية

تعديد الحالة السعشػية لجى الخياضييغ والعامميغ في تمظ  إلستخجام االمثل لتمظ السػارد فيا
وتجعيع الػاقع السالي والسعشػي لمشادي  تعديدعغ دورىا اإليجابي في  االنجية الخياضية، فزالً 

السدؤولة عغ إدارة تمظ اإلدارية  بالقياداتمسا يديع في زيادة ثقة العامميغ والسشتسيغ الخياضي 
في تشفيح وتصػيخ بخامج وخصط وفخة السػارد وحدغ إستخجاميا  كسا تؤديالسؤسدات الخياضية، 

تصػيخ البشى التحتية و  ،الشادي السػضػعة والتي ترب في تصػيخ السالكات اإلدارية والفشية
نجية العخاقية، مسا يجعمو بسكانة مخمػقة بيغ نطخائو مغ األ وجعمو يحطى لشادي الستشػعةلسخافق ا

الى رتقاء والػصػل الستسيدة لغخض اإلمكفاءات والخبخات و ول الخياضي لمعجيج مغ جيج كد جحبخ م
لكي يشذصػا  ستشياضيعفخاد ويعسل عمى إالتحفيد يذجع األالصيب أن "إذ يذيخ أعمى السدتػيات. 

في العسل مغ أجل تحقيق أىجاف السشطسة الخياضية، وأن السؤسدة تقػم بالتأثيخ عمى الفخد مغ 
الشاحية الخارجية كأن يعخض عميو أجخ مختفع، كسا يسكغ التأثيخ عميو مغ الشاحية الشفدية بتػفيخ 

  (.89، 2995جسيع الطخوف السداعجة عمى العسل" )الصيب، 
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يعتبخ مغ األساليب التي يسكغ أن  تػفيخ أجػاء عسل سميع ومدتقخ أن ويخى الباحثان
ولمتشػيع بإستخجام  تمجأ إلييا اإلدارة في األنجية الخياضية لتعػيس الشقز في الجػانب السالية

أساس خصط وبخامج تصبق وفق عمى  ، مغ خالل العسل عمى ضسغ أجػاء صحية قائسةالحػافد
الرخاعات والسذاكل اإلدارية نتيجة تزارب في األدوار تػقيتات زمشية محجدة لتجشب حجوث 

( إلى أن ضسان 0222، ويذيخ )زويمف، الحي قج يحرل نتيجة عجم تشفيح الخصط برػرة سميسة
لو أثخ كبيخ في معشػياتيع، وبالتالي يؤثخ  وإستقخار العسل الحي تػفخه اإلدارة لمعامميغ يعتبخ حافداً 

 (.60، 0222ويػفخ ليع معيذة كخيسة )زويمف،  ،برػرة مباشخة في مدتػى أدائيع
أن العشرخ البذخي يسثل الخكيدة األساسية والسيسة لجيسػمة العسل في ويخى الباحثان 

األنجية الخياضية، لحا يتحتع عمى اإلدارات الخياضية السحافطة عمى مػاردىا البذخية مغ رياضييغ 
حقيق نتائج إيجابية، لحلظ يشبغي مغ القيادات وإدارييغ وفشييغ ورعايتيع واإلىتسام بيع مغ أجل ت

الخياضية التشػيع في إستخجام الحػافد برػرة صحيحة وواضحة كػنيا تدتخجم "لتعديد الدمػك 
الرحيح والسػاصمة فيو واالستسخار عميو، إذ يجب أن تعصى الحػافد بذكل فخدي أو جساعي" 

تقجيع نطام حػافد واضح لمعامميغ  (. كسا أن نجاح نطام الحػافد يتصمب228، 0224)صالح، 
وإقشاعيع بسداياه، فزاًل عغ تػافخ مقػمات تديع في رضا العامميغ عغ أعساليع وتحديغ األداء 
لجييع وزيادة والئيع نحػ مشطستيع مغ خالل إختيار مديج مغ الحػافد السشاسبة والفعالة )شاوير، 

0225 ،63.) 
( وبشدبة 3152عمى وسط حدابي قجره )( 22( حرػل الفقخة )2ويتبيغ مغ الججول )

%( إذ جاءت ىحه الفقخة بسدتػى جيج ضسغ فقخات مقياس الحػافد لألنجية 7210مئػية بمغت )
 الخياضية العخاقية.

ان أن عمى اإلدارة في األنجية الخياضية العخاقية البحث عغ أساليب وشخائق يخى الباحثو 
، نتيجة ضعف السػارد يع نحػ أنجيتيعوزيادة والئججيجة ومتشػعة مغ أجل تحفيد العامميغ لجييا 

السالية الستػفخة والتي تشعكذ سمبًا عمى نػعية الحػافد السقجمة لمخياضييغ، مغ خالل فدح 
السجال أمام الخياضييغ لمحرػل عمى فخص التخقية والتقجم في مجاالت متشػعة عمسية وثقافية 

األنجية الخياضية مشافدة حادة مغ أجل  وفشية، سيسا أنشا نعير اليػم في عرخ تذيج فيو
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إستقصاب الخياضييغ الساىخيغ والكفاءات اإلدارية الستسيدة لكدب والئيع ورضاىع مغ خالل تقجيع 
كافة التدييالت والعخوض الستشػعة والستسيدة، وفي ىحا الرجد يؤكج )عقيمي( أن فخص التخقية 

العامميغ لتحقيق مكانة إجتساعية مخمػقة )عقيمي،  والتقجم تكػن حافدًا معشػيًا فعااًل ودافعًا لجى
0226 ،80.) 

( وبشدبة 3158( عمى وسط حدابي )20( حرػل الفقخة )2كسا يتبيغ مغ الججول )
 وجاءت بسدتػى جيج ضسغ فقخات مقياس الحػافد السالية والسعشػية. (%7216مئػية بمغت )

مغ ضخوريات العسل اإلداري الفعال في األنجية الخياضية العخاقية ويخى الباحثان أن 
ىػ مبجأ الثقة الستبادلة بيغ األشخاف العاممة في األنجية الخياضية  لزسان إستسخاريتيا وديسػمتيا

يسكغ أن يسثل أحج  بسدتػى جيج مغ الثقةمغ إدارييغ وفشييغ ورياضييغ، فإحداس الخياضي 
تجفع  يقػد الخياضي إلى حالة مغ اإلستقخار والخاحة الشفدية لحيجػانب التحفيد السعشػي ا

 الثقةإذ أصبحت "، بخضا وتقبل عالييغ دياساتالىجاف و األبالخياضي إلى اإلنجماج والتفاعل مع 
مغ العػامل األساسية في زيادة كفاءة وفعالية العسل، وان كفاءة  التشطيسية في الػقت الخاىغ

جل تحقيق أندجاميع مغ إبجرجة كبيخة عمى األفخاد ودرجة  مشطسات اليػم أصبحت تعتسج
األىجاف التشطيسية، فزاًل عغ أن السشطسات في الػقت الحالي تترف بجرجة كبيخة مغ 

د درجة عالية مغ الثقة التشطيسية عاماًل أساسيًا التفاعالت البذخية، األمخ الحي أضحى معو وجػ 
 (46، 0225)الداقي،  "وميسًا لشجاح السشطسة في تحقيق أىجافيا بكفاءة وفعالية

 اإلستشتاجات والتهصيات-0
 تػصل الباحثان إلى:

نطام حػافد  كخة الدمة بإستخجاملة الخياضية العخاقية األنجي تتستع اإلدارات السدؤولة عغ -
 متشػع يتزسغ جػانب مالية ومعشػية.

الحرػل عمى مخياضييغ والعامميغ فييا فخص لاألنجية الخياضية العخاقية بكخة الدمة  تػفخ -
 نسػ وضيفي وميشي كشػع مغ أنػاع الحػافد السعشػية السقجمة لمعاميغ فييا.

تحفيد و أثخ إيجابي في لكحافد معشػي  الثقة مبجأ تعتسج األنجية الخياضية العخاقية عمى -
 والتػاصل مع اإلدارة.الخياضييغ مغ أجل التفاعل 
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 يهصي الباحثان بزرورة:
 أن تمجأ اإلدارات في االنجية الخياضية إلى التشػيع في إستخجام الحػافد السالية والسعشػية. -
مؤسدات رياضية إجخاء دراسات أخخى تتشاول مفيػم الحػافد السالية والسعشػية عمى  -

 أخخى.

 
 قائسة السرادر 

(: تقييع اثخ الحػافد عمى مدتػى االداء 0222أبػ شخخ، نادر حامخ عبجالخزاق ) .2
الػضيفي في شخكة االتراالت الفمدصيشية مغ وجية نطخ العامميغ، رسالة ماجدتيخ 

 مشذػرة، جامع االزىخ، غدة.
والسادية في تحديغ اداء (: اثخ الحػافد السعشػية 0222الجداسي، عبجهللا حسج دمحم )  .0

العامميغ في وزارة التخبية والتعميع بدمصشة عسان، االكاديسية العخبية البخيصانية لمتعميع 
 العالي، مدقط.

(: التحفيد وعالقتو بأداء العبي نػادي كخة اليج الجدائخية اثشاء 0222جػادي، عمي ) .3
اولسبي الػادي، بخيكة وعيغ السشافدات الخياضية دراسة ميجانية لشػادي القدع السستاز )

 التػتة(.
(: إدارة األفخاد في مشطػر كسي والعالقات اإلندانية، دار 0222زويمف، ميجي ) .4

 مججالوي لمشذخ، عسان، األردن.
(: سياسات االتحاد العخاقي السخكدي إلدارة الزغػط 0225الداقي، أحسج رعج إبخاهيع ) .5

ة الدمة ، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية السيشية ودورىا في الثقة التشطيسية لحكام كخ 
 التخبية الخياضية، جامعة السػصل، العخاق.

(: دور الحػافد السادية والسعشػية في تحديغ اداء العامميغ1 0227سعجون، عمي عبج هللا ) .6
  دراسة تصبيقية في شخكة الخصػط واالنابيب الشفصية فخع الجيػانية

، دار الذخوق لمشذخ 3ة السػارد البذخية، ط(: إدار 0225شاوير، مرصفى نجيب ) .7
 والتػزيع، عسان، األردن.
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(: اثخ الحػافد السعشػية والسادية في رفع مدتػى االداء 0226الذخيع، أحسج عمي ) .8
السجمة الجولية التخبػية ، واستسخاره في كمية الذخيعة والجراسات االسالمية بجامعة القريع

 دية.الدعػ  6، العجد 6السخررة، السجمج 
(: إدارة السػارد البذخية عخض وتحميل، دار حامج لمشذخ 0224صالح، دمحم فالح ) .9

 والتػزيع، عسان.
(: وضائف التدييخ التقشية، ديػان السصبػعات الجامعية، 2995الصيب، دمحم رفيق ) .22

 الجدائخ.
(: واقع نطام الحػافد في السشذآت الخياضية 0227عبج الػىاب، نػار خخخاشي ) .22

 ي تحديغ االداء الػضيفي لمعامميغ.وعالقتو ف
(: إدارة السػارد البذخية، مؤسدة زىخان لمشذخ، عسان، 0226عقيمي، عسخ وصفي ) .20

 األردن.
، القاىخة، الييئة العامة 2(: معجع عمع الشفذ والتخبية، ط2980مجسع المغة العخبية ) .23

 لذؤون السصابع االميخية.
عمسي، مصبعة جامعة بابل، وزارة (: البحث ال0220محجػب، وجيو وبجري، أحسج ) .24

 التعميع العالي، العخاق.
15. Ebel, Robert L. (1979): Essentials of Educational measurement 

Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey. 
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 (2السمحق رقم )
 أسساء الدادة الخبراء

 مكان العسل التخرص األسم ت

جامعة السػصل / كمية التخبية األساسية  إدارة وتشطيع وليج خالج ىسام الشعسة أ.د .2
 / قدع التخبية البجنية وعمػم الخياضة

 إدارة وتشطيع أ.د رياض احسج إسساعيل .0
جامعة السػصل / كمية التخبية البجنية 

 وعمػم الخياضة

 إدارة وتشطيع .د عجي غانع الكػازأ .3
التخبية البجنية جامعة السػصل / كمية 

 وعمػم الخياضة

جامعة السػصل / كمية التخبية البجنية  إدارة وتشطيع أ.م.د خالج محسػد عديد .4
 وعمػم الخياضة

 قياس وتقػيع د عسخ سسيخ ذنػن أ.م. .5
جامعة السػصل / كمية التخبية البجنية 

 وعمػم الخياضة

 إدارة وتشطيع د دمحم ذاكخأ.م. .6
كمية التخبية البجنية جامعة السػصل / 

 وعمػم الخياضة

 إدارة وتشطيع أ.م.د ثابت إحدان أحسج .7
جامعة السػصل / كمية التخبية لمبشات / 

 قدع التخبية البجنية وعمػم الخياضة
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 (1السمحق رقم )
 مقياس الحهافز السالية والسعشهية

 جامعة السػصل         
 كمية التخبية االساسية       

 التخبية البجنية وعمػم الخياضةقدع  
 
 

 الكابتغ........................................... السحتخم
 

 تحية شيبة..
تقييم الحهافز السالية والسعشهية ألندية الدوري )في الشية إجخاء البحث السػسػم بي 

قخات االستبيان جابة عمى فلذخيحة السدتيجفة، يخجى اإلا ولكػنكع (العراقي السستاز بكرة الدمة
أمام الفقخة وتحت البجيل الحي تخاه مشاسبًا، مغ أجل الػقػف  (√)الحالي، وذلظ عغ شخيق وضع 

 نجية الخياضية في مجيشة السػصل.الحافد الحي يتمقاه الالعب مغ األعمى مدتػى الجعع و 
 

 مع التقدير..
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 الشادي الخياضي:

 

 نػع المعبة:
 

 الفئة التي تسثميا:
 
 

 

 
 

مهافق  الفقرات ت
مهافق  مهافق بذدة

 لحد ما
غير 
 مهافق

غير 
 مهافق أبدا  

2. 
يتع بذكل واضح بتحفيد ي ناديشا الخياضي

 ليقجمػا أحدغ ما لجييع. الالعبيغ
     

0. 
جخ، التي اتقاضاىا )األ االجػر أنا راض عغ

 السكافآت..... الخ(.
     

3. 
التي اتقاضاىا تعكذ الجيج  حػافد والسكافآتال

 الحي ابحلو.
     

4. 
االجخ الحي  االنجية االخخى بالسقارنة مع 

 .معباتقاضاه مخضي ويحفد عمى ال
     

5. 
ىشاك ارتباط واضح بيغ السكافأة السخدودية 

 .ئي في السمعبوادا
     

6. 
 الخجمات لتقجيع نطامييتع الشادي بػضع 

 )عالج، نقل، شعام... الخ(. لالعبيغ
     

7. 
عمى  حػافد قائعملنطام  يتع الشادي بػضعي

 اساس الكفاءة واالداء الجيج.
     

8. 
تدتعسل بكثخة اسمػب  (السؤسدةالشادي )

 الخرع مغ االجػر في حال وقػع خصأ ميشي.
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9. 
واقتخاحاتيع ويتع  العبيغتأخح السؤسدة بآراء ال

 اشخاكيع في اتخاذ القخارات.
     

22. 
الشسػ التقجم و فخص يعسل الشادي عمى تػفيخ 

 .لالعبيغ السيشي
     

      .شادياشعخ باىتسام وتقجيخ رؤسائي في ال .22
      ومدؤوليو. العبىشاك ثقة متبادلة بيغ ال .20

23. 
الشادي الخياضي بتصػيخ امكانات وقجرات  يتعي

 .العبيو
     

24. 

 عبيغبإضيار الذكخ والتقجيخ لال الشادي يتعي
بعجة شخق )كتب الذكخ  المعبالستفانيغ في 

عالنات، ميق اسسائيع في لػحة اإلوالتقجيخ، تع
 قامة حفالت تكخيسية(. إ

     

 


