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٢٣/٥/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ٢١/٢/٢٠١١تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
لتـــــي تقـــــوم علیهـــــا عملیـــــة النهـــــوض الشـــــامل ا األساســـــیةحـــــد المرتكـــــزات أتعـــــد الریاضـــــة 

وتفاعلهم في المجتمع من خالل مجموعـة مـن  األفرادللمجتمعات المتحضرة فهي تعبر عن سلوك 

المباشـــر فـــي توجیـــه العالقـــة بـــین الریاضـــیین فـــي صـــورة التـــأثیرذات  واألنظمـــةواألســـسالقـــوانین 

.اآلخرینوالترویح والتعاون مع اجتماعیة تعبر عن روح الریاضة ودورها في خلق فرص للمنافسة

ألنهـا رافـد أسـاسالمهمـةمن المنظمـات الریاضـیةالریاضیة تعد األندیة یرى الباحث أن و 

إلى تلبیة االحتیاجات البشـریة نها منظمات اجتماعیة تهدفأعن  لریاضة المستویات العلیا فضالً 

  ة.منظمات تربویة وتعلیمیة وتدریبیوصفهامن الخدمات المتنوعة ب

ولكي تقوم بمهماتهـا بنجـاح تحتـاج إلـى قیـادات مؤهلـة للعمـل مـع مجـامیع بشـریة متداخلـة 

ومـن البـدیهي أن كـل جماعـة والعبـین وجمهـور،ومساعدي مـدربینومتنوعة من إداریین ومدربین

یختلفون في مستویاتهم العلمیة واالجتماعیة واالقتصـادیة والخلقیـة من هذه الجماعات تشمل أفراداً 

للخالفـات أو الصـراعات بـؤراً  ءفهم مختلفون فـي االتجاهـات واآلراء والتصـرفات ممـا یهـين ثممو 

.أنواع التفاعالت االجتماعیةأحدالتي هي 

وهـــــدف البحـــــث الحـــــالي هـــــو التعـــــرف علـــــى الفروقـــــات بـــــین وجهـــــات نظـــــر األكـــــادیمیین 

ب الریاضیین.الریاضیین حول دور األندیة الریاضیة في مركز محافظة نینوى في استقطا

وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي لمالءمتـــه طبیعـــة البحـــث، إذ بلغـــت عینـــة البحـــث 

) أكادیمیا مـن حملـة شـهادتي الماجسـتیر والـدكتوراه، واسـتعان الباحـث باسـتبیان معـد مـن قبـل٨٢(

)، أما الوسائل اإلحصائیة التي استعان بها الباحـث فهـي الوسـط ٢٠٠٥(عماد صالح عبد الحـق، 

.T-Testالحسابي واالنحراف المعیاري والمتوسط الفرضي والنسبة المئویة ومعامل االرتباط و

وقــد اســتنتج الباحــث انخفــاض الــدور الــذي تقــوم بــه األندیــة الریاضــیة فــي مركــز محافظــة 

نینــوى فــي اســتقطاب الریاضــیین. ویوصــي الباحــث ضــرورة أن یكــون لألكــادیمیین الریاضــیین دور 

الریاضیة.فعال في األندیة

A Comparative Study between the View points of Physical
Education Academia about the roles of Athletic Clubs in

Nineveh Center in Attracting Athletes
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Abstract:
Sport is one of the Corner stones of integrated development of

Civilized Communications. It expresses the behaviour and interaction of

pupils through some rules of direct effect in the relation between athletes

in social image expressing the spirit of sport and its role in Creating

opportunities for Competition, recreation and Cooperation with others.

The researcher Considers Clubs important athletic organizations

because they are a major supporter for higher Ievels athletes as well as

social organizations which aim to meet human needs of varied services as

educational, teaching and training organizations.

To fulfill their jobs successfully, they need qualified leaders to

work with varied people from different aspects of life like administrators,

trainers co_ trainers, audience and players. It is eventually that each group

include individuals varrying in their academic, social, economical and

moral levels, thus, they vary in trends, attitudes and behaviours setting the

stage for differences or conflicts which are in turn a form of social

interaction.

The current research aims to know the differences between the

views of physical education academia about the role of athletic clubs in

Nineveh governarrate in attracting athletes.

The researcher adopted the descriptive method due to its

appropriateness. The sample was (82) M.A and Ph.D. holders. The

researcher used a survey made by Imad Salih Abdulhaq (2005). As for the

statistical means used, they were mathematical means, standard deviation,

hypothetical average, ratio conjunction factor and T.test.

The researcher concluded the decreased role made by athletic clubs

at the Center of Nineveh governarate in attracting athletes. The researcher

necessitate that physical education academia have some effective role in

athletic Clubs.
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث : ١-١

التي تقوم علیها عملیة النهوض الشامل األساسیةتعد الریاضة احد المرتكزات 

وتفاعلهم في المجتمع من خالل مجموعة من  األفرادللمجتمعات المتحضرة فهي تعبر عن سلوك 

القة بین الریاضیین في صورة المباشر في توجیه العالتأثیرذات  واألنظمةواألسسالقوانین 

.اآلخریناجتماعیة تعبر عن روح الریاضة ودورها في خلق فرص للمنافسة والترویح والتعاون مع 

غیر المحدود من قبل مختلف دول العالم في البحث عن واإلقبالومع االهتمام المتزاید 

دراسة القیادات أهمیةوالسبل التي تخدم هذا المجال الحیوي في المجتمع فقد ظهرت األسالیب

علمیة سلیمة تؤدي في أسسعلى  مهمالریاضیة ودورها في تحریك هذا التنظیم االجتماعي ال

القیادیة األسالیبالمجتمع وذلك من خالل استخدام مجموعة من  أهدافتحقیق  إلىالنهایة 

معبرا حقیقیا  اوصفهالمتعددة والتي تمثل في جوهرها تعبیرا عن طبیعة تلك القیادات الریاضیة ب

للعملیة لمهمةعن تطلعاته المشروعة في التقدم والنهوض من خالل المخرجات الریاضیة ا

األفضل(السیاف، والممارسة الریاضیة الشاملة وتحقیق االنجاز  األداءالقیادیة والمتمثلة بتطویـر 

٨، ٢٠٠٦(.  

یتمیز عن  فهوبشریة یمثل المجال الریاضي أهم مجاالت االستثمار الحقیقي للثروة الإذ 

انه مجال للتفاعل والممارسة والذي یدور حول تعدیل سلوك األفراد  في سائر المجاالت األخرى

لالتجاه المرغوب وخلق المواطن الصالح عن طریق تهیئة المناخ المالئم للعمل وتكوین اتجاهات 

  ).٢٥ ،١٩٩٧، إیجابیة لدى األفراد"(حسام الدین ومطر

ألنها رافد أساس المهمةمن المنظمات الریاضیةالریاضیة تعد ندیة األیرى الباحث أن و 

نها منظمات اجتماعیة تهدف إلى تلبیة االحتیاجات البشریة أعن  لریاضة المستویات العلیا فضالً 

، مما یفرض علیها إدارة السبل منظمات تربویة وتعلیمیة وتدریبیةوصفهامن الخدمات المتنوعة ب

على مالكاتها الریاضیة فضًال عن استقطاب األفضل إلیها وهو ما شكل أهمیة الكفیلة بالمحافظة 

للبحث بهذه السبل وتحدید الفعال منها لتكون عونًا في إدارة الموارد البشریة في األندیة الریاضیة.

مشكلة البحث:٢-١
تعاني األندیة الریاضیة في محافظة نینوى عمومًا وفي مركز مدینة الموصل خصوصاً 

(البنیة من قلة الدعم المادي والمعنوي المقدم لها فضًال عن قدم المالعب والقاعات الریاضیة

التحتیة) التي یحتاجها الریاضي لممارسة التمرینات عیها، وكلنا نعلم جیدا الیوم بان الریاضة 

أصبحت تجارة (استثمار) فالنادي الذي یمتلك إمكانات مادیة وبنیة تحیة متطورة (مالعب،

قاعات،تجهیزات.... الخ) سوف یلجأ إلیه معظم الالعبین لالستفادة منه مادیًا ومعنویًا، إذ أن 
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عدم توفر هذه الشروط سوف یؤدي إلى هجرة الریاضیین عن تلك األندیة.

ولذا ارتأى الباحث تسلیط الضوء على الدور الذي یمكن أن تلعبه األندیة الریاضیة في 

قطاب الریاضیین والمحافظة علیهم السیما أن هنالك مغریات مركز محافظة نینوى في است

خارجیة دفعتهم إلى الهجرة الجماعیة وفي مختلف األلعاب الریاضیة، ونظرًا لعدم وجود دراسة 

علمیة تحدد عوامل االستقطاب للریاضیین، لذا حاول الباحث من خالل بحثه هذا التعرف على 

فهم ریاضیین مارسوا الریاضة ولدیهم من الخبرة ما وجهات نظر األكادیمیین الریاضیین بوص

یكفي لكي تمكنهم من معرفة األسباب الرئیسة التي أوصلت الریاضة الموصلیة إلى ما هو علیه 

الیوم هذا فضًال عن أنهم حاصلون على شهادات علیا في مجال االختصاص.

ھدفا البحث :٣-١
یهدف البحث إلى التعرف على:

الریاضیة في مركز محافظة نینوى الستقطاب الریاضیین. . دور األندیة١

. الفروق بین وجهات نظر األكادیمیین الریاضیین حول دور األندیة الریاضیة في مركز ٢

محافظة نینوى في استقطاب الریاضیین.

فرضا البحث: ٤-١
ضیین.. یفترض الباحث وجود دور ایجابي ألندیة مركز محافظة نینوى في استقطاب الریا١

. وجود فرق معنوي بین وجهات نظر األكادیمیین الریاضیین حول دور األندیة الریاضیة في ٢

مركز محافظة نینوى في استقطاب الریاضیین.

مجاالت البحث: ٥-١
وتمثل باألكادیمیین الریاضیین في جامعة الموصل.المجال البشري: ١- ٥- ١

یة، قسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة كلیة التربیة الریاضالمجال المكاني: ٢- ٥- ١

األساسیة، قسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة للبنات.

  .٢٩/٤/٢٠١٠ولغایة  ٢٠١٠/ ٣١/١ المجال الزماني: ٣- ٥- ١
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اإلطار النظري -٢
القیادة الریاضیة :١-٢

خالل طبیعة النظر للقیادة من  إلى"یمیل العدید من المنظرین في التربیة الریاضیة 

وٕاثارةالتي یقوم بها القائد ، والتي لن تخرج عن كونها ضبطًا وتوجیهًا  واألدوار واألنشطةالمواقف 

القیادة تعني بمضمونها العلمي الدقیق القدرة  أنفحسب في حین اآلخرینسلوك واتجاهات 

والواقع  .اعةعلى سلوك الجمالتأثیرالحقیقیة على ممارسة نوع ما من الضغط االجتماعي وفن 

سمة من سمات  عدعلم النفس االجتماعي قد اهتم منذ بدایاته بالقیادة كظاهرة كما انه  أن

ومواقف الشخصیة التي تتوافر في بعض الناس دون غیرهم تنمو نتیجة لمرور القائد بخبرات 

   ).٢٢٠، ١٩٩٧(عویس والهاللي،معینه وتساعده على قیادة الجماعة الریاضیة بشكل سلیم"

كمًا ونوعًا في حقل التربیة الریاضیة هو نتیجة منطقیة یعتمد اإلنجازاتتطور مستوى  نإ

عوامل كثیرة منها نوعیة تطویر العملیة القیادیة اإلداریة في هذا الحقل، عدة  على بشكل رئیس

ألن اإلداري الناجح في هذا الحقل،وبمعنى آخر یمكن القول كیفما تكون القیادة تكون اإلنجازات

هو بذلك القدر من األهمیة كالمدرب الناجح، ذلك أن التدریب والمسابقة یمكن فقط أن تكون 

قد أحاط بكل جوانب التنفیذ  اتنفیذهمفاعلة ومؤثرة عندما یكون العمل اإلداري الخاص بمسألة 

  ).٥٠،  ٢٠٠٠(إبراهیم، وعلى أكمل وجه وبأقل كلفة وفي وقت محدد وظروفه المطلوب

ئد الریاضي :القا١-١-٢
شكل مؤسسة ومنظمة ریاضیة أو تمصطلح القائد الریاضي على الفرد في أیة جماعة  إن

جماعة الفریق الریاضي والذي یقوم بعملیة التوجیه والتأثیر في سلوك بقیة األفراد بهدف دفعهم 

ي رئیس االتحاد الریاضي ورئیس الناد عدبرغبة صادقة نحو تحقیق األهداف المشتركة ویمكن 

الریاضي ومدیر مركز الشباب واإلداري والمدرب في الفریق الریاضي بمثابة قائد(عالوي، 

١٧، ١٩٩٨.(  

خصائص شاملة یتمیز بها جمیع القادة فانه یتوقع  أوالرغم من انه ال توجد صفات على 

وجود بعض الصفات الشائعة لدى العدید من القادة الناجحین، فعلى سبیل المثال توصل بعض 

الریاضي مراجعة شاملة للبحوث التي اهتمت بالتعرف على خصائص القادةإجراءحثین بعد البا

:تمیز القائد الناجحأساسیةهناك ثماني صفات  أن

.االنجازيالتوجه  -١

القابلیة للتكییف. -٢

الیقظة. -٣

السیطرة. -٤
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الطاقة والحیویة. -٥

الثقة بالنفس. -٦

  .)٣٧٨- ٢٠٠٠،٣٧٧، القابلیة االجتماعیة(راتب -٧

األندیة الریاضیة: ٢-١-٢
هي العمود الفقري الذي یقوم علیه التكوین الریاضي األهلي في أیة دولة من دول العالم، 

وهي مؤسسات ترویحیة تهدف إلى المساهمة بدور إیجابي في التنمیة الریاضیة واالجتماعیة 

) وهي بذلك تؤدي ٣٧٦، ٢٠٠١، ألفراد المجتمع في إطار احتیاجات أعضائه ورغباتهم(ذنون

رسالة عمیقة تتلخص بأنها مدرسة لها برامجها ونظمها یشترك فیها اشتراكًا فعلیًا مع بقیة أجهزة 

لحق هي الوسیلة العملیة ا الدولة التربویة في غایة تعلیم النشء ورعایة الشباب،فاألندیة الریاضیة

دئ اجتماعیة سلیمة على وفق أصول ونظریات لتطبیق الفلسفة الریاضیة الحدیثة المبنیة على مبا

  ).٤١٤، ٢٠٠١تربویة ونفسیة(بدوي، 

تعد األندیة الریاضیة وسیلة من وسائل تطویر المجتمع بوصفها مؤسسات تربویة 

واجتماعیة تسهم في بناء الشباب وٕاعدادهم إعدادًا بدنیًا وعقلیًا واجتماعیًا ونفسیاً ترفدهم بالثقافة 

ئهم السلیم، كما تستقطب أوقات فراغهم بشكل ایجابي انطالقًا من األهداف العامة لتحقیق بنا

العامة التي تنص علیها أهداف األندیة الریاضیة.

والنادي الریاضي تكونه جماعة ذو صفة دائمة تربطهم فكرة ریاضیة واجتماعیة تهدف 

ء وتهیئة الوسائل إلى نشر التربیة الریاضیة، ورفع مستواها وبث الروح الوطنیة بین األعضا

وان األهداف  والسبل الستثمار أوقات الفراغ بما یعود علیهم وعلى الجمیع بالنفع والفائدة.

األساسیة لألندیة الریاضیة تتلخص بما یأتي:

نشر الوعي الریاضي بین صفوف الجماهیر كافة..١

ر واإلبداع.صقل قابلیات الشباب ومواهبهم المختلفة وتطویرها وتعویدهم على روح االبتكا.٢

استثمار أوقات الفراغ بین صفوف الشباب وتنمیة قابلیاتهم الذهنیة والبدنیة..٣

إقامة المهرجانات والمباریات الریاضیة بین مختلف األندیة الریاضیة من أجل اكتشاف .٤

المواهب الجدیدة وتنمیتها بصورة مبكرة وصوًال إلى ریاضة المستویات العالیة.

صفوف الشباب.بث الروح الوطنیة بین .٥

  )٣٣- ٣٢، ١٩٨٤نشر الوعي الثقافي واالجتماعي بین الشباب والمجتمع.(عزیمة، .٦
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یتكون النادي الریاضي من:

الهیئة العامة:  ١- ٢- ١- ٢

لكل ناٍد هیئة عامة وهي أعلى هیئة فیه وتتألف من األعضاء العاملین الذین سددوا 

القانون.بدالت االشتراك ووفوا بالتزاماتهم على وفق أحكام 

الهیئة اإلداریة:  ٢- ٢- ١- ٢

وهي بمثابة الهیئة التنفیذیة للنادي وتنتخبها الهیئة العامة مرة كل أربع سنوات ویكون 

وثالثة أعضاء احتیاط عدد أعضائها ال یقل عن خمسة أعضاء وال یزید عن عشرة أعضاء،

ویشترط في عضو الهیئة اإلداریة وتكون مسؤولة عن األمور المالیة واإلداریة والتنظیمیة والفنیة، 

أن یكون حاصًال في األقل على شهادة الدراسة اإلعدادیة أو ما یعادلها ومضت على عضویته 

ویجوز  واتفي النادي سنة واحدة في األقل، وتكون مدة العضویة في الهیئة اإلداریة أربع سن

  ).١٢٩، ١٩٨٦إعادة انتخاب من انتهت مدة عضویته(الوقائع العراقیة، 

إن نجاح أي برنامج في المجال الریاضي والترویحي یعتمد بالدرجة األساس على 

عناصر تقف في مقدمتها القیادة فضًال عن المستلزمات األخرى كاألجهزة والمالعب والعاملین 

  ).٥١، ١٩٩٠في هذا المجال(محمد وحسون، 

المالك اإلداري: ٣-١-٢
رؤوسین وبیان الطریقة التي یتبعونها في تأدیة اإلداري هو الفرد الذي یقوم بتوجیه الم

نتائجه لیتمكن م بمتابعة التنفیذ والرقابة على أعمالهم وهو الذي یضع خطته للتنفیذ كما انه یقو 

، ١٩٨٤(عبد المجید، من اتخاذ القرارات واإلجراءات الصحیحة لمعالجة األخطاء واالنحرافات

ذلك التربیة الریاضیة له مسؤولیة خاصة فهو اإلداري ألي نشاط اجتماعي بما في إن).٦٢

شخص على رأس جهاز ما، وهذه السلطة الممنوحة لإلداري هي في الحقیقة سمة مالزمة 

ه أكثر منها سلطة نابعة من شخصیته، واإلداري في مجال التربیة الریاضیة ال علمسؤولیة موق

المحور الرئیس عدّ ات اإلنسانیة تیتعامل مع أشیاء، ولكنه یتعامل مع أفراد وعلى ذلك فالعالق

یصبح العاملون كأفراد  إذلنجاح اإلداري في أعماله كافة فالسلطة اإلداریة تستمد من موقع العمل 

  ).١٤٤، ٢٠٠٠(إبراهیم، یتم من أعمال أنالفعالة لتنفیذ ما یجب  األداةهم 
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إجراءات البحث-٣
منھج البحث : ١-٣

بأسلوب المسح لمالءمته طبیعة البحث .استخدم الباحث المنهج الوصفي

مجتمع البحث وعینتھ :٢-٣
ضم مجتمع البحث جمیع األكادیمیین الریاضیین (الذكور) في كلیة التربیة الریاضیة 

وقسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة األساسیة وقسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة للبنات 

) من حملة شهادتي (الدكتوراه، الماجستیر).١٥٠والبالغ عددهم ( )٢٠٠٩/٢٠١٠للعام الدراسي (

) أكادیمیا من حملة شهادتي (الدكتوراه، الماجستیر) بعد ٨٢أما عینة البحث فقد ضمت (

استبعاد عینة التجربة االستطالعیة والثبات واألكادیمیین الذین لم یجیبوا عن االستبیان، وقد بلغت 

) یبین مجتمع البحث ١) من المجتمع الكلي للبحث، والجدول (% ٥٤.٦٦نسبة عینة البحث (

وعینته.

  )١الجدول (

یبین مجتمع البحث وعینته

النسبة المئویةالعددالمتغیرات

١٠٦.٦٦الثبات

٥٣.٣٣التجربة االستطالعیة

٥٣٣٥.٣٣المستبعدون

٨٢٥٤.٦٦التجربة األساسیة

%١٥٠١٠٠المجموع

) أكادیمیًا من حملة شهادتي (الدكتوراه، الماجستیر) ٨٢البحث على (وقد اشتملت عینة 

) یبین عدد األكادیمیین الذین یمثلون عینة البحث.٢والجدول (

  )٢الجدول (

یبین عدد أفراد عینة البحث حسب شهاداتهم الجامعیة

النسبةالعددالشهادةت

%٤١٥٠الدكتوراه١

%٤١٥٠الماجستیر٢

%٨٢١٠٠المجموع

أداة البحث:٣-٣
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من أجل الحصول على النتائج استعان الباحث باستبیان معد من قبل (عماد صالح عبد 

) محاور، ضم المحور األول ٥) فقرة موزعة على (٣٢) والذي یتضمن (٢٠٠٥الحـق، 

من ) فقرات، والمحور الثاني (إدارة النشاط الریاضي) تكون ٨(التخطیط للنشاط الریاضي) على (

) فقرات، ٦) فقرات، أما (تنفیذ النشاط الریاضي) فكان عنوان المحور الثالث والذي ضم (٧(

) ٥) فقرات أیضًا، وأخیرًا محور (الحوافز) ضم (٦ورابعًا جاء محور (اإلمكانیات) إذ ضم (

فقرات.

وتكون اإلجابة على فقرات االستبیان على وفق ثالثة بدائل (موافق، موافق لحد ما، غیر 

) على التوالي، وبهذا ١،٢،٣موافق)، ویختار المجیب احد هذه البدائل والتي تحمل األوزان (

  ).٩٦- ٣٢اإلجراء اإلحصائي تراوحت الدرجة الكلیة للمقیاس ما بین (

والستكمال الخطوات العلمیة الصحیحة للبحث قــــام الباحث بإجراء الخطوات العلمیة 

معرفة مدى مالءمة هذا االستبیان لعینة البحث.المتبعة في مثل هكذا بحـوث من اجل

الصدق الظاھري:  ٤-٣
إن عرض الفقرات على مجموعة من الخبراء (المحكمین) للحكم على مدى صالحیتها 

في قیاس الخاصیة المراد قیاسها تعد أفضل طریقة في استخراج الصدق الظاهري.

)Allen and Yen, 1979, 96(

یة االستبیان لقیاس ما وضع من أجله، فقد قام الباحث ومن اجل بیان مدى صالح

لبیان آرائهم )١(الخبرة واالختصاصبعرض االستبیان على مجموعة من الخبراء من ذوي

ومالحظاتهم حول مدى صالحیة محاور االستبیان فضًال عن حذف أو تعدیل أو إضافة أیة فقرة 

دیل الفقرة الثامنة من المحور األول ، أما یرونها غیر مناسبة من فقرات االستبیان، فقد تم تع

) فقرة، في حین كان ٢المحور الثاني فقد ارتأى الخبراء إجراء تعدیل على الفقرة األولى وٕاضافة (

) هو تعدیل الفقرة الثانیة، وأما محور الحوافز تم إجراء ترأي الخبراء في المحور الرابع (اإلمكانیا

ي السادة الخبراء. وقد تراوحت نسبة اتفاق الخبراء ما بین تعدیل على الفقرة الرابعة حسب رأ

  %).١٠٠% إلى ٨٠(

أسماء الخبراء مكان العمل )١(

كلیة التربیة الریاضیة للبنات / جامعة بغداد. أ.د مؤید عبد اهللا جاسم١

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل    ن. أ.د راشد حمدون ذنو ٢

كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصل. أ.م.د ریاض أحمد إسماعیل٣

كلیة التربیة األساسیة / قسم التربیة الریاضیة / جامعة الموصل. أ.م.د ولید خالد النعمة٤

ضیة / جامعة الموصلكلیة التربیة للبنات / قسم التربیة الریا. م.م ثابت إحسان أحمد٥
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%) فأكثر فإنها تكون ٧٥) إلى أن نسبة اتفاق الخبراء عندما تكون (Bloomویشیر (

,Bloomمتوافقة من حیث الصدق الظاهري( 1983, ). كما أن (الزوید والعلیان) یذكران 126

إذا تم عرضه على عدد من المختصین أو الخبراء في المجال أنه یمكن أن نعد االختبار صادقا 

،  ١٩٩٨(الزوید والعلیان ، الذي یقیسه االختبار وحكم بأنه یقیس ما وضع لقیاسه بكفاءة

). وبذلك یمكن للباحث عرض استمارة االستبیان على أفراد عینته بعد أن كان رأي الخبراء ١٢٤

هذا البحث.بأن فقرات هذا االستبیان صالحة لعینة 

الثبات: ٥-٣
یقصد بثبات االختبار إن عالمة الفرد ال تتغیر جوهریا بتكرار إجراء االختبار ویعرف 

,1974(أیضًا بأنه االتســـاق في النتائج في اإلجابة على المقیاس 104Marshall,.(

مدى ) لبیان Retest-Testعلیه اعتمد الباحث طریقة االختبار وٕاعادة تطبیق االختبار (

) من أعضاء الهیئة التدریسیة ١٠ثبات اإلجابة حول فقرات االستبیان، وقد قام الباحث باختیار (

) یومًا ١٦–١٢من مجتمع البحث بطریقه عشوائیة وتم استبعادهم من عینة البحث، وبعد مرور (

زمنیة ) إلى أن "الفترة الAdamsتم إعادة تطبیق االختبــار على األشخاص أنفسهم، إذ یشیــر (

بین التطبیق األول لألداة والتطبیق الثاني لألداة ینبغي أن ال یتجاوز أسبوعین أو ثالثة 

,Adamsأسابیع"( 1964, 85.(

وبعدها قام الباحث باستخراج معامل االرتباط بین اإلجابتین، وكانت قیمة (ر) لالستبیان 

ثبات كما كانت أعلى من ) وهذه نسبه جیدة إذ تشیر المصادر إلى أن قیمة معامل ال٠.٨٢(

  ).٦٤، ١٩٩٩) كان ذلك أفضل(عویس، ٠.٧٠نسبة (

التجربة االستطالعیة: ٦-٣
من أجل الوقوف على أهم المعوقات التي یمكن أن تواجه الباحث أثناء تطبیقه لبحثه، 

) ٥وكذلك لمعرفة الوقت المستغرق للتطبیق، لجأ الباحث إلى إجراء تجربة استطالعیة على (

  .٢٠/٣/٢٠١٠ن الهیئة التدریسیة في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل بتاریخ أعضاء م

وصف المقیاس بصورتھ النھائیة:٧-٣
التعدیالت الالزمة والتي أشار إلیها السادة الخبراء والتي تم األخذ بها حول بعد إجراء

ة موزعة على خمسة محاور ) فقر ٣٤استبیان دور األندیة الریاضیة، أصبح االستبیان مكونًا من (

وكاالتي:

) فقرات، والمحور الثاني (إدارة النشاط ٨(التخطیط للنشاط الریاضي) على (محور 

) فقرات، أما (تنفیذ النشاط الریاضي) فكان عنوان المحور الثالث والذي ٩الریاضي) تكون من (
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ًا، وأخیرًا محور ) فقرات أیض٦) فقرات، ورابعًا جاء محور (اإلمكانیات) فقد ضم (٦ضم (

) فقرات.٥(الحوافز) ضم (

وتكون اإلجابة على فقرات االستبیان على وفق ثالثة بدائل (موافق، موافق لحد ما، غیر 

) على التوالي، وبهذا ١،٢،٣موافق)، ویختار المجیب أحد هذه البدائل والتي تحمل األوزان (

  )١٠٢- ٣٤ن (اإلجراء اإلحصائي تراوحت الدرجة الكلیة للمقیاس ما بی

الوسائل اإلحصائیة:٨-٣
النسبة المئویة

الوسط الحسابي

االنحراف المعیاري

المتوسط الفرضي

معامل االرتباط البسیط

تحلیل التباین

) اختبار قیمة أقل فرق معنويL.S.D(

عرض النتائج ومناقشتھا -٤
صة بالبحث بعد أن تم تطبیق التجربة الرئیسة للبحث والحصول على البیانات الخا

ومعالجتها إحصائیًا، سوف یتم في هذا الباب مناقشة النتائج التي تم التوصل إلیها الباحث:

  )٣جدول (ال

یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة

النسبة المئویةالمتوسط الفرضيع±¯سالمحورت

%١٦١,١٧١٦٦٦التخطیط للنشاط الریاضي.١

%١٩١,١٨١٨٧٠رة النشاط الریاضيإدا.٢

%١١١,١٢١٢٦١التنفیذ للنشاط الریاضي.٣

%١٢١,١٤١٢٦٦اإلمكانیات.٤

%٨١,١١١٠٥٣الحوافز.٥

%٥٦٢,٧٣٦٨٣٥االستبیان ككل.٦

) ایجابیة األندیة الریاضیة في مركز محافظة نینوى في اعتمادها ٣یتبین من الجدول (

التي تقوم بها فقد بلغت النسبة المئویة لمحور التخطیط  العلمیة الصحیة في نشاطاتهاألسس ا
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) وهو مساٍو لقیمة الوسط الحسابي وهذا یدل ١٦%) وبمتوسط فرضي ( ٦٦للنشاط الریاضي (

على أن األندیة الریاضیة تعتمد التخطیط في األعمال التي تنوي القیام بها.

في المراحل اإلداریة الرئیسة كونه یوضح العناصر الواجب ویلعب التخطیط دورًا أساسیًا 

استخدامها سواء كانت مادیة أم بشریة ألنها ترسم صورة العمل في المجاالت المتنوعة ویحدد 

  ).٤٣، ١٩٨٤مسارها وبدونه تصبح األمور غیر واضحة.(عزیمة، 

%) في ٧٠بلغت (أما فیما یتعلق بمحور إدارة النشاط الریاضي فان النسبة المئویة له 

). فكلما كانت ١٩) وهو أقل من الوسط الحسابي والذي بلغ (١٨حین أن المتوسط الفرضي بلغ (

درجة المتوسط الفرضي أقل من الوسط الحسابي دل ذلك على ایجابیة ذلك الشيء.

إن القائد الریاضي علیه دور مهم في عملیة وضع الهیكل التنظیمي للهیئة وتوزیع 

مسؤولیات ووضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب، وأیضًا توزیع العمل االختصاصات وال

على األقسام أو األفرع أو األفراد التابعین في ضوء االستعدادات والقدرات، وكذلك یحدد 

  ).٢٣٠، ٢٠٠٧السیاسات واإلجراءات التي یجب أن تتبع في العمل(علي، 

%) وبلغ متوسطه  ٦١بة المئویة (أما محور تنفیذ النشاط الریاضي فقد كانت النس

) وهذا یدل على الضعف أو عدم القدرة في تنفیذ النشاطات ١١) وبوسط حسابي (١٢الفرضي (

المتعلقة بالنادي الریاضي بصورة صحیحة الن قیمة الوسط الحسابي كانت اقل من المتوسط 

الفرضي.

) وبوسط ١٢لغ متوسطها الفرضي (%) وب ٦٦أما اإلمكانیات فقد بلغت نسبتها المئویة (

) ویدل ذلك على أن األندیة الریاضیة في مركز محافظة نینوى تتمتع بإمكانیات ١٢حسابي (

جیدة نوعًا ما تؤهلها إلعداد الفرق الریاضیة التي تمثلها في المسابقات المحلیة والعالمیة.

) ١٠الفرضي (%) وبلغ متوسطه  ٥٣أما محور الحوافز فقد كانت نسبته المئویة (

) وهذا یدل على ضعف في المكافآت أو األجور المقدمة للریاضیین الذین ٨وبوسط حسابي (

یمثلون تلك األندیة.

ویرى الباحث أن السبب الرئیس في الهجرة الجماعیة التي شهدتها األندیة الریاضیة في 

المادي والمعنوي مركز محافظة نینوى وفي مختلف األلعاب الفردیة والجماعیة هو ضعف الدعم

المقدم من تلك األندیة للریاضیین وخصوصًا إذا ما علمنا بان الریاضة الیوم تعتمد على المادة، 

فمن یعطي كثیرًا سوف یأخذ الكثیر والعكس صحیح، ومن یرید استقطاب الریاضیین علیه بالمزید 

....... الخ) لكي یحقق من الجهد والعمل وعلى مختلف األصعدة (التنظیمیة، المادیة، اإلمكانات

ذلك ویتفوق على اآلخرین.

إذ أن بخل اإلدارة على المشرفین والمدربین واإلداریین وقد یكون البخل في توفیر 

مصروفات في المعسكرات أو التغذیة أو مستوى السفر، یؤدي إلى تدمیر العالقات ویجعل 

  ).١٧٥، ٢٠٠٧اء(علي، الالعبین والمدربین واإلداریین یبحثون عن مكان آخر أكثر عط
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لذا فإن من مواصفات اإلداري الفعال أن یكون قادرًا على خلق مناخ ایجابي للعمل، مما 

یوفر الفرصة لتحفیز العاملین (الالعبین) وبالتالي یخلق لدیهم الدافع الذاتي للمشاركة وتحقیق 

ص تنفیذ النشاطات، األهداف، فضًال عن التوجیه المستمر وٕاعطاء األوامر والتعلیمات التي تخ

(علي، .وخفض مستوى التكالیف والمحافظة على األجهزة والمعدات من أجل االرتقاء بالمستوى 

٢٢٢- ٢١٦، ٢٠٠٧(  

) ضعف الدور الذي تقوم به األندیة الریاضیة في مركز ٣وأخیرًا یتبین من الجدول (

سابي بالمتوسط محافظة نینوى في استقطاب الریاضیین، وذلك من خالل مقارنة الوسط الح

) أما ٦٨) في حین بلغ المتوسط الفرضي (٥٦الفرضي، فقد بلغ الوسط الحسابي لالستبیان (

  %). ٣٥النسبة المئویة فقد بلغت (

ویرى الباحث من خالل النتائج التي ظهرت لدیه أن األندیة في مركز محافظة نینوى 

انات المتوفرة (المالعب تعاني في عملیة استقطاب الریاضیین، وذلك نتیجة لضعف اإلمك

والقاعات والتجهیزات... الخ) أو تواضعها مقارنة باألندیة األخرى وخصوصًا (الشمالیة) فضًال 

عن ضعف الدعم المادي المقدم للریاضیین لكي یمثلوا تلك األندیة في مختلف األلعاب الریاضیة 

وعلى المستویات كافة.

ها یتبین عدم تحقق الفرض األول الذي تم ومن خالل نتائج البحث التي تم التوصل إلی

وضعه من قبل الباحث.

وهذا یتطابق مع الرأي القائل بأن إحدى المقومات األساسیة لألندیة الریاضیة هي 

النهوض بواقع األندیة الریاضیة، وهذا یعتمد بالدرجة األولى على التخطیط العلمي، وعلیه یجب 

ذوي الخبرة واالختصاص في هذا المجال، من اجل على اإلداریین العاملین أن یكونوا من 

   ).٥٠، ١٩٨٤النهوض بالواقع الریاضي واالجتماعي والصحي والثقافي لشبابنا(عزیمة، 

والقیادة الناجحة دائمًا تبحث عن الطرائق والوسائل التي تساعدهم على إدارة وتركیز 

إلیهم، إذ إن القیادة المعاصرة تقوم انتباههم وانتباه مرؤوسیهم على كیفیة أداء الوظائف الموكلة 

بمجموعة من األنشطة الموجهة نحو االستخدام الكفء والفعال للموارد بغرض تحقیق األهداف 

الموضوعة، فالقائد المعاصر ال یجلس طوال الیوم في التفكیر بل یقرأ ویسمع ویكتب ویقابل 

والفعال للموارد البشریة ویالحظ ویشارك المرؤوسین في كل شيء من أجل االستخدام الكفء

والمادیة واإلعالمیة، وبالتالي القائد الریاضي یقوم بالعدید من الوظائف القیادیة داخل الهیئة 

  ).٢٢٧، ٢٠٠٧اإلداریة وخارجها فله وظائف إداریة وأخرى اجتماعیة(علي، 

ویمكن تفسیر نتائج البحث وذلك من خالل مقارنة النسبة المئویة على وفق المعیار 

اآلتي:

% فأكثر مرتفع جدًا. ٨٠. ١
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% مرتفع. ٨٠% اقل من  ٧٠. من ٢

% معتدل. ٧٠% اقل من  ٦٠. من ٣

% منخفض. ٦٠% اقل من  ٥٠. من ٤

% منخفض جدًا. ٥٠. اقل من ٥

  )٧٨، ١٩٩٩(القدومي وآخرون، 

ویمكن للباحث مقارنة النسبة المئویة لكل محور مع المعیار أعاله من اجل التعرف على 

 ٧٠( ایجابیة كل محور أو سلبیته، حیث یتبین أن النسبة المئویة لمحور إدارة النشاط الریاضي

%) وهو ضمن مستوى المرتفع، أما محاور التخطیط للنشاط الریاضي والتنفیذ للنشاط الریاضي 

%) وهم ضمن مستوى المعتدل،  ٦٦%)،( ٦١%)،( ٦٦واإلمكانیات فقد بلغت على التوالي (

%) وهي تقع ضمن المستوى  ٥٣األخیر وهو الحوافز فقد بلغت نسبته المئویة (أما المحور

%) وهي تقع ضمن  ٣٥المنخفض، في حین بلغت النسبة المئویة لالستبیان بصورة عامة (

المستوى المنخفض جدًا.

  )٤جدول (ال

یبین نتائج تحلیل التباین بین محاور االستبیان

مصدر التباین
مجموع المربعات

S.S.R

درجات الحریة

D. F

متوسط مجموع

M.S.Rالمربعات

قیمة (ف)

المحسوبة
النتیجة

  ٢٠٤,٦٧٥  ٤  ٨١٨,٧٠٠بین المجموعات

معنوي  ٢,٦١   ١٠٣,٤٧٤  ٢٧٥  ٢٨٤٥٥,٢٨٦داخل المجموعات

    ٢٧٩  ٢٩٢٧٣,٩٨٦المجموع الكلي

  ٢,٥٣=  ٠.٠٥) ونسبة خطأ ٢٧٥،  ٤* قیمة ف الجدولیة عند درجة حریة (

) أن قیمة (ف) المحتسبة اكبر من قیمة (ف) الجدولیة عند درجة ٤تبین من الجدول (ی

فروق معنویة.)، وهذا یعني أنه یوجد٠,٩٨) والبالغة (٠.٠٥) ونسبة خطأ (٢٧٥،  ٤حریة (

محاور االستبیانالفروق كانت ألي من  أنیشیر إلى ولما كان اختبار تحلیل التباین ال

للكشف عن الفروق المعنویة وغیر (L.S.D)اختبار اقل فرق معنوي إجراء إلىلجأ الباحث 

موضوع البحث.بحور من محاور االستبیان الخاصالمعنویة بالنسبة لكل م
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  )٥جدول (ال

(L.S.D)یبین الفروق بین األوساط الحسابیة بقیمة اقل فرق معنوي

٥٤٣٢١

*١-٣,٩١*٣,٩٤٤,٨٠٢,١٩

٢-٣,٩١*-٠,٠٣٠,٨٩١,٧١

٣-١,٧١٢,١٩-١,٧٥٢,٦٠

-٤-٤,٨٠-٠,٨٩-٢,٦٠-٠,٨٥

:یأتي) ما ٥(یتبین من الجدول 

وجود فرق معنوي بین محور التخطیط للنشاط الریاضي ومحور إدارة النشاط الریاضي، 

ویبین كما یبین الجدول وجود فرق معنوي بین محور التخطیط للنشاط الریاضي ومحور الحوافز،

الجدول أعاله أن الفرق غیر معنوي بین محور التخطیط للنشاط الریاضي وكل من محور التنفیذ 

للنشاط الریاضي ومحور اإلمكانات.

) انه ال یوجد فرق معنوي بین محور إدارة النشاط الریاضي ٥كما یتبین من الجدول (

كما یبین الجدول انه ال یوجد فرق وكل من محاور التنفیذ للنشاط الریاضي واإلمكانیات والحوافز،

) ٥معنوي بین محور التنفیذ للنشاط الریاضي وكل من محوري اإلمكانیات والحوافز، والجدول (

یبین انه ال یوجد فرق معنوي بین اإلمكانیات والحوافز.

وهذا برأي الباحث یدل على أن األندیة الریاضیة تتبع التخطیط العلمي الصحیح في 

اء اإلعداد للفرق الریاضیة وفي مختلف األلعاب.سیاقاتها أثن

إن التخطیط هو أساس اإلدارة الذي تقف علیه األعمدة الحیویة األخرى كالتنظیم 

والتشكیل والتوجیه والرقابة التي تعمل على مساندة اإلدارة ومنحها المعنى والمغزى، والتخطیط 

ستقبل بخطط منظمة سلفًا لتحقیق أهداف بأوسع معانیه یعني التدبیر الذي یرمي إلى مواجهة الم

  ).٤١ - ٤٠، ٢٠٠٤محددة(أبو حلیمة، 

فالعملیة اإلداریة في النادي الریاضي هي عبارة عن نشاطات ووظائف محددة یقوم بها 

أفراد النادي الریاضي، وتتمیز بأنها نشاطات هادفة، فهي تهدف إلى استمرار النادي في تحقیق 

ریبة عن طریق تشغیل الجهد البشري وتحفیزه واستغالل موارد النادي أهدافه البعیدة المدى والق

  ).٣٧٦، ٢٠٠١المادیة بشكل سلیم(ذنون،

وان من مهام األندیة الریاضیة (رئیس النادي واألعضاء) االهتمام بشؤون الریاضیین 

لمنهج والتي تلعب دورًا فاعًال في تمهید األرضیة المناسبة لتحقیق أهداف النادي، إذ لم یعد ا

تهیئة الظروف المالزمة للریاضي  لذا فإنالتدریبي كافیًا لوحده في بناء شخصیة الریاضي ونموه، 

یكون عامًال مساعدًا یسهم في تقدمه وٕابداعه كما ینبغي لمواجهة عصر تحقیق االنجازات 

  ).٢٢، ٢٠٠١الریاضیة(عبد آل، 
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یضًا االهتمام بالشؤون ویقع على عاتق األندیة الریاضیة (رئیس وأعضاء النادي) أ

المادیة للنادي الریاضي، من منشآت وأجهزة ومالعب وتجهیزات ریاضیة والتوجیه بحسن 

  ).٣٠٧، ١٩٩٩استخدامها وٕادامتها(النوري، 

تنظیم وحسن إدارة  هي الواجبات التي یجب مراعاتها في المجال الریاضيإن من

 ئالقیم االجتماعیة في نفوس النشأفضلغرس  الخبرات التربویة التعاونیة والتنافسیة لتتمكن من

  .)٧٥،  ٢٠٠٤(أبو حلیمة ، الشباب

) دل على تحقیق ٥ومن خالل نتائج البحث التي تم التوصل إلیها الباحث في الجدول (

الفرض الثاني للباحث.

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥
ي مركز محافظة نینوى من أجل استقطاب انخفاض الدور الذي تقوم به األندیة الریاضیة ف.١

الریاضیین.

تتبع األندیة الریاضیة في مركز محافظة نینوى التخطیط الجید والمسبق لإلعمال التي تنوي .٢

القیام بها.

یجب التأكید على ضرورة أن تتمتع األندیة الریاضیة بإمكانات مادیة ومالعب وقاعات .٣

.ریاضیة ألنها تسهم في استقطاب الریاضیین

من أجل استقطاب أفضل الریاضیین یجب على األندیة الریاضیة توفیر دعم مادي أكبر .٤

للریاضیین في المعسكرات والمنافسات وغیرها.

التوصیات٢-٥
ضرورة أن یكون لألكادیمیین الریاضیین دور فعال وبارز في األندیة الریاضیة..١

ة احتیاجات الالعبین الریاضیة التأكید من قبل رئیس النادي الریاضي على ضرورة متابع.٢

وغیر الریاضیة.

تخصیص راتب تقاعدي أو قطع ارض سكنیة أو شقق للریاضیین الرواد الذین خدموا النادي .٣

الریاضي وكذلك المحافظة.

شمول الریاضیین ببرنامج صحي سنوي على حساب النادي الریاضي لهم ولعوائلهم. .٤

ادیمیین) في كل نادي ریاضي.. استحداث منصب خبراء ریاضیین (من األك٥
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المصادر
المصادر العربیة :

): اإلدارة والتنظیم في التربیة الریاضیة، دار الفكر ٢٠٠٠إبراهیم، مروان عبد المجید (.١

، عمان، األردن.عللطباعة والنشر والتوزی

، دار وائل للنشر،  ١): الحدیث في اإلدارة الریاضیة ، ط٢٠٠٤أبو حلیمة، فائق الحسني (.٢

عمان.

، دار الفكر ١: موسوعة التنظیم واإلدارة في التربیة البدنیة والریاضة، ط٢٠٠١بدوي، عصام .٣

العربي، القاهرة.

): مقدمة في اإلدارة الریاضیة، مركز ١٩٩٧حسام الدین، طلحة ومطر، عدله عیسى (.٤

الكتاب للنشر، القاهرة.

اء األندیة الریاضیة المشاركین ): تقویم الكفایات اإلداریة لرؤس٢٠٠١ذنون، راشد حمدون (.٥

)، مجلة الرافدین للعلوم ٢٠٠١- ٢٠٠٠ببطولة الدرجة األولى والنخبة بكرة القدم للموسم (

).٢٥)، العدد(٧الریاضیة، المجلد(

، المفاهیم والتطبیقات ، دار الفكر ) : علم النفس الریاضیة٢٠٠٠راتب ، أسامة كامل (.٦

ة التربیة ، جامعة حلوان .، كلی ٣العربي للطباعة والنشر ، ط 

، دار الكتب ٢): مبادئ القیاس والتقویم في التربیة، ط١٩٩٨الزوید، نادر و علیان، هشام (.٧

للطباعة والنشر والتوزیع، عمان.

السلوك القیادي وعالقته بالرضا عن العمل لدى ): ٢٠٠٦( نقي حمزة جاسم عبدوالسیاف، .٨

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة مدرسي التربیة الریاضیة في مدینة الموصل

الریاضیة، جامعة الموصل.

): تقویم الكفایات اإلداریة لرؤساء األندیة الریاضیة في ٢٠٠١عبد آل، تیمور جیاي (.٩

محافظتي أربیل ودهوك من وجهة نظر أعضاء الهیئات اإلداریة والمدربین، رسالة ماجستیر 

غیر منشورة، جامعة صالح الدین.

): دور مدراء المدارس في تفعیل مشاركة الطلبة باألنشطة ٢٠٠٥الحق، عماد صالح (عبد.١٠

الریاضیة من وجهة نظر معلمي التربیة الریاضیة، مجلة الجامعة اإلسالمیة، المجلد الثالث 

عشر، العدد األول.

): دراسة مسحیة لواقع مراكز الشباب في العراق ١٩٨٤عبد المجید، سهیلة عبد الحمید(.١١

كانیة تطویر الجانب اإلداري والتنظیمي في المجال الریاضي فیها، رسالة ماجستیر غیر وٕام

منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد.
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): واقع األندیة الریاضیة في القطر العراقي والسبل الكفیلة ١٩٨٤عزیمة، سالم رشید (.١٢

ضیة، جامعة بغداد.لتطویرها، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریا

ورؤساء  ت): أسالیب القیادة اإلداریة لعمداء الكلیا١٩٩٨عالوي، عبد المجید احمد خلیل (.١٣

الجامعات، أطروحة دكتوراه  يللهیئات التدریسیة ف ياألقسام العلمیة وعالقتها بااللتزام التنظیم

غیر منشورة، كلیة التربیة (ابن رشد)، جامعة بغداد.

): الحدیث في اإلدارة الریاضیة واإلدارة العامة، مركز الكتاب ٢٠٠٧علي، جمال محمد (.١٤

للنشر، القاهرة.

، دار الفكر الریاضياالجتماع) : ١٩٩٧عویس ،خیر الدین علي ، والهاللي ، عصام (.١٥

، مدینة نصر ، القاهرة. ١العربي للطباعة والنشر ،ط 

دار الفكر العربي، القاهرة.): دلیل البحث العلمي، ١٩٩٩عویس، خیر الدین علي أحمد (.١٦

): مفهوم الذات البدنیة والمهاریة لدى العبي ١٩٩٩القدومي، عبد الناصر وآخرون (.١٧

منتخبات المحافظات للكرة الطائرة في الضفة الغربیة، بحث منشور، مجلة أبحاث الیرموك، 
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…وجهات نظر األكادیمیین الریاضییندراسة مقارنة بین 

٤٨٤

  )١(الملحق 

استطالع أراء الخبراء

تحیة طیبة:

دراسة مقارنة بین وجهات نظر األكادیمیین في النیة إجراء البحث الموسوم بـ (( 

)) ونظرًا لما تتمتعون به كز محافظة نینوى الستقطاب الریاضیینالریاضیین حول دور أندیة مر 

من خبرة ودرایة نظریة وعملیة في هذا المجال، نرجو من حضراتكم إبداء أهم المالحظات 

والمقترحات التي ترونها مناسبة من حذف وتعدیل وٕاضافة حول محاور االستبیان وفقراته ومدى 

عزز من رصانة هذا البحث.مالءمته لموضوع البحث، والتي سوف ت

هذا وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدیر.. 

اسـم السید الخبیر:

الكلیة (القسم):

االختصـاص:

الدرجة العلمیة:

عدد سنوات الخدمة:

تاریخ آخر ترقیة:

التاریــخ:

التوقیــع:

  )) ٢٠٠٥: هذا االستبیان مأخوذ من دراسة قام بها (( عماد صالح عبد الحق/ مالحظة

الباحث



احمد رعد إبراهیم

٤٨٥

أوال: التخطیط للنشاط الریاضي

یعمل النادي الریاضي على:

تصلحالفقرةت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

إعداد خطة سنویة للنشاط الریاضي تشمل األنشطة والفعالیات كافة - ١

وتطویر أبنیة النادي.

قوة في تحلیل محتوى النشاط الریاضي للوقوف على نقاط الضعف وال- ٢

النادي.

تنفیذ تعلیمات النشاط الریاضي.- ٣

تحدید المتطلبات األساسیة للنشاط الریاضي وٕاضافة الجدید إلیها - ٤

الستقطاب أكبر عدد من الناشئین والشباب

التهیئة المناسبة لكل نشاط ریاضي.- ٥

النادي استطالع آراء الالعبین حول ایجابیات النشاط الریاضي في- ٦

وسلبیاته.

مشاركة الالعبین في جمیع األنشطة الریاضیة دون استثناء- ٧

تقویم الخطة وتعدیلها على وفق مقتضیات الموقف الریاضي.- ٨

ثانیًا: إدارة النشاط الریاضي

یعمل النادي الریاضي على :

تصلحالفقرةت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

سب طبیعة النشاط الریاضي.تنظیم الالعبین ح- ١

تعدیل السلوكیات السلبیة لبعض الالعبین إلى سلوكیات ایجابیة بناءة.- ٢

تقبل وجهات نظر الالعبین ومناقشتها باحترام.- ٣

االستجابة لقواعد النادي ولوائحه وأنظمته المتعلقة بتنظیم الالعبین.- ٤

ه الالعبین والعمل على حلها.التعرف على المشكالت التي تواج- ٥

تشجیع الالعبین على تحمل المسؤولیة.- ٦

تثقیف الالعبین حول تعلیمات االشتراك أو مزاولة النشاط الریاضي - ٧

النادي.



…وجهات نظر األكادیمیین الریاضییندراسة مقارنة بین 

٤٨٦

ثالثًا: التنفیذ للنشاط الریاضي

یعمل النادي الریاضي على :

تصلحالفقرةت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

یئة الجیدة للنشاطات الریاضیة.الته- ١

تنفیذ النشاط الریاضي بخطوات منطقیة.- ٢

تشجیع المشاركة الفعالة لدى الالعبین لممارسة األنشطة الریاضیة.- ٣

االهتمام بالالعبین ومیولهم.- ٤

مراعاة الفروق الفردیة بین الالعبین.- ٥

متعددة.إثارة دافعیة الالعبین بأسالیب- ٦

رابعًا: اإلمكانیات

یعمل النادي الریاضي على :

تصلحالفقرةت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

توفیر األدوات الریاضیة الالزمة للنشاط الریاضي. - ١

توفیر اإلسعافات األولیة الالزمة.- ٢

وضع میزانیة خاصة للنشاط الریاضي.- ٣

ظ األدوات الریاضیة.توفیر مكان مناسب لحف- ٤

بذل المزید من الجهد لالستفادة من مصادر البیئة المحلیة التي تسهم - ٥

في تفعیل مشاركة الالعبین.

توفیر ساحات ومالعب قانونیة ونظیفة لمزاولة النشاط الریاضي.- ٦

خامسًا: الحوافز

یعمل النادي الریاضي على :

تصلحالفقرةت
ال 

تصلح

عد تصلح ب

التعدیل

توفیر عوامل األمن والسالمة أثناء اشتراك الالعبین بالنشاط الریاضي.- ١

تقدیم الدعم العادل للفرق الریاضیة كافة.- ٢

تكریم الفرق الریاضیة المشاركة بالنشاط الریاضي.- ٣

إثارة دوافع الالعبین لالشتراك في النشاط الریاضي.- ٤

ضیین المتمیزین على مستوى الدوري بجوائز قیمة.تكریم الریا- ٥



احمد رعد إبراهیم

٤٨٧

  )٢(الملحق 

االستبیان بصیغته النهائیة

السید ................................................................ المحترم

تحیة طیبة:

في النیة إجراء البحث الموسوم بـ 

لریاضیین حول دور أندیة مركز محافظة نینوى ((دراسة مقارنة بین وجهات نظر األكادیمیین ا

نرجو من حضرتك اإلجابة على فقرات هذا االستبیان وبما یتفق مع الستقطاب الـریاضیین))

درجة توافرها في النادي الریاضي، علمًا بأن بدائل اإلجابة على هذه الفقرات هي (موافق، موافق 

لحد ما، غیر موافق).

حترام والتقدیر..هذا وتقبلوا منا فائق اال

الكلیة (القسم أو الفرع):

االختصـاص:

الدرجة العلمیة:

التاریــخ:

التوقیــع:

الباحث



…وجهات نظر األكادیمیین الریاضییندراسة مقارنة بین 

٤٨٨

أوال: التخطیط للنشاط الریاضي

یعمل النادي الریاضي على :

موافقالفقرةت
موافق 

لحد ما

غیر 

موافق

افة إعداد خطة سنویة للنشاط الریاضي تشمل األنشطة والفعالیات ك- ١

وتطویر أبنیة النادي.

تحلیل محتوى النشاط الریاضي للوقوف على نقاط الضعف والقوة في - ٢

النادي.

تنفیذ تعلیمات النشاط الریاضي.- ٣

تحدید المتطلبات األساسیة للنشاط الریاضي وٕاضافة الجدید إلیها - ٤

الستقطاب اكبر عدد من الناشئین والشباب.

المناسبة لكل نشاط ریاضي.التهیئة- ٥

استطالع آراء الالعبین حول ایجابیات النشاط الریاضي في النادي - ٦

وسلبیاته.

مشاركة الالعبین في جمیع األنشطة الریاضیة دون استثناء.- ٧

تقویم عمل اإلداریین والمدربین واإلعالم الریاضي (األنشطة المختلفة) - ٨

.داخل النادي الریاضي

ثانیًا: إدارة النشاط الریاضي

یعمل النادي الریاضي على :

موافقالفقرةت
موافق 

لحد ما

غیر 

موافق

اتخاذ القرار بالمشاركة بالمسابقات والبطوالت الریاضیة على وفق - ١

میزانیة النادي.

تعدیل السلوكیات السلبیة لبعض الالعبین إلى سلوكیات ایجابیة بناءة.- ٢

تقبل وجهات نظر الالعبین ومناقشتها باحترام.- ٣

االستجابة لقواعد النادي ولوائحه وأنظمته المتعلقة بتنظیم الالعبین.- ٤

التعرف على المشكالت التي تواجه الالعبین والعمل على حلها.- ٥

تشجیع الالعبین على تحمل المسؤولیة.- ٦

ات االشتراك أو مزاولة النشاط الریاضي النادي.تثقیف الالعبین حول تعلیم- ٧

تحدید المشرفین لمتابعة النشاطات المختلفة داخل النادي الریاضي.  - ٨

العمل على توفیر متطلبات الصیانة للمالعب الریاضیة.  - ٩



احمد رعد إبراهیم

٤٨٩

ثالثًا: التنفیذ للنشاط الریاضي

یعمل النادي الریاضي على :

موافقالفقرةت
موافق 

مالحد

غیر 

موافق

التهیئة الجیدة للنشاطات الریاضیة.-١

تنفیذ النشاط الریاضي بخطوات منطقیة.-٢

تشجیع المشاركة الفعالة لدى الالعبین لممارسة األنشطة الریاضیة.-٣

االهتمام بالالعبین ومیولهم.-٤

مراعاة الفروق الفردیة بین الالعبین.-٥

افعیة الالعبین بأسالیب متعددة.إثارة د-٦

رابعًا: اإلمكانیات

یعمل النادي الریاضي على :

موافقالفقرةت
موافق 

لحد ما

غیر 

موافق

توفیر األدوات الریاضیة الالزمة للنشاط الریاضي. -١

التهیئة للمشاركة في البطوالت الریاضیة التي تنظمها االتحادات -٢

مراتب متقدمة.ومحاولة الحصول على 

وضع میزانیة خاصة للنشاط الریاضي.-٣

توفیر مكان مناسب لحفظ األدوات الریاضیة.-٤

بذل المزید من الجهد لالستفادة من مصادر البیئة المحلیة التي تسهم -٥

في تفعیل مشاركة الالعبین.

ریاضي.توفیر ساحات ومالعب قانونیة ونظیفة لمزاولة النشاط ال-٦

خامسًا: الحوافز

یعمل النادي الریاضي على :

موافقالفقرةت
موافق 

لحد ما

غیر 

موافق

توفیر عوامل األمن والسالمة أثناء اشتراك الالعبین بالنشاط -١

الریاضي.

تقدیم الدعم العادل للفرق الریاضیة كافة.-٢

یاضي.تكریم الفرق الریاضیة المشاركة بالنشاط الر -٣

مشاركة الفرق الحاصلة على مراكز جیدة في معسكرات خارجیة.-٤

تكریم الریاضیین المتمیزین على مستوى الدوري بجوائز قیمة.-٥


