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 كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة                                مديرية تربية نيشهى        -مذرف تربهي 

 جامعة السهصل

 (9169/ 92/69قبل لمشذر في9169/ 66/61قدم لمشذر في ) 

 ممخص البحث

يهػػ ؼلبحث ػػىلبحػػرلبحلىػػرؼل اػػرلقاتػػاللبحيىؾوػػفنلب قبامػػالل بحتي ػػالل بحيفح ػػاللبحلػػ ليؾبتػػةل   ػػ ل ػػر لبح ػػ ـل ػػ لب   ػػالل
 بشليللمجليعلبحث ىل ارل    ل ر لبح  ـل  لب    اللبحرمفضػ اللح اػفملم ييػاللبحيؾصػلل بحثػفح للم يياللبحيؾصل،

(ل98(لب   ػػال،ل يػػؼلبرل ػػفال ليػػاللبحث ػػىلصظرم ػػاللبح وػػرلبح ػػفملل لؾ مػػعل 6(ل عثػػفلمػػؾ  لؽل اػػرل 117 ػػ ق ؼل 
ب  حػ ل بتػػربملبحتثػػفن،ل يػػؼللبسػليفا لبسػػل  ففلصىػػ لبسػلثىفقل ػػفقؼل ليػػؾػلبحرمفضػػ ل سػل  بمةلحالظ لػػ لب سػػلظ   

%(لمػػػؽلمجليػػػعلبحث ػػػى،ل يػػػؼلبسػػػل  بـلل54.7(لبسػػػليفا لصػػػفح اللحال الػػػللب توػػػف  لشػػػ ا ل  ػػػثالل 64بسػػػلىفق ل 
بحيػػيهالبحؾصػػت لصظرم ػػاللبحي ػػع،ل يػػؼلب ػػ بقلبسػػلثف اللحالىػػرؼل اػػرلبحيىؾوػػفنلب قبامػػاللل بحتي ػػالل بحيفح ػػال،لب لي ؾ ػػ ل

ل(لعثفابنلح للمىؾؽ.13ثفا لل ؾبوعل (لع33ب سلثف اللصو غلهفلب  ح اللمؽل 
ل   لي الللبح  ف فنلبتوف  فليؼلبسل  بـلبحؾسطلبح  ف  ل بحي ثاللبحيئؾمالل  ف  لب ؼلبحيلف المفل في :

  ـلبحتهؼلبح فملليؾبتةل    ل ر لبح  ـل  لب   اللم يياللبحيؾصللمىؾوفنلبقبامالل  اتاللملؾسظالل تولل -1
ل فح ال.لحىيالل لبحيلفصىالل بحل ؾمؼل ارلقاتال

لملؾسظال. -2 ل  اتال ل ي ال لبحيؾصللمىؾوفن لم ييال ل  لب   ال لبح  ـ ل    ل ر  لوااللليؾبتة ل   لبحيىؾوفن  بك ر
 .بحيى  ربنلبحل ام  اللإل  بقلبح   لؽل   ـل تؾقلوف   لمؽلبحيفشئلؽ

 يؾبتةل    ل ر لبح  ـل  لب   اللم يياللبحيؾصللمىؾوفنلمفح الل  اتالل فح اللت ب. -3
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Abstract 

The research aims to identify the degree of administrative, technical and financial 
obstacles that faced football players in the clubs of Mosul city. The research 
environment had included the football players in the sports clubs at district of Mosul 
city. A (117) players had been distributed on (6) clubs. The research's sample had 
been selected by a comprehensive inventory through distributing (98) questionnaire 
forms with an exclusion of Nineveh Sports Club for their had used the preliminary 
reconnaissance application and stability procedure. (64) returned questionnaires 
were had stated the analysis which was (54%) of research environment.  The 
descriptive method had been used  via a survey method. A prepared questionnaire 
had been used to identify the administrative, technical and financial constraints. 
Phrases for each disabled person. The initial questionnaire consisted of (30) 
phrases where each (10) phrases for each of obstacles. 

A statistical analysis was applied with the mean and percentage. The most important 
results were as follows: 

1-  Football players in the Mosul city clubs faced administrative obstacles at 
medium degree. Some lack of understanding in the follow-up and evaluation 
processes is was in high degree. 

2- Football players in the Mosul city clubs had faced technical obstacles at 
medium degree. The biggest obstacle was the lack of training camps that 
prepared players and the lack of a Rookies. 

3- Football players in Mosul city clubs faced high financial obstacles. 



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

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

 
 

 

899 
 

 بالبحث. التعريف 6

 السقدمة واهسية البحث 6-6

  ػػ لمػػؽلبإلشػػفا ل حػػرل فلم ػػؾبال ػػ البحارثػػالل ػػ لبحلظػػؾالبإل جػػف  لوػػ ل صػػلل حػػرلي ػػ ـل  لػػرل ػػ ل
بح يؾبنلبألرلر ،ل   بلمفل  تغةل  لبألسفحلبل بحظرب  ل رظػطلبحاىػبلبحػ  ف  ل بحهجػؾم لبحلػ ل

بل  فل ػ ،لي ؾفلوف االلحالغلرل  لبحلى يلل لؽل لر ل مي الل  ررػل ب  بلعر ؼلبحاىبل  لبحيثػفاب ل
بحل  ـل بحلظؾال  ل  جف لبح   لؽلبحيل  ملؽلحؼل أنلصتلربنل   بقلوولر لبألمػ ل ن يػفل ػ لي ظػ طل
م ليرلحتلربنل   بقلطؾماالل حؾتؾقلوف   ل بسىاللمؽلبح   لؽلبألشثفؿل بحيفشئلؽلثػؼلبح ػثف ،ل نفل

للبحيهفامػػػػػال يا ػػػػػاللب  ليػػػػػفـلصػػػػػفح   لؽلبحيفشػػػػػئلؽل بحلر لػػػػػال اػػػػػرل  ػػػػػ بق ؼلمػػػػػؽلبحيفت ػػػػػاللبح    ػػػػػالل ل
ل(184،ل2334    لبح رمؼ،ل بح ظظ الل بحيت  ال.

  للشى  اللبألك رلبحرمفضالل  لبح  ـلكر ل فل ؾلبثيففل ا ةل  لافل فل ي ؽل لبح ؼل بح  م
ل م لافلبأل يفا،لم لافل مؽلبحجيف لر،لمؽلك لرل  حػل سل ظف هفلحى قلبحىفحؼ،لبحىربؽل   

لبحيجليعلشرب ع لي فص  ل اغلهفلبحل لحا هر ل  غرب, لبح  ـ ل ت ؽلتابل  لبحترؽلل قبابنلكر 
لحل  ل ل لبحترص ل بسلغ ؿ لبحىكثفن لي حلل ل م ف حال لبحارثال ل ار ل بحي ر لؽ ل بحي ابلؽ بح   لؽ

ل يفلق   لبقبابنلبحترؽل ارليؾ لرل ف اللبحىؾبمللبحتي اللبحل ل  لفتهفلبحي ابؾفل ا ل ؽلل,بحلتؾؽل
ل بحترتال.لحايلىاللبحيلىظ اللبحىرمااللبحجيف لرلاغثفنل ملظاثفنل شثفعل تللمؽل  حػ

 مؽلبحيىاؾـلبفلب    اللبحرمفض الليؾت ل  ل لئالل غابل الهفل  ـلبحلأكل ل بحل اثفنلب ولوفق الل يفل
 أي لق الب قبا لبحرمفضالل  ل ضعلبح ظطل ب ح فنلبحييفسثاللحيؾبتهاللبحلغلربنلبحيلؾوىالل بح تفظل

ل ل لبحرمفض ال لب    ال لبسل ربا لبحتي ل ار لب قبم ل ملفصىال لبحييفسثال لبحليؾمل لموفقا ل برل فا ب ف هف
 ي ل يةلص  للق اؼ،ل م ف حةلب اي فملصةل ؽلطرم لمىفحجاللم فكللبح   لؽل برل فالم ر لؽل
 م ابلؽلبكتفمل ارلبحارثالل ب  ليفـلصفحي فا فنلبح فات الل بح برا الل،ل ا ل ؽليظؾمرلبح ي الل

لق المهؼل  لي ج علبح   لؽل ارلي   ؼلب اللمفلح يهؼ.لبحل ل اللحاي  بلحيفلحةلمؽ

لبحل ل ل بحيفح ال ل بحتي ال لب قبامال لبحيىؾوفن لحل   ص لم ف حال ل ؾ هف لبح فح ال لبح ابسال لب ي ال  يغهر
لبح ابسالل لبحيؾصلل بحل لمؽلر ؿلبحيلف البحل لسلتر  ف لب    اللبحرمفض الل  لم ييال يىف  لميهف

قبا لبحرمفض الل  لم يياللبحيؾصللمؽلب سلتفق لمؽلبحلؾص فنل ل ي ؽلبفلي ف  لبح ف يلؽل ارلب 
لبحي لرتفنلبحل لسل  مهفلبح ابسالل  لمىر اللب ؼلبحيىؾوفنل بحىيلل ارل ضعلبح اؾؿلحهفل.ل
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 مذكمة البحث 6-9

لب م ف فنل ليؾب ر ل ؽ لبح ؤبؿ ل   لبحرمفض ال لب   ظال لصييفاسال لبحي  ظال لبح  ف   لب ؼ لمؽ بف
ليؾب رل ل فف لح حػ لبح  مال لب ق بن لحي ص ل يل جال ل اىف لبح ر فما لبف لتلى لبح  مال  ب ق بن
لب   بؼل لي  ل  لباق ف لمف لب ب ل فـ ل ىيور لب  لثفا لصىلؽ ليؤر  لبف ل جب لبح  مال ب م ف فن

ل بحجي لبحيظاؾبال ل2336فؿ، ل91، ليى (.  بحيجفؿ    بحي فكل   ؼ  ت  بحليؾمل موفقا كيف
 ر ا   ؾب هف صي لاف بحرمفض ال  بحهلئفن حأل   ال بحترصال  يفتال ر الصفح اب يؤثر  بحل  بحرمفض 

ل(.2313،61 بحيؾحر،لل  ربمجهف  ييتل     ب هف ي  ل 

 يؾ ر مهيف بحيفؿ  إف  ب   هف امفض لي  ـ  ؼ ميغؾمال    بحاب مال تجر بحرمفض ال بإلقبا كيفليى ل
 بح   ػلؽ مػؽ مجيؾ ػال مجػرقلح  ػ  بح ؾمػال بحتػرؽل صػيف ال  ف ، ي ػ ـل ؼ ي  لػ    ػلظ ع  

 م لاػفل لهػف يل ػفصػ مل فماػال ميغؾمػال  ح يهػف , ق ػال  ح ػفمبنل ييػفامؽ يػ امثفن  بر ػفما  مػ ا 
 حل ػ ل  بحي ػفص فن بحيي ػتن    بحيفح ػالل بإلقبامػال  بح  فسػ ال  بإل  م ػال بحرمفضػ ال بحىؾبمػل

ل(ل2،ل2313    لبحغيرل    بحاال،ل.بأل  بؼ مايؾ ال طيؾتال  هؾض بسلربي ج ال

لألقبمل لبفل يفؾلب ل فقبنل بسىال ل تغف لبحيؾصا ال لبحرمفضال لبحثفتتففلصيلفصىال  مؽلر ؿلب ليفـ
لؽلمؽلبحترؽلبحرمفض اللص ر لبح  ـل  يفؾلي   لصفحي لؾػلبحرمفض ل اً ل ؽلش ؾػلصىضلبح   

بحجؾب بلبحتي الل ب قبامالل بحيفح الل  ؾبملل لئ اللملى ق لح بلبايأػلبحثفتتففلقابساللبحجؾب بلب قبامالل
 بحتي الل بحيفح الل  ل فق يفلب هفلمؽلب ؼلبحىؾبمللبحيؤثر ل  لب قبمل ا ةل ي ؽلير لالم  االلبحث ىل

لصفحل فؤ نلب ي ال:

بحيفقؼ؟لبـلمؽلبحيىؾوفنلبحتي الل؟لل لل ىف  لبح   لؽلمؽلبحيىؾوفنلب قبامالل   -
 بـلمؽلبحيىؾوفنلبحيفح الل؟لبـل ىف  لميهفلتي ىًف؟

ل لقابسفن ل تؾق ل  ـ لبحث ى لم  اال ل ىا  لبح ؼ لبحثفتتففل–ب مر ل اؼ ل  الل-ت ب ييف ح 
لبحيىؾوفنل ارل    ل ر لبح  ـل  لبحيؾصل.

 هدف البحث 6-2
ليه ؼلبحث ىلبحرلبحلىرؼل ارل:

ب قبامالل لبحتي الل لبحيفح اللبحل ليؾبتةل    ل ر لبح  ـل  لب   اللم ييالللقاتاللبحيىؾوفنل1-3-1
لبحيؾصل.
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 فرضيات البحث 6-4
ليؾبتةل    ل ر لبح  ـل  لب   اللم يياللبحيؾصللمىؾوفنلبقبامالل  اتالل فح ال.ل1-4-1
ليؾبتةل    ل ر لبح  ـل  لب   اللم يياللبحيؾصللمىؾوفنل ي الل  اتالل فح ال.ل1-4-2
لبتةل    ل ر لبح  ـل  لب   اللم يياللبحيؾصللمىؾوفنلمفح الل  اتالل فح ال.يؾلل1-4-3
 مجاالت البحث 6-5
لبحيجفؿلبحث رؼل:    ل ر لبح  ـل  لب   اللمر الوافملبحيؾصل.ل1-5-1
بحيجفؿلبحي ف  ل:لم ربنلب    اللبحرمفض الل  لمر الوافملبحيؾصلل ا ل ؽلماىبلل1-5-2

لتفمىاللبحيؾصل.
ل.ل2318/لل3/ل25بحرلل28/11/2317حامف  :بحيجفؿلبل1-5-3
ل
ل
 تحديد السرطمحات   6-6

   Obstacles : السعهقات
ل ؽل،ل  ؾوةل صر ةل يةلتث ةل ؼلك بل ؽل فؽلف  فؿلبحيىؾوفن،لحيوظاعلملى ق لمىففل يفؾ
ل.(ل۹۸4،ل۰۲۲5لبحؾس ط،لبحيىجؼ ل يةلل شغاةلميةلميىةل ؼلبألمر

لب قباماللب لبحتي اللب لبحيفح اللبحل لبحوىؾبفنلياػلبترب  فلصف هفبحث ىلل  بل  لصفحيىؾوفنل م و 
يييعلب    اللمؽلي  ل لغف فيهفل  لي  ـل ىفح فيهفل ب  ظلهفل يظؾمرلم لؾمفيهفلب قبامالل بحرمفض الل

لصفحث ىلبح فح .ل.ل بحل ل ي ؽلبحلؾصللبحلهفلمؽلر ؿلب سل  ففلبحي ل  ـل
ل
 الدابقة السذابهة. االطار الشظري والدراسات 9
 االطار الشظري  9-6
للمكهنات ادارة الشادي الرياضي 9-6-6

لمؽلبحيي ؾق ل مل ؾفلبحيفقؼل   ب ةاسفحلةلحل  ل لل قبم يلليي يةلمؽللآح فنحايفقؼلبحرمفض لللل

لب ي ل:
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بحىفمالؽلبح يؽللبأل افم لئاللف ةل يلأحفلمؽلل  ار:لح لل فقل لئالل فمالل   للالهيئة العامة-1
ل.بح ف ؾفلل ت فـس ق بل   نلب شلربؾل   ؾبلصفحلابمفيهؼل ارل   ل

:ل   لصيتفصاللبحهلئاللبحليتل  اللحايفقؼل ييل بلمؽلو للبحهلئاللبحىفماللمر ل لللاإلداريةالهيئة -2
لل ابع ل  ق ل م ؾف لل  اف هفسيؾبن لري ال ل ؽ ل  ل ل  افم  لل ل  ر  ل ؽ ليام  ،لل  افم  

.ل بحيىيالل،ل بحليغ ي الل بحتي الل بإلقبامالبحيفح الللبألمؾا ؽللم ئؾحالبتل فط،ل ي ؾفلل  افم ث ثالل
ل(16،ل2334

 الشاجحة اإلداريةمهاصفات الهيئة  9-6-9

ل ليل ؼ لل  يفؿتلر للبإلقبامالبحهلئال ل   لبحلفح ال لبحيؾبصتفن ليؾ ر لمؽ ل    بحهلئاللل  افمصفحيجفح
ل   :لبإلقبامال

ل.  اف هفيؾ رل يفصرل مهفابنلبحك فق لح ػل -1
ل.  اف هفراف فنل ر ربنلح ػل -2
ل.بحيفقؼل   يفؿل قبمح يهؼليؾوىفنل يوؾابن،لمي ياللبحلظ ل ،لتؾؿلي  لؽل -3
يوؾال بضعل م لرؾلأل  بؼلب ي فقبن،ل ح يهؼلبحلابـليجفالياػلل  اف هفح ػل -4

ل.بأل  بؼ
ل.بحيفقؼل  ل ىلرضل يللبحهلئالل ش فؿل ؼيلىفمللصف تلفحلمعل -5
لق اؼ. -6 لص  ل لبحيلف ا ل ي ل ؼ لبحييغيال ل يل لصفسليربا ليلفصع لب ربل ؼ، ،ل2313 

163) 
لرفاتالل   بؼل  ل مؾباق فلطفوفيهفلبحيؤس اللي لياؼل لتلر:للبأل  بؼلي  ي  -7

 . تؾق فلط  ىالل ؽ
 

لبحيؾباقلييي ال -8 ل ل بحيفح اللبإل  ف  اللبحيؾباقل يؾلمؽل    للبحيؤس اللي ليرل ا  :
  سليرباالبح لؾؼللبحىوبلي  للبحل 

لبحىيلل   ل يل ل للبح فضر ،لصفحي فكلل  طل ليهلؼلبحيفتعلبإلقباؼللبحي فطل ف -9
لبح ربابنل ي ف لكأسفسلبحلي ؤل حرل لهفلبحيؤس اللي لفجلم ل  ا الل لربنل حرلبإلقباؼل
 .بحيفض اللبح  ر لمؽلب سلتفق لب  لثفال  ل ر بًللبأل اللبحىيلل سفحلبل برل فا
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لصفحيؤس ال،لبحي  ظاللبح لئاللعر ؼل ؽلييتولل لبحييلف لبإلقباؼللبحىيلل ف -13
لح  للبرل فا فل  سسلبحيؤس الل م ف  فنل ارلمثفشربًلليأثلربًللبحغفحبل  لبح لئالليؤثرلتلى
 (32،ل2333 مىفشل،لل.بحىيل

 معهقات ادارة فريق كرة القدم 9-6-2
ل يجف فنل    فلبح   لؽلح  ابنل   فلبحييفسثاللبحل امثفنلبرل فال ارلبحي ا لو ا ل  ـل-ل1ل

ل.بحييت  لبح    لبحىيل
ل.ل بح تف الل بح جؼلبح   لتلىلمؽلبحل امثفنلي يلؽل  ـل-ل2ل
ل.لبحل امبل  لبحي ل  مالل بحؾسف للحاظرؽللبح   لؽل هؼل  ـل-ل3
ل.لبحييت  لبحل امبل طرم الل ساؾ لحل  للبح   لؽلقب ر اللضىفل-ل4
ل.لبحييفسبلصفألساؾ لبحترم لق فق ل ارلبحي ا لو ا ل  ـل-ل5
لمغا اللصف نل تؾقل  ـ"لمتللبحل امبل يا اللحيجفحل بحث رماللبحيفق اللبإلم ف فنليؾب رل  ـل-ل6
لم ففلميفسثالل  ـل بحك فس،لحال امبلابقبابنل تها ل تؾقل  ـل  لميفسثاللمتلؾتاللم  بل  

ل(6،ل2311 بح  خ،لل.لبحو  اللبحيفت اللمؽلبحل امب
 الدراسات الدابقة 9-9
 (6997دراسة ) الخالدي  9-9-6

 السعهقات التي تهاجه السشتخبات الهطشية لكرة القدم في األردن والحمهل السقدمة لها
 حرلبحلىرؼل ارلبحيىؾوفنلبحل ليؾبتةلبحييل ثفنلبحؾطي اللص ر لبح  ـل  لبألاقفللبح ابسالل    

    بلبح اؾؿلبحي لرتاللحهفلمؽل تهالل غرل قباؼل م اب ل    اللبح اتاللبحييلف  ل بأل حرل ت فـل
لبح اتاللبأل حرل بح  فـلبح  حلؾفل بح   لؽلبح ؼلمتاؾبلبحييل بلبحؾطي ،

ش وفل  سل  ـلبحثفتىلبحييهالبحؾصت ل ب سل  ففلبحي ؾفلمؽلل139 ي ؾ  ل لياللبح ابساللمؽل
ل بح ؾب اللل115 ل بإلم ف فن ل بحل   ؼ ل بأل  ـ ل بإلقبا  لبحل ظ ط لمجف ن ل ار ليؾ مىة ليؼ  و 

ل اغ ل ل  لر  ل  اتال لمىؾوفن ل ف   لبح ابسال لمجف ن لتي ع ل ف لبحيلف ا ل  عهرن لبحتي ،  بحيجفؿ
 ؾل كترلبحيىؾوفنلت ال بفحي ثاللحا اؾؿلبحي لرتالللب قباؼليجفؿلبح%  ففلل75.68   لهفلبح ا الل

%تلىل ف  لبح اؾؿلبحي لرتاللحيىؾوفنلبحيجفؿلل75.91كف  لتاؾؿلميفسثالل  اتالل  لر ل بي ثالل
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 للمؽلمجف نلبح ؾب ال بإلم ف فنل بحيجفؿلبحتي ل   حػلبحيىؾوفنلبح ا اللص  للليالهفلبإلقباؼ،ل
ل (ل-،ل 1997 فـل بح فح ؼ،ل

 راءات البحث اج-2
لمشهج البحث  2-6
ليؼلبسل  بـللبحييهالبحؾصت لصظرم اللبحي علحي  يلةل ط  ىاللبحث ىلبح فح .ل
 مجتسع البحث وعيشته 2-9

بشليللمجليعلبحث ىل اػرل   ػ ل ػر لبح ػ ـل ػ لب    ػاللبحرمفضػ اللح اػفملم ييػاللبحيؾصػلل بحثػفح ل
فال لياللبحث ػىلصظرم ػاللبح وػرلبح ػفملل(لب   الل،ل يؼلبرل 6(ل عثفلمؾ  لؽل ارل 117  ق ؼل 
(ل عثػػف،ل19(لبسػػليفا لبسػػل  فف،لللصىػػ لبسػػلثىفقل ػػفقؼل ليػػؾػلبحرمفضػػ لبحثػػفح ل ػػ ق ؼل 98 لؾ مػػعل 

(لبسػػػليفا للصػػػفح الل64 سػػػل  بمةلحالظ لػػػ لب سػػػلظ   لب  حػػػ ل بتػػػربملبحتثػػػفنلل يػػػؼلبسػػػلىفق ل 
(لبسليفا لبمفلحى ـل34 بسلثىفقل %(لمؽلمجليعلبحث ى،لل54.7حال الللب توف  لش ا ل  ثالل 

لبكليفؿلبتف لهفلب ل لهفلبتفصاللماق تالل ارل تسلبح ؤبؿ.ل
 (6الجدول )

 مجتسع البحث وعيشته 
ل لياللبحث ىلمجليعلبحث ىلب    ال
ل15ل23لبحيؾصللبحرمفض 

ل14ل23لبحتلؾ لبحرمفض 
ل13ل23لبحي ل  للبحي رؽلبحرمفض 

ل11ل23ل يفؿل ليؾػل
ل  لياللبحتثفن(ل م لثى  (للل19ل ليؾػلبحرمفض 

ل11ل18لب فقلشل لبحرمفض 
ل64ل117لبحيجيؾع

 اداة البحث 2-2
حل  لػػػ لب ػػػ بؼلبحث ػػػىليظاػػػبلب مػػػرلب ػػػ بقلبسػػػل  ففلحالىػػػرؼل اػػػرلبحيىؾوػػػفنلب قبامػػػالل لبحتي ػػػالل
 بحيفح ػػػالللب لوػػػفـلبحثفتتػػػففلصوػػػ فغاللمجيؾ ػػػاللمػػػؽلبحرثػػػفابنلصيػػػفليليفسػػػبلمػػػعلب ق  ػػػفنلب قبامػػػالل

(ل13(لعثفا لل ؾبوعل 33 بحلظ  ك اللحي ف الب سلثف ال،للب لي ؾ  لب سلثف اللصو غلهفلب  ح اللمؽل 
لعثفابنلح للمىؾؽ.ل حال   لمؽلص ؽل ثثفنلب سل  ففلوفـلبحثفتتففلصفإلتربمبنلب ي ال:
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 الردق الظاهري  2-2-6
حال   لمؽلبحو ؽلبحغف رؼلحجألبحثفتتففلبحرل رضلب سل  ففل ارل ػ قلمػؽلبحيل ووػلؽل ػ ل

 فل  اػػػػللطرم ػػػػالل سػػػػل ربجللبحػػػػرل"ل(262،لل2339 عثػػػػفسل آرػػػػر فل،لب ل  ػػػػلرلل1كػػػػر لبح ػػػػ ـل
بحوػػػ ؽلبحغػػػف رؼل،لييتػػػلل ػػػ ل ػػػرضل  ػػػربنلبحيك ػػػفسل اػػػرلمجيؾ ػػػاللمػػػؽلبح  ػػػربملحا  ػػػؼل اػػػرل

ل طػػػػف لمػػػػيهؼلتػػػ ؼل يىػػػػ يللمػػػػفلير  ػػػػةلميفسػػػػثًفلل"يػػػربقلق فسػػػػهفصػػػ تللهفل ػػػػ لق ػػػػفسلبح فصػػػػ اللبح
(،ل بى لي الللبتفصفيهؼليؼلبتربملبحلغللربنلبحل ليظفص  ل الهػفلب تفصػفنلصفحيؾب  ػاللب ل1 لبحيا  ل

%(لمػػؽلبح  ػػربمل بػػ حػليػػؼلتػػ ؼل75بحػػر ضل ب ص ػػفمل اػػرلبحت ػػربنلبحلػػ لبيتػػ ل الهػػفلبكتػػرلمػػؽل 
 عثػػفا لمػػؽلم ػػؾالبحيىؾوػػفنلبحيفح ػػالل  يػػفلم ػػلؽل ػػ لبحجػػ  ؿللعثػػفا لمػػؽلم ػػؾالبحيىؾوػػفنلب قبامػػال

لب ي :

 (9الجدول )

 مطابقة اراء الخبراء حهل صالحية عبارات االستبيان 

 % الرافزهن  % السهافقهن  العبارات السحاور
ل-ل3ل%133ل8ل13-9-8-7-6-3-1لبحيىؾوفنلب قبامال

ل%25ل2ل%75ل6ل2
ل%12.5ل1ل%87.5ل7ل4
ل%75ل6ل%25ل2ل5

ل%12.5ل1ل%87.5ل7ل13-5-6—4-1لبحيىؾوفنلبحتي ال
ل%25ل2ل%75ل6ل2-8
ل-ل3ل%133ل8ل3-7-9

ل%12.5ل1ل%87.5ل7ل8-5-3-1لبحيىؾوفنلبحيفح ال
ل-ل3ل%133ل8ل2-4-6-7-9

                                                
9
 اسماء الخبراء 

 الجامعة الكلية االختصاص االسم
 الموصل التربية البدنية وعلوم الرياضة قدم كرة./ وتقويم قياس أ.د ضرغام جاسم دمحم

 الموصل التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم./ كرة قدم أ.د مكي محمود حسين
 الموصل التربية البدنية وعلوم الرياضة تدريب/ كرة قدم معن عبد الكريم أ.م.د

 الموصل التربية البدنية وعلوم الرياضة تعلم حركي/ كرة قدم أ.م.د نوفل فاضل رشيد
 الموصل التربية البدنية وعلوم الرياضة بايو ميكانيك/ كرة قدم أ.م.د نشأت بشير ابراهيم
 الموصل التربية البدنية وعلوم الرياضة / كرة القدمتدريب  م.د طارق حسين حجية
 الموصل التربية البدنية وعلوم الرياضة قياس وتقويم/ كرة قدم م.د عمار شهاب  احمد
 الموصل التربية البدنية وعلوم الرياضة تدريب / كرة قدم م.د ادهام صالح محمود
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ل%75ل6ل%25ل2ل13
 التطبيق االستطالعي االولي 9 -2-2

/لل1/ل15 ليؾػلبحرمفض ل لفامخل(ل عثًفلمؽل فقؼل13يؼليظ ل لب سل  ففل ارل لياللمؤحتاللمؽل 
،ل  حػلحال   لمؽلم ػل ضؾحلبحرثفابنل م  يلهػفلحي ػلؾػلبحىليػالل وػ لي ػلؽلبفلبحرثػفابنل2318

لقوف  (.ل8 بض الل متهؾمالل با لمى ؿل مؽلب تفصالل ارلب سل  ففل 

 الثبات  2 -2-2 

يػؼليؾ مػعلب سػل  ففل اػرللحال   لمؽلبحتثفنليؼلبسل  بـلطرم الليظ ل لب رلثفال ب فق ليظ   ػةلب ب
يؾمػػفل ػػؽلبحلؾ مػػعلب  ؿل،ل يػػؼلبتػػربملمىفمػػللل13 ليػػاللبحلظ لػػ لب سػػلظ   لب  حػػ لصىػػ لمػػر ال

ل(ل  ؾلمىفمللثثفنلتل .3.86بايثفطل لرسؾفل لؽلبحلظ   لؽلب  ؿل بحتف  ل با لمىفمللب ايثفطل 

 التطبيق الشهائي لالستبيان 2-4

(ل عثػػًفلصىػػ لب ظػػف هؼلبحلىا يػػفنلتػػؾؿل  ف ػػالل64ث ػػىلبحثفحغػػالل يػػؼليظ لػػ لب سػػل  ففل اػػرل ليػػاللبح
ب تفصالل ارلبحرثفابنلبسلرشفقًبلصفحي تغفنلبحؾباق ل  لبحلظ ل لب سلظ   لب  حػ ل وػ لبملػ نل

ل.لل2318/ل3/ل28بحرلل6/2/2318 لر لبحلظ ل لمؽل

 وصف االستبيان وترحيحه 2-5

(ل9-1(لميهفلحايىؾوفنلب قبامالللي ا لل ل9عثفا ل (ل28بسل رلب سل  ففلصو غلةلبحيهف  الل ارل 
-23(لحايىؾوػػفنلبحيفح ػػاللمػػؽلي ا ػػػلل 9(لل ل 19ل-13(لحايىؾوػػفنلبحتي ػػاللمػػؽلي ا ػػػلل 13 ل 
(ل،ل يلؼلب سلجفصالل ارلعثفابنلب سل  ففل   لري الل  ب لل بيت لييفمػف،لبيتػ ،ل ؾ ػفلمػف،ل ل28

(لمريثػػاللييف ح ػػفل اػػرل  ػػ لبح ػػ ب ل،لص لػػىل1-5 ل(،ل ييػػيعلقاتػػال2بيتػ ،ل لبيتػػ لييفمػػف(ل بحيا ػػ ل
(لقاتػػالل،ل ي ل ػػبلقاتػػاللبحيىػػؾؽلبسػػليفقبلبحػػرلبحي ػػثالل143ل-28يلػػرب حلقاتػػاللب تفصػػالللمػػفل ػػلؽل 

ل(3بحيئؾماللحإلتفصالل  يفل  لبحج  ؿل 

 (2الجدول )

 درجة السعهقات عمى وفق الشدبة السئهية لإلجابة 

 درجة السعهقات الشدبة السئهية لإلجابة
لمي تااللت بل%ل يفلق فل49

لمي تاالل%لل59ل-53
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لملؾسظالل%ل69ل-63
ل فح الل%79ل-73
ل فح اللت بل%ل يفل ؾؽل83

 

 الهسائل االحرائية 2-6

لبحؾسطلبح  ف  ل بحي ثاللبحيئؾمال

 . عرض الشتائج ومشاقذتها4

لسللؼل رضلبحيلف ال ميفو لهفل ارل   ل رض فنلبحث ىل  ف ي ل:

يهاجه العبي كرة القدم في اندية مديشة السهصل معهقات ادارية بدرجة الفرضية االولى :   
 عالية.

 (4الجدول )

 درجة السعهقات االدرية في االندية الرياضية في السهصل 

 عبارات السعهقات االدارية ت 
الهسط 

 الحدابي
الشدبة 
 السئهية

درجة 
 السعهقات

 ملؾسظال %68.378 3.419   ـل تؾقلمىفيلرلحل  ي لبأل حؾمفن 1
 ملؾسظال %68.378 3.419 بحاىفل  لبإلم ف  فنلبحث رمالل  لبحيفقؼ 2
 ملؾسظال %67.838 3.392  ليهلؼلب قبا لصيلفصىاللبحي   نلبحل ليلىرضلحهفلبح   لؽ 3
 ملؾسظال %61.381 3.354   ـل تفم لبإلقباملؽلبحيرب  لؽلحترم ل ر لبح  ـ 4
 ملؾسظال %68.649 3.432 صفحي فا فنلبح فات ال  ـلب ليفـلبحي ؾلب قباؼل 5
 مي تاال %55.946 2.797 شلؾعلا حلب سل  بقل  لبإلقبا  6
 ملؾسظال %64.595 3.233 ضىفلبحي ر لؽل ارل ر لبح  ـ 7
 ملؾسظال %76.486 3.824   ـليؾ لرل سف لل  للحاي فا فنلبح برا الل 8
  فح ال %72.432 3.622   ـلبحتهؼلبح فمللحىيالل لبحيلفصىالل بحل ؾمؼ 9

 متهسطة %69.119 2.451 الكمي  
لل
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(ل بي ػثالل3.45(لتوا لبحيىؾوفنلب قبامالل ارلقاتاللملؾسظالل ؾسطلبح  ف  ل 4مؽلبحج  ؿل 
 فح ػػال(.لل–%(ل يػػرب حلتجػػؼل ؾبمػػللبحيىؾوػػفنلب قبامػػاللمػػفل ػػلؽل ملؾسػػظالل69.339مئؾمػػالل اغػػ ل 

(لبحلػػ لتػػفمنل  اتػػاللمي تاػػال.ل برلاتػػ ل ػػ البحيل جػػاللمػػعلقابسػػالل لبح فحػػ ؼل6صفسػػلتيفملبحرثػػفا ل 
ل(لبحل لتفملل لهفلبحيىؾوفنلب قباماللل  اتالل فح ال.1997

 و ل  ؾفلبح  بل  لبيتفؽلبح   لؽل ارل  ـلبحتهؼلبح فمػللمػؽلو ػللبقبا لبحيػفقؼلحىيا ػاللبحيلفصىػالل
بقبملبحؾعػػػف فلب قبامػػػاللصفح ػػػ للبحيظاػػػؾ لبحػػػ ؼل ىػػػ لب سػػػفسلحىيا ػػػاللل بحل ػػػؾمؼل ػػػؾلبحاػػػىفل ػػػ 

بحيلفصىالل بحل ؾمؼل حىللبحاىفل  لبحجف بلبحيفح لحأل   الل  ؾلمفليؾصػللبح ػةلبحثفتتػففل ػ ل لػف ال
(ل ؾلبح ؼلبثرلساثفل ارلبقبابنلب    ػالل ػ لاضػف ؼلبحػؾع ت لصفحلػفح ليػؤثرلسػاثفل اػرل6بحج  ؿل 

بكػػ ال بح ػػيرؼ(لبحػػ ؼليؾصػػللبحػػرلب ػػةل"ل يػػ مفل  وػػللبحيؾعػػفل اػػرلبتػػرلب قبملب قباؼل  ػػ بل
ل(42،ل2339م يعلسلاقبقلبقثفحةل ارلبحىيلل مل  ؽلبقبمالبحؾع ت " بح يرؼ،

بمػػػفلب  تػػػفضلا حلب سػػػل  بقل ي ػػػؽلبفل  ػػػؾفلص ػػػ بلط  ىػػػاللبحىيػػػللبحرمفضػػػ لبحػػػ ؼل ىليػػػ ل اػػػرل
فلب اػػػفملبحيػػػ ؾلب قباؼل ىياػػػؾفلص ػػػ للبحى وػػػفنلب   ػػػف  الل بحلىفمػػػللبحػػػؾقؼلمػػػعلبح   ػػػلؽلب لب

طؾ  لص  بلتػ هؼلحارمفضػالل بحرمفضػللؽل حىػللبح ػ بل ػ لب ل ػف هؼلمػؽلو ػللبحهلئػاللبحىفمػاللإلقبا ل
للمػػعلبحيل جػػالل ػػ البحيػػفقؼل ػػؾلحػػ يهؼل  وػػفنلبتليفع ػػاللطلثػػالل بسػػاؾ لصىلػػ ل ػػؽلب سػػل  بق.ل يلتػػ 

لقابسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
لو ػػللمػؽللبسػل  بمفلب وػػللب سػاؾ لبفلبحػرليؾصػػا لبحلػ (لAlemu &Babu,2012, 11 للل

ل تهػػاللمػػؽلبح ػػ ـلص ػػر لبحييلػػف  لبح اتػػاللب   ػػاللحػػ ػللب سػػل  بقؼل ػػؾلب ثلػػؾب لبحػػ  اؼلل ػػ لبحيػػ ابلؽ
(لبحلػ ليؾصػا لبحػرل194،ل2318بح   لؽ،ل  لتػلؽلبرلاتػ لمػعلقابسػالل بحػ ب  قل طاتػفحل،ل غر

ملؾسػظالل،ل  ػ بل ىظليػفلمؤشػػرًبلبفلبح ػاؾ لب سػل  بقؼل  ػل  ـلمػؽلو ػللم اسػ ل ػر لبح ػ ـل ي ػثالل
 ارلبفلب ساؾ لب سل  بقؼل ؾلر فالملفحلحاي ابلؽلو لياجألبح ةلبحيػ ا لحل  لػ لب ػ بؼلمىليػالل

ليه ؼلبحىيا اللبحل امثال.

ليهاجه العبي كرة القدم في اندية مديشة السهصل معهقات فشية بدرجة عالية. الفرضية الثانية :

 (5الجدول )
 الفشية في االندية الرياضية في السهصلدرجة السعهقات  

 عبارات السعهقات الفشية ت
الهسط 
 الحدابي

الشدبة 
 السئهية

 درجة
 السعهقات
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  فح ال %78.65 3.932   ـل تؾقلوف   لمؽلبحيفشئلؽل  ل فقييف 1
 مي تاال %54.87 2.743 ضىفلم لؾػلبحجهف لبحتي ل  لب  بقلبح   لؽ 2
  فح اللت ب %83.54 4.327 إل  بقلبح   لؽ.وااللبحيى  ربنلبحل ام  الل 3

4 
ب  ل فالبحرلرظطل بض اللإل  بقلبح   لؽلبإل  بقلبحتي ل

 بحييفسب.
3.243 64.87% 

 ملؾسظال
  فح ال %77.84 3.892   ـليؾ رلق ابنلص للحي اب ل ر لبح  ـلصفحي لؾػلبحيظاؾ  5
 ملؾسظال %64.32 3.216   ـلبرل فال    ل ر لبح  ـل ارل سسل اي اللثف لال. 6

7 
وااللبحي فا فنلبح فات الل ب تل فؾلمعل    ل ر لبح  ـل  ل

 بحي لؾمفنلب  ار.
3.878 77.57% 

  فح ال

8 
  ـل  ظفمل رصالل فف اللحاي ابلؽلبحؾطيللؽل  لبح تفمبنل

 بحك فق اللحل امبلبأل   اللبحيؾصا ال.
2.791 55.823 

 مي تاال

9 
ي اللل  فطل  ـلترصلبحجهف لبحتي ل  لبحيفقؼل ارل

 بحاىفل ي لبح   لؽلصى ل للميف  ال.
2.716 54.32% 

 مي تاال
  فح ال %71.35 3.568   ـلوف ؾ  اللبحي  بلبح فصاللص ر لبح  ـ 13
 متهسطة 68.312 3.4 الكمي  

(ل بي ثالل3.499(لتوا لبحيىؾوفنلبحتي الل ارلقاتاللملؾسظالل ؾسطلبح  ف  ل 5مؽلبحج  ؿل 
ل فح اللت ب(.ل–%(ل يرب حلتجؼل ؾبمللبحيىؾوفنلبحتي اللمفل لؽل مي تاالل68.4مئؾمالل اغ ل 

ل لبح فح ؼ ل  لقابسال لمع لبحيل جال ل  ا ل  اتالل1997 بيت   ل لبحتي ال لبحيىؾوفن ل لهف ل لتفم لبحل  )
ل  تعل ل بحىفح اللملؾسظال. ل فحيىؾوفنلبحىفح ال لتؾؿلبحيىؾوفنلبحتي ال بفلب تفصفنلتفمنلملثفييال

لبحيى  ربنلبحل ام  الل ق ابنلبحو لل ا ل ؽلواالل لحايفشئلؽل واال لوف    ل تؾق لتؾؿل  ـ ت ب
لبحل ل الل ل بح ير لبحيفق ال لصفحغر ؼ ليلىا  لب هف ل ؼ لبحي  ب لوف ؾ  ال ل   ـ لبح فات ال بحي فا فن

 علبفلبحرثفابنلبحيي تاالل ف  لتؾؿلم لؾػلبحجهف لبحتي لصيىيرلبفلبحىلياللحأل   الل  لتلؽل ا
لابضؾفل ارلبحجهف لبحت لأل  يلهؼ.ل

   البحيل جاللب جف  اللصفحي ثاللحاجهف لبحتي ل مل كةلم لؾػل ي لتل ،ل لب هفليى لسا  اللصفحي ثالل
رل ر لبح  ـلب ل  لرل بح  خلحا يرلبحل ل الل   ـلوف ؾ  اللبحي  بل   بل ى ل ف  ًفل  لطرم ليظؾم

لمؽلأل ةل يظؾمر ف،لبحل  اللبح ي اللبسل يفؿل ؾل(لبحرلبفلمؽلبسلري ج فنليظؾمرل ر لبح  ـ2311
لميفاسالل  يفؤ فلف  لظ علبح ي اللبأل يفالح ظف فنل رفصاللبحي  بليلؾب رل فل ي ؽل حػلر ؿ

لبحيؾبت لكللمؽلبح  ـل ر حلبح  ح لب ي فقليىا يفنل   ل مى  لمجها لم  بل  لبح  ـلكر 
لبح  ـلكر لحىبلتربملمؽل صف لهفلص  بل   نلمؾلثاللمؽلبح   لؽل ؼلس ماللي  للبحل ل رفصال
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ل ج ل ل رم لمؽل  ؼلبحىفحي ال،لبحي  بلتؾق لصيؾبصتفنل اض فيهفليلوفل لم  بل  
لبحتف  اللبحيرتاالل  ليأي لثؼلم  ب،ل تؾقلحى ـلبحل امثفنلمؽل  قل ك رلألقبملبح فمااللبحترصال

ل بحجييف مـؾلبح ثفتالل  تؾبضلبح  ي لصف نلمتللبحتي لبحىيللبكليفؿل ارلي ف  لبحل لبحيي تن
ل بح  خ،لل بحي لثفنل ب تليف فنلبحي فضربنل وف فنلبحترق اللبحل امثفنل صف ن بحت فف ال

 (8،ل2311

 معهقات مالية بدرجة عالية.يهاجه العبي كرة القدم في اندية مديشة السهصل الفرضية الثالثة : 
 (6الجدول )

 درجة السعهقات السالية في االندية الرياضية في السهصل 

 عبارات السعهقات السالية ت
الهسط 
 الحدابي

الشدبة 
 السئهية

درجة 
 السعهقات

 عالية جدا %99.999 9.999 وااللبحيلاب  اللبحي وواللحترم ل ر لبح  ـ 9

 عالية جدا %99.989 9.999  ر لبح  ـل  لتفؿلي  ل لبحتؾ ضىفلبح ؾب البحي  ماللحي اب ل 9

 عالية جدا %99.999 9.999 صىؾباللبإلتربمبنلبحيفح الل  لتفؿلبحي فا فنلبح فات ال 9

 عالية جدا %97.997 9.999 ب ى بـلبح  ؼلبحيفح لمؽلبحيؤس فنلب  ا ال 9

 عالية جدا %99.999 9.999   ـل تؾقل غفـلتؾب ال فقؿلح   لؽ 9

 عالية جدا %99.999 9.999   ـلبح  ا ل ارليؾ لرلبح  ؼلبحو  لح   لؽ 9

 عالية جدا %79.999 9.999 ضىفلم لؾػلبحلجهلابنلبحرمفض اللح   لؽ 7

 عالية جدا %97.997 9.999   ـلو ا لبحيفقؼل ارليؾ لرل غفـلغ ب  لص  لح   لؽ 9

 عالية جدا %99.799 9.999   ـلبم ف  اللص ف اللبحي  بلبحيلارا  8

 عالية جدا %490330 00244 الكمي  

ل

(ل4.233(لتوا لبحيىؾوفنلبحيفح الل ارلقاتالل فح اللت بل ؾسطلبح  ف  ل 6مؽلبحج  ؿل 
ل%(ل.83.994 بي ثاللمئؾمالل اغ ل 

 مرػلبحثفتتففلبفلب  ماللب ولوفق اللبحل ل يرل هفلبح ا للي    ل  لوااللبح  ؼلبحيفح لبحي  ـلمؽل
  با لبح ثف ل بحرمفضاللحأل   الل  ؾلبح  بل  لبايتفعلبحيىؾوفنلبحيفح اللل يفليرب فل   ؾلو لل

لب   اللم يياللبحيؾصل.

 االستشتاجات والتهصيات -5
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 االستشتاجات 5-6

  ـليؾبتةل    ل ر لبح  ـل  لب   اللم يياللبحيؾصللمىؾوفنلبقبامالل  اتاللملؾسظالل تولل.ل1
ل ارلقاتالل فح اللالل بحل ؾمؼبحتهؼلبح فمللحىيالل لبحيلفصى

 بك ػػػػرلل.ليؾبتػػػةل   ػػػ ل ػػػػر لبح ػػػ ـل ػػػػ لب   ػػػاللم ييػػػػاللبحيؾصػػػللمىؾوػػػػفنل ي ػػػالل  اتػػػػاللملؾسػػػظال.2
 ػ ـلل لبحيىؾوفنل  لوااللبحيى  ربنلبحل ام  اللإل  بقلبح   لؽل ل ػ ـل تػؾقلوف ػ  لمػؽلبحيفشػئلؽ

 ب تل ػفؾلمػعل   ػ ل ػر لبح ػ ـلواػاللبحي ػفا فنلبح فات ػالل لليؾ رلق ابنلصػ للحيػ اب ل ػر لبح ػ ـ
ل.  لبحي لؾمفنلبحىفح الل ل  ـلوف ؾ  اللبحي  بلبح فصاللص ر لبح  ـ

ل.ليؾبتةل    ل ر لبح  ـل  لب   اللم يياللبحيؾصللمىؾوفنلمفح الل  اتالل فح اللت ب.3

 التهصيات 5-9

لظؾمرلمهفابيهؼل.لبشربؾلبحي كفنلب قباماللحأل   اللبحرمفض الل  لم يياللبحيؾصلل   ابنلبقباماللح1
لب قباماللرفصاللف يفليلىا لصفحيلفصىالل بحل ؾمؼ.

.لب  فملم  بلوف ؾ  الل  لب    اللمعليؾ لرلق ابنلص للحاي ابلؽل ا ل ؽلب  فملوف   لمؽل2
لبح   لؽلبحيفشئلؽل يتىلللبحي فا فنلبح فات اللح تل فؾلمعلبحترؽل  ؼلبحي لؾمفنلبحىفح ال.

ب جفقلموفقالييؾمللرفات اللب لقبرا اللح  ؼلملاب للهفلصيفل ايؽليا  الل.ل ارلب    اللبحرمفض الل3
لبتل فتفنلب اف هف.

 السرادر

  يفف،لقبالبحت رل1ب قبا ل بحليغ ؼل  لبحلرب اللبحرمفض ال،لطل(:2313 مر بفل   لبحيجل ل،ب ربل ؼل .1
ل ارلبحرمفض اللبحيؤس فنلحرؤسفملبإلقباماللبح تف فنلي ل ؼ(:ل2314بحج ؾاؼ،ل   ففلتؾبقلرافل  .2

بح يؽ،لاسفحالللص حلم ف غالل  ل لهفلبحىفمالؽل غرل تهاللمؽللبح فمااللبحجؾق لل قبا لمثفقغل   
لمفت للرلغلرلمي ؾا ،ل ا اللبحلرب اللبحرمفض ال،لتفمىاللي رم .ل

(:ل"لبحليؾمػػلل   ولػػةلصفي ػػف لبح ػػربال ػػ لصىػػضلب ي ػػفقبنلبحرمفضػػ الل2336بحجيػػفؿ،ل يػػر لبتيػػ ل  .3
بحىرب الل"لبطر تػاللق لػؾابالغلػرلمي ػؾا ،ل ا ػاللبحلرب ػاللبحرمفضػ اللحا يػلؽ،لتفمىػالل  لتيهؾاماللمورل

 تاؾبف.
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لبألاقفل ػػػ لبح ػػػ ـلح ػػػر لبحؾطي ػػػاللبحييل ثػػػفنليؾبتػػػةلبحلػػػ ل،بحيىؾوػػػفنل1997لدمحم،لت ػػػؽلبح فحػػػ ؼ، .4
لبألاق  ػػػال،لبحجفمىػػػاللبحرمفضػػػ ال،لبحلرب ػػػاللكا ػػػاللمي ػػػؾاا،لغلػػػرلمفت ػػػللرلاسػػػفحاللحهػػػف،لبحي  مػػػالل بح اػػػؾؿ
 .بألاقفل يفف،

السلوك القيادي لدى مدرسي مسااقي العااب (:ل2318طاتفح،لشف علسا يففل لبح ب  ق،لابيػبلدمحمل  .5

، مجلاة دراساات ، العلاوم التربوياة، المضرب وكرة القدم بجامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة
 (.9(، العدد )99المجلد )

لبحىربو لبحي ثاللق اؼللميف  فنل  لبحرمفض الل البأل  ل  ؾقل قبام ل(:لي ل ؼ2312بح صفغ،لدمحملرفح ل  .6
لو ؼلل غرل تهاللمؽلبحل لص ر  لب سفس ال، لبحلرب ال ل ا ال لمي ؾا ، لغلر لمفت للر لاسفحال بح   لؽ،

لبحلرب اللبحرمفض ال،لتفمىاللبحيؾصل.ل
(ل:لي ؾمؼلبح تف ػفنلبإلقبامػاللحرؤسػفملبأل   ػاللبحرمفضػ اللبحي ػفا لؽل ػ ل2331،لابش لتي  فل ل  ؾفل .7

،لص ػػػػىلمي ػػػػؾالمجاػػػػاللل2331ل–ل2333صظؾحػػػػاللبح اتػػػػاللبأل حػػػػرل بحي ثػػػػالل ػػػػ ل ػػػػر لبح ػػػػ ـلحايؾسػػػػؼل
لبحرمفض الل،لتفمىاللبحيؾصلل.  بحرب  يؽلحاىاـؾ

  ثػػفاال اػػرلب قبملبحػػؾع ت ،لاسػػفحالل(:لبحرضػػفلبحػػؾع ت لحػػ ػلبحىػػفمالؽل2339بح ػػيرؼ،لسػػفحؼل ػػؾبقل  .8
 مفت للرلمي ؾا ،لتفمىاللبحياػل   لبحىاما،ل ا اللب قبا ل ب ولوفق.

 (:لبسلربي ج فنلبحلظؾمرل  ل ر لبح  ـ،لترم  لبحىر لب ولوفق اللبح  ح ال2311بح  خ،لدمحملبح لرل  .9
،ل2بحػػيتس.لطل(ل:لمػػ رلل حػػرلميػػف البحث ػػىل ػػ لبحلرب ػػالل  اػػؼ2339،لدمحملرالػػلل آرػػر فل عثػػفس .61

 قبالبحي  ر لحاي رل بحلؾ معل بحظثف ال،ل يفف.
ل,بأل حر (:لبإلقبا لبحرمفض ال،لبحظثىال2313 ,بح يؽ شرؼ حظ تال ,،ل   لهللا بحغي ،ل ىيفف     .11

 مظثىالل  با لبحت ف الل بإل  ـل،بحث رمؽ.
بح  ـ،للكر ل  لبألسفس اللصفحيهفابنل   ولةلبحىاا لبحىو  لبحلؾب   (:2334   لبح رمؼ،لمىؽل  .12

لبحرمفض ال،لبحى قل   (.ل39مجااللبحرب  يؽلحاىاـؾ
،لب قبا لبحىفماللحايىجيفنلبت فملبحلربث،ل4(ل:لبحيىجؼلبحؾس ط،لط2335مجيعلبحغاللبحىرب الل  .13

 بح ف ر .
 (17(:ل  ؾلبقبا ل فت ال،لمجااللبحيثأ،لبحى قل 2333مىفش،لمريار  .14
لبحرمفض اللبأل   اللصىضل  ل بحليؾملللتيفاب سلحؾبوعلي الا الل(:لقابسال2313بحيؾحر،لدمحمل ا ل  .15

بحىربق ال،لاسفحاللمفت للرلغلرلمي ؾا ل،لو ؼلبحلرب اللبحرمفض ال،ل ا اللبحلرب اللب سفس ال،لتفمىالل
 بحيؾصل.
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لبحظػف ر لبح ػر لحرثالليؾبتةلبحل لبحيىؾوفن(:ل2311بحيؾمي ،ل مفقل ا ل لبحى ؾا،لبتي لبملؽلدمحمل  .66
  ابػػػػػػ ،لص ػػػػػػىلمي ػػػػػػؾال،ل ػػػػػػ لم ف غػػػػػػاللبحرمفضػػػػػػ اللبحلرب ػػػػػػالل مىايػػػػػػفنلمىايػػػػػػ ل غػػػػػػرل تهػػػػػػاللمػػػػػػؽ

www.soutalgnoub.net/drasat/labtalkrah.pdf 
(:لي ؾمؼلبقبملاؤسفملب    اللبحرمفض اللبحىربق الل  لضؾملبح تف فنل2334بحيىيال،ل حل لرفح ل يفـل  .17

 ،ل ا اللب قباماللمؽل تهالل غرلب افملبحهلئفنلب قبامالل بحي ابلؽ،لبطر تاللق لؾابالغلرلمي ؾال
 بحلرب اللبحرمفض ال،لتفمىاللبحيؾصل.

18. Alemu, S., and Babu, M. (2012) The Relationship Between Coaches’ 

Leadership Styles, Team Cohesion And Team Success: The Case Of 

Premier League Soccer Clubs In Ethiopia, International Journal of 

Social Science & Interdisciplinary Research, Vol.1 Issue 11, pp1-13. 

 
ل

 السالحق
 (6السمحق )

 استبيان اراء الخبراء حهل صالحية استبيان السعهقات االدارية والفشية والسالية
لتفمىاللبحيؾصل

لبحرمفضالل ل ا الللبحلرب اللبح    الل  اـؾ

لبألسلف ل..............................................لبحي لـرلللل

لي  اللطلثال...

السعهقات االدارية والفشية والسالية التي تهاجه العبي  قابساللمل ب  اللصىيؾبفل تربملففير ـلبحثفتت
 لرحلبحيلب سل  فف  بلل ي   ؼ لؽللفبفل اىلفف م رلبحثفتت" كرة القدم في اندية مديشة السهصل

لبحتي الل لب قبامال لصفحجؾب ب لبحيلىا ال ل بح ابسفن لب قبامال لب ق  فن ل ار لب ليفق  ليوي ية ليؼ  بح ؼ
لل بحيفح اللص ر لبح  ـ.
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  غرًبلحيفليليلىؾفلصةلمؽلر ر ل اي الل  يا الل  لمجفؿلبحث ىل،ليؾقلبحثفتىلب سلرشفقلصتاب  ؼل
لهفلضيؽلبحي ؾالبحي  قلمعل  لبح  ؼلل ارلم ػلص ت الل  ربنلبحيك فسلمؽل  ـلص تل

 تربملبحلى   نلب لبح  ؼلبفلبسلؾتبلبألمرل ايفل فل  ب للبحيك فسل  ل بيت لييفمف،لبيت ،ل
ل ؾ فلمف،ل لبيت ،ل لبيت لييفمف(

وتفزمها  1111شاكرين حدن اهتسامكم وتعاونكم معشا خدمة لمتربية الرياضية والبحث العمسي
 بقبهل فائق االحترام

  المقب العمسي:  اسم الخبير:
 التاريخ: التهقيع  االختراص:

 
 
 

 
 السعهقات االدارية

 صالحة بعد التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
   لبأل حؾمفن حل  ي  مىفيلر  تؾق   ـ 6
بحث رمالل  ل بإلم ف  فن    بحاىف 9

لبحيفقؼ
   

 ليهلؼلب قبا لصيلفصىاللبحي   نلبحل ل 2
ليلىرضلحهفلبح   لؽ

   

  ـل تفم لبإلقباملؽلبحيرب  لؽلحترم ل ر ل 4
لبح  ـ

   

   ل  ـلثثفنلبحهلئاللب قبامالل  لبحيفقؼ 5
  ـلب ليفـلبحي ؾلب قباؼلصفحي فا فنل 6

لبح فات ال
   

   لبإلقبا     ب سل  بق ا ح شلؾع 7
   لضىفلبحي ر لؽل ارل ر لبح  ـ 8
  ـليؾ لرل سف لل  للحاي فا فنل 9

لبح برا الل
   

 بحيلفصىال حىيالل  بح فمل بحتهؼ   ـ 61
ل بحل ؾمؼ

   



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

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

 
 

 

889 
 

 السعهقات الفشية
 صالحة بعد التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
   ل  ـل تؾقلوف   لمؽلبحيفشئلؽل  ل فقييف 6
ضىفلم لؾػلبحجهف لبحتي ل  لب  بقل 9

لبح   لؽ
   

بحيى  ربنلبحل ام  اللإل  بقلواالل 2
لبح   لؽ.

   

ب  ل فالبحرلرظطل بض اللإل  بقل 4
لبح   لؽلبإل  بقلبحتي لبحييفسب.

   

  ـليؾ رلق ابنلص للحي اب ل ر لبح  ـل 5
لصفحي لؾػلبحيظاؾ 

   

  ـلبرل فال    ل ر لبح  ـل ارل سسل 6
ل اي اللثف لال.

   

معللوااللبحي فا فنلبح فات الل ب تل فؾ 7
ل    ل ر لبح  ـل  لبحي لؾمفنلب  ار.

   

  ـل  ظفمل رصالل فف اللحاي ابلؽل 8
بحؾطيللؽل  لبح تفمبنلبحك فق اللحل امبل

لبأل   اللبحيؾصا ال.

   

  ـلترصلبحجهف لبحتي ل  لبحيفقؼل 9
 ارلي اللل  فطلبحاىفل ي لبح   لؽل

لصى ل للميف  ال.

   

ل  ـلوف ؾ  اللبحي  بلبح فصاللص ر  61
لبح  ـ

   

ل
 السعهقات السالية

 صالحة بعد التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
   لوااللبحيلاب  اللبحي وواللحترم ل ر لبح  ـ 6
ضىفلبح ؾب البحي  ماللحي اب ل ر لبح  ـل 9

ل  لتفؿلي  ل لبحتؾ 
   

صىؾباللبإلتربمبنلبحيفح الل  لتفؿل 2
لبحي فا فنلبح فات ال

   

   لبحيفح لمؽلبحيؤس فنلب  ا الب ى بـلبح  ؼل 4
   ل  ـل تؾقل غفـلتؾب ال فقؿلح   لؽ 5
  ـلبح  ا ل ارليؾ لرلبح  ؼلبحو  ل 6

لح   لؽ
   

   لضىفلم لؾػلبحلجهلابنلبحرمفض اللح   لؽ 7
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  ـلو ا لبحيفقؼل ارليؾ لرل غفـلغ ب  ل 8
لص  لح   لؽ

   

   ل  ـلبم ف  اللص ف اللبحي  بلبحيلارا  9
   ل  ـلي ا ؼل   نلبحي للح   لؽ 61
ل

 (9السمحق )

 استبيان السعهقات االدارية والفشية والسالية لالعبي كرة القدم بريغته الشهائية

 السحترم .…………………………… عزيزي العب كرة القدم في نادي     

 ..…تحية طيبة

لب سل  ففلل اعل  بح ؼلمؽلر ؿلبتف ل ؼلبحوفقوالل ي ؽلي  ي لب ؼلبحيىؾوفنل لؽل ي   ؼل  ب
ب قبامالل بحتي الل بحيفح الل  ل فق  ؼل.ل ايًفلبفلبتف ل ؼلي ل  ـلألغربضلبحث ىلبحىاي ل  لقب  ل

وتفزمها ..…………شاكرين تعاونكم معشا خدمة لمتربية الرياضية والبحث العمسيح  رلب سؼل
لمفائق االحترا بقبهل

ل

ل

 الفقرات ت
اتفق 
 تساما

 اتفق
نهعا 

 ما
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 تساما

        ـل تؾقلمىفيلرلحل  ي لبأل حؾمفن  .1

      بحاىفل  لبإلم ف  فنلبحث رمالل  لبحيفقؼ  .2

       ليهلؼلب قبا لصيلفصىاللبحي   نلبحل ليلىرضلحهفلبح   لؽ  .3

        ـل تفم لبإلقباملؽلبحيرب  لؽلحترم ل ر لبح  ـ  .4

      ب ليفـلبحي ؾلب قباؼلصفحي فا فنلبح فات ال  ـل  .5
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      شلؾعلا حلب سل  بقل  لبإلقبا   .6

      ضىفلبحي ر لؽل ارل ر لبح  ـ  .7

        ـليؾ لرل سف لل  للحاي فا فنلبح برا الل  .8

        ـلبحتهؼلبح فمللحىيالل لبحيلفصىالل بحل ؾمؼ  .9

        ـل تؾقلوف   لمؽلبحيفشئلؽل  ل فقييف  .13

      ضىفلم لؾػلبحجهف لبحتي ل  لب  بقلبح   لؽ  .11

      وااللبحيى  ربنلبحل ام  اللإل  بقلبح   لؽ.  .12

     ب  ل فالبحرلرظطل بض اللإل  بقلبح   لؽلبإل  بقلبحتي لبحييفسب.  .13

 

 

        ـليؾ رلق ابنلص للحي اب ل ر لبح  ـلصفحي لؾػلبحيظاؾ   .14

      بح  ـل ارل سسل اي اللثف لال.  ـلبرل فال    ل ر ل  .15

وااللبحي فا فنلبح فات الل ب تل فؾلمعل    ل ر لبح  ـل  ل  .16
 بحي لؾمفنلب  ار.

     

  ـل  ظفمل رصالل فف اللحاي ابلؽلبحؾطيللؽل  لبح تفمبنلبحك فق الل  .17
 حل امبلبأل   اللبحيؾصا ال.

     

بحاىفل ي ل  ـلترصلبحجهف لبحتي ل  لبحيفقؼل ارلي اللل  فطل  .18
 بح   لؽلصى ل للميف  ال.

     

        ـلوف ؾ  اللبحي  بلبح فصاللص ر لبح  ـ  .19

      وااللبحيلاب  اللبحي وواللحترم ل ر لبح  ـ  .23

      ضىفلبح ؾب البحي  ماللحي اب ل ر لبح  ـل  لتفؿلي  ل لبحتؾ   .21

      صىؾباللبإلتربمبنلبحيفح الل  لتفؿلبحي فا فنلبح فات ال  .22

      ب ى بـلبح  ؼلبحيفح لمؽلبحيؤس فنلب  ا ال  .23

        ـل تؾقل غفـلتؾب ال فقؿلح   لؽ  .24

        ـلبح  ا ل ارليؾ لرلبح  ؼلبحو  لح   لؽ  .25

      ضىفلم لؾػلبحلجهلابنلبحرمفض اللح   لؽ  .26
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        ـلو ا لبحيفقؼل ارليؾ لرل غفـلغ ب  لص  لح   لؽ  .27

      بحي  بلبحيلارا   ـلبم ف  اللص ف الل  .28

 

 


