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 امللخص

التي تػاجة تجريب الذباب مغ العبي كخة الدمة في االنجية العخاقية.وداللة  ىجؼ البحث إلى التعخؼ عمى السعػقات
 الباحثػف السشيج الػصفيإذ استخجـ   الفخوؽ في السعػقات التي تػاجو تجريبيع تبعًا لستغضخات: العسخ ، الشادي ، العسخ التجريبي.

( أنجية  7يرشفػف ضسغ الجرجة السستازة ويتػزعػف عمى ) ( العبًا في األنجية العخاقية و 84تألف مجتسع البحث مغ )السقارف ، و 
( أنجيػة مغ تمظ األنجية التي تأىمت الى نيائيات دوري 6( العبًا بتػزعػف عمى )72). أما عضشة البحث  فتكػنت مغ  في العخاؽ

( بعج تعجيميا والتحقق  2005، . واعشسج الباحثػف عمى استخجاـ استبانة جاىدة مغ اعجاد )الحمضق و خراونة الذباب بكخة الدمة 
مغ صجقيا وثباتيا . وتست معالجة البيانات إحرائيًا باستخجاـ الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري وتحمضل التبايغ األحادي ، 

فة أف ىشاؾ العجيج مغ السعػقات التي تػاجو تجريب الذباب بكخة الدمة في األنجية الخياضية وفي محاور مختمفأضيخت الشتائج 
شسمت السحػر الفشي ، والشفدي ، واالجتساعي ، واالمكانات والسدتمدمات  ، وكحلظ العالقات مع السجرب . وتبضغ عجـ وجػد فخوؽ 
دالة في السعػقات يعدى لستغضخات : العسخ ، والشادي ، والعسخ التجريبي . وفي ضػء الشتائج تع تقجيع عجد مغ التػصيات 

 والسقتخحات. 
 : )السعػقات، التجريب، الذباب، األنجية، كخة الدمة(.حيةالكممات المفتا
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ABSTRACT 

The research aim was to identify the obstacles that youth basketball players face to 

practise in Iraq's clubs, and the significant of the differences in the obstacles that face their 

training according to variables: age, club, and training age. The researchers used the comparative 

descriptive approach, the research population consisted of (84) players who practise basketball in 

Iraq’s clubs, they are classified as Elite class and distributed among (7) clubs in Iraq. The 

research sample consisted of (72) players, distributed among (6) of these clubs that qualified for 

the Final rounds of Youth Basketball League. The researchers relied on using a ready-made 

questionnaire prepared by (Mahmoud Al-Haliq Al-Khasawneh, 2005), after modifying it and 

verifying its sincerity and reliability. The data was statistically processed using the mean, 

standard deviation and mono-variance analysis. The results show that there are many obstacles 

facing youth basketball training in sports clubs and in different axes, such as that technical, 

psychological, social, capabilities and requirements, and relationships with the coach. It been 
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found that there are no significant differences in the obstacles due to the variables: age, club, and 

training age. In light of the results we presented a number of Recommendations and Suggestions. 

Keywords: (Obstacles, Training, Youth, Clubs, Basketball). 
 التعريف بالبحث -1
تيتع دوؿ العالع في العرخ الحجيث بالخياضة اىتساما متسضدة لسا ليا مغ دور بارز وميع السقجمة اىسية البحث:  -1-1

ليقـػ بجوره في العسل واإلنتاج في شتى مياديغ الحياة . ومع نياية القخف العذخيغ ، أصبح في إعجاد اإلنداف السعاصخ 
مضجاف الخياضة واسعًا ، سػاء في مجاؿ اإلدارة أو التجريب أو التخويح ، وأصبحت مسارسة الخياضة مغ أبخز الشذاشات 

رتقاء بالسدتػى الحخكي والسيارة الفخدية وإضيار التي ييتع بيا السجتسع اإلنداني ، خاصة عشجما يكػف اليجؼ مغ ذلظ اال
. إذ كاف لتغضضخ نطاـ الحكع أثخه الػاضح عمى تغضضخ سياسة (2005:1)الحمضق و خراونة,أقرى ما تدسح بو القجرات

الجولة العخاقية تجاه الخياضة والخياضضضغ ، فبجت مالمح التججيج مغ خالؿ إعادة الييكل التشطيسي اإلداري لمخياضة ومشيا 
اف قج تخاجع إلى أدنى اتحاد كخة الدمة ، التي بجا بخصػات واثقة وواضحة تجاه االرتقاء بسدتػى المعبة عاليا بعجما ك

السدتػيات ، وضيخ واضحا ىحا التقجـ مغ خالؿ السذاركات األخضخة لمسشتخبات الػششية بكخة الدمة ومشيا مشتخب شباب 
العخاؽ لكخة الدمة الحائد عمى السخكد الثالث عخبيا والسخكد الدابع آسضػيا ، وىحا ما يؤكج اف اتحاد اسػتخجـ األسالضب 

ة والتخصيط والتجريب ويخكد اإلتحاد العخاقي لكخة الدمة حل اىتسامو بالذاب باعتبارىع الخكضدة األساسية العمسية في اإلدار 
والقاعجة العخيزة التي سػؼ تحسل اسع العخاؽ ، إذ يحاوؿ اتحاد تػفضخ كافة اإلمكانات السادية والبذخية ، والتي تؤثخ 

ء وأماكغ التجريب والخعاية الصبية السشاسبة وبإتباع األسالبب العمسية عصسمية إعجاد الذباب الخياضي مثل السجربػف والخبخا
في تخصيط بخامج التجريب ذات السجى الصػيل والقرضخ االف " عسمية اإلعجاد والتأىضل لمػصػؿ لمسدتػيات العالسية 

( . كسا يذضخ مايشل  42: 1986سشػات " ) أبػ العال و أحسج،  10 - 8والعالية قج تدتغخؽ الكثضخ مغ الػقت ترل مغ 
إلى " إف الػصػؿ إلى السدتػيات العالسية في السجاؿ الخياضي مطيخا مغ مطاىخ التقجـ الدياسي والخقي االجتساعي 

( .وأف التجريب الخياضي ليذ مجااًل سياًل 49: 1990واالزدىار االقترادي لمجوؿ الػداعية ليحه السدتػيات " ) كػرت، 
كل شخز أف يعسل فيو بكل يدخ وبداشة ، حضث ضيخ التجريب الخياضي مػضػعا عمسيا لو أو عساًل عذػائيًا يسكغ ل

أىسية كبضخة مع دخػؿ الخياضضضغ والسجربضغ في صخاع مع األرقاـ والسدتػيات في السحافل الجولية ، وىحا الرخاع نحػ 
ي استعجادات اإلنداف وقابمضتو حتى االنجاز ىػ الحي دفع السخترضغ بالسجاؿ الخياضي إلى االىتساـ بالبحث العمسي ف

( . 25، 2001جعل مغ التجريب مضجاف السجسػعة عمـػ تمتقي أو ترب في بػدقة واحجة وىػ الفخد الخياضي.) حدػف، 
فالتجريب الخياضي عسمية تخررية بحتو في البشاء الخاص ، ويعتبخ عامال ىاـ في العالقات الستبادلة ، األمخ الحي 

تمظ العسمية ليدت محجده في أنجاه واحج ولكشيا تتبع عجة قػاعج خاصة بالعالقات التي تجسع بضغ تختب عمى إف تكػف 
(.إف تحقضق اإلنجاز الخياضي في السشافدات الخياضية يتػقف 7، 2004اليجؼ والسحتػى والصخيقة كعسمية تخبػية )كي، 

ت بجنية أو حخكية أو عقمية خالؿ مػاقف التجريب عمى مجى قجرة الالعب في التػضيف واستثسار قجراتو الحاتية سػاء كان
والسشافدة . لكغ تبقى السذكالت التي يػاجييا الالعبػف الذباب عكبة أماميع في استثسارىع ىحه القجرات ، والتي يسكغ 

ألسخة و أف تعػؽ مدضخة تقجميع إلى السدتػى السصمػب ، مشيا مػا ىػػ مختبط بالشاحية االجتساعية حضث أف الالعب يشتسي 
يتأثخ بقخاراتيا ومعتقجاتيا الفكخية كسا انو مختبط بسؤسدة تعميسية سػاء السجرسة او الجامعة والتي يسزي بيا وقت شػيل 
ويبجؿ الجيج الكبضخ لتحقضق الشجاح مسا قج يػثخ في عسمية إعجاده لتعارض ذلظ مع وقت التجريب في الشادي الحي يشتسي 
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صا ذوي الجخل السحجود( مسا يػلج ضغصا نفديا يكػف باتجاه سمبي عمى مدتػى تقجميع إليو والسذكالت السادية )خػرػ 
( بزخورة وجػد دورات 2013(. فقج أوصت بعس الجراسات ومشيا دراسة )آدـ ، 197، 2004في السدتػى)الفخشػسي، 

أف تكػف ىشاؾ مكاتب خاصة تأىضمية لإلداريضغ والسجربضغ والحكاـ ، وتػفضخ أجيدة قياس االختبارات البجنية ، ويجب 
وتكسغ أىسية  باإلشخاؼ عمى تجريب الشاشئضغ بكافة السحميات ، وضخورة وجػد خصط ونطاـ واضح لتأىضل الكػادر الفشية.

 ىحه الجراسة في جانبضغ ىسا:
لمذباب مغ األىسية الشطخية: وتتثسل في إلقاء الزػء عمى واقع كخة الدمة العخاقية وما يػاجو عسمية التجريب  -أوالً 

معػقات في ضػء ما ورد في األدبيات الدابقة ذات الرمة بسػضػع البحث ، في محاولة لمتعخؼ عمى أىع السعػقات 
التي تػاجو تجريب الذباب في كخة الدمة ، في السجاالت الفشية ، واإلمكانات الخياضية ، والشفدية واإلدارية ، واالجتساعية 

 ق السدتػيات التي تصسح ليا الكيادات الخياضية في العخاؽ ، والسالية ، التي تحػؿ دوف تحقض
األىسية التصبيكية: وتتسثل في استثسار الشتائج التي تدفخ عغ ىحه الجراسة تكػف مغ العػامل السداعجة في وضع  -ثانياً 

ة والسؤسدات األخخى السقتخحات والحمػؿ السشاسبة لتصػيخ كخة الدمة العخاقية . إذ يسكغ لمسدؤولضغ في األنجية الخياضي
ذات الرمة بالشذاط الخياضي االستفادة مغ الشتائج كسؤشخات رقسية لمتخصيط السدتقبمي ومعالجة السعػقات التي تػاجو 

 الشذاط الخياضي سػاء في مجاؿ التجريب أو في السجاالت األخخى . 
 مشكمة البحث: 1-3
كخة الدمة عمى السدتػى الجامعي واىتساميع السدتسخ بالمعبة مغ خالؿ خبخة الباحثػف في مجاؿ تجريب األنجية وتجريذ  

وبحثيع الجائع عغ أفزل الدبل التي يديع في االرتقاء بسدتػى المعبة ، ويتػقف تحقضق اإلنجاز الخياضي في السشافدات 
، لكغ تبقى عمى مجى قجرة الالعب في تػضيف واستثسار قجراتو البجنية والسيارية والعقمية خالؿ مػاقف السشافدة 

السذكالت التي يػاجييا الالعبػف عكبة أماميع في استثسار تمظ القجرات والتي يسكغ أف تعػؽ مدضخة تقجميع . ومغ 
خالؿ اشالع الباحثضغ عمى معطع فخؽ كخة الدمة ومتابعتيع الحطػا أف ىشاؾ قرػر وتجني في مدتػى أداء الالعبضغ 

ركتيع في المقاءات ، والتي يسكغ أف تكػف عائقًا لسدتػى تقجميع والػصػؿ وفي انتطاميع في التجريبات وتجني ندب مذا
بيع إلى السدتػى السشذػد ، مسا جعل الباحثػف يتداءلػؿ عغ أىع السعػقات التي تػاجو الالعبضغ والتي أدت إلى ىحه 

تعخؼ إلى السعػقات لجى العبي الشتيجة ؛ لحا وجج الباحثػف أنو مغ السشاسب دراسة ىحا السػضػع دراسة عمسية مضجانية لم
 الذباب في األنجية العخاقية بكخة الدمة ومحاولة الػصػؿ إلى السقتخحات السشاسبة لحميا .

 وعميو يسكغ صياغة مذكمة البحث الحالي في التداؤالت اآلتية:
 ما ىي أبخز السعػقات التي تػاجو تجريب الذباب بكخة الدمة في األنجية العخاقية؟  -
تمظ السعػقات تبعًا لبعس الستغضخات الجيسغخافية )العسخ الدمشي ، والعسصخ التجريبي ، والشادي الحي  وىل تتبايغ -

 يشتسي إليو(؟ 
 :  البحث اهداف  1-2

 ييجؼ البحث إلى التعخؼ عمى: 
 .السعػقات التي تػاجة تجريب الذباب بكخة الدمة في االنجية العخاقية.1
     ، العخاقية تبعًا لستغضخات: العسخ تػاجة تجريب الذباب بكخة الدمة في االنجية.داللة الفخوؽ في السعػقات التي 2

 الشادي ، العسخ التجريبي.
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 فخضية البحث :-1-3-1
العبضغ حػؿ السعػقات التي تػاجو تجريب الذباب بكخة الدمة يعدى لستغضخات: ال تػجج فخوؽ ذات داللة في وجية نطخ ال

 جريبي .العسخ ، الشادي ، العسخ الت
 مجاالت البحث 1-4
 العبي كخة الدمة الذباب في األنجية العخاقية . السجاؿ البذخي: 1-4-1
 القاعة الجاخمية لشادي زاخػ الخياضي.السجاؿ السكاني:  1-4-2
 . 21/7/2017ولغاية   15/7/2017ابتجاءًا مغ السجاؿ الدماني: 4-3- 1
 تحديد مصطمحات : 1-4
الذيء الحي يعػؽ التقجـ في الدضخ ، سػاء ذلظ بعػائق شبيعيةاو مرصشعة ، ويؤدي ذلظ الی السعػقات : بٲنيا  1-4-1

 ( . 2004،3التعثخ في انجاز السػاقف ) محفػظ ،
 الدراسات السابقة :-3
 (:3224دراسة )أبه زمع ، -3-1

ميا في الدباحة ، والتعخؼ ىجفت الجراسة إلى تحجيج السعػقات التي تػاجو الشاشئضغ العخب في الػصػؿ لمسدتػيات الع
عمى داللة الفخوؽ في السعػقات تبعًا لستغضخات : الجولة ، والجشذ ، وشخيقة الدباحة ، ومدافة الدباحة . واعتسجت 

( فقخة مػزعة 70الجراسة عمى السشيج الػصفي مغ خالؿ تصبضق استبانة لمسعػقات تع ترسيسيا ليحا الغخض تكػنت مغ )
( 96فشية ، واالمكانات ، والشفدية ، واإلدارية ، واالجتساعية ، والسالية . وتألفت العضشة مغ )عمى ست مجاالت ىي : ال

سباحًا وسباحة مغ الجوؿ العخبية السذاركة في البصػلة الدابعة لمشاشئضغ في الدباحة . فأضيخت نتائج الجراسة أف أكثخ 
لشاشئضغ في وصػليع لمسدتػيات العميا ىي السخررات السعػقات حجة مغ بضغ السعػقات التي تػاجو الدباحضغ العخب ا

 السالية ، واقميا حجة ىي تمظ السعػقات السختبصة بالسجاؿ االجتساعي . 
 :(3222دراسة )الحميق وخصاونة، -3-3

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى السعػقات التي تػاجو العبي كخة الصاولة في األنجية األردنية ، ومعخفة الفخوؽ في اؿ 
( فقخ ؛  43السعػقات تبعًا لستغضخي الشادي والجشذ . وقج تع استخجاـ السشيج الػصفي وتمظ ترسيع استبانة تتكػف مغ ) 

( مجاالت وىي الفشية ، واإلمكانات ، والشفدية واإلدارية ، واالجتساعية ، والسالية ( ، وتكػنت  6لمسعػقات مػزعة عمى ) 
يسثمػف أنجية الجرجة األولى لكخة الصاولة وتذضخ أىع الشتائج إلى أف أكثخ السعػقات  ( البا والعبة 84عضشة الجراسة مغ ) 

التي تػاجو العبي كخة الصاولة في األنجية األردنية حجة ىي السعػقات الفشية ، واقميا حجة السعػقات الستعمقة بالشػاحي 
 الشفدية.

 :(3211دراسة )بركاته،  -3-2
التي تػاجو العبي أنجية الجرجة السستازة في كخة الدمة في األردف ، وتحجيج عالقة ىجفت الجراسة تعخيف السذكالت 

( العبا مػزعضغ عمى  65متغضخي السؤىل العمسي والخبخة عمى تمظ السذكالت . وأجخيت الجراسة عمى عضشة قػاميا ) 
قج شبقت عمضيع استبانة اشتسمت عمى ، و  2007/  2008األنجية الثسانية السذاركة في دوري أنجية الجرجة السستازة لعاـ 

( فقخه وزعت عمى ستة مجاالت ىي : السجرب والتجريب ، الفخيق ، األسخة ، الجراسة ، الشادي ، الشفدي . وقج  58) 
أضيخت الشتائج أف أىع السذكالت التي تػاجو الالعبضغ : عجـ وجػد حػافد مادية وافتقار الشادي السمعب كخة سمو قانػني 
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يع وجبات غحائية ، وافتقار بخامج التجريب إلى معدكخات تجريبية ألعجاد الفخيق ، وغياب بخامج التخويح وقزاء وعجـ تقج
وقت الفخاغ . كسا أضيخت الشتائج تختضب درجات مذكالت السجاالت عمى الشحػ التالي : مجاؿ الشادي بجرجة كبضخة وبشدبة 

% ( الفخيق بجرجة قمضمة وبشدبة  14.  61تػسصة وبشدبة مئػية ) % ( ، السجرب والتجريب بجرجة م 20.  73مئػية ) 
 57% ( الشفدي بجرجة قمضمة وبشدبة مئػية )  60.  58( ، الجراسة بجرجة قمضمة وبشدبة مئػية )  20.  59مئػية ) % 

وجػد فخوؽ  % ( كسا أضيخت الشتائج أيزا إلى عجـ 60.  48% ( ، األسخة بجرجة قمضمة ججا وبشدبة مئػية )  40. 
ذات داللة إحرائية في استجابات ذوي الخبخة والسؤىل العمسي عمى جسيع مجاالت الجراسة . وأوصى الباحث بزخورة 
وضع نطاـ الحػافد السادية وزيادة الجعع السالي السقجـ مغ الجيات السخترة لألنجية الكمسات الجالة : دراسة تحمضمية ، 

 ة الدمة األردنية .العبي أنجية الجرجة السستازة ، كخ 
 :(3212دراسة )آدم،  -3-4 
ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى معػقات تجريب ناشئي كخة القجـ بػالية جشػب دارفػر استخجـ الباحث السشيج الػصفي  

 (مجرب تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية وسضمة جسع البيانات االستبانة وأىع الشتائج:25وكانت العضشة تتكػف مغ )
 .السعػقات اإلدارية : قمة اإلداريضغ ، عجـ التخرز ، انعجاـ السشافدة عمى اإلدارة ، عجـ االىتساـ اإلداري.1
 .السعػقات الفشية : عجـ تأىضل الحكاـ والسجربضغ ، ال تػجج دورات تجريبية ، عجـ التخصيط الدميع لمتجريب . 2
 ، أما السالعب فيي متاحة ولع تذكل معػقات .خؼ عمى الشاشئضغكانيات ، عمع الر.السعػقات السادية : عجـ تػفخ اإلم3
 تعميق عمى الدراسات السابقة:  -3-2
بالخغع مغ تبايغ الجراسات الدابقة في أىجافيا وأدواتيا ونتائجيا إال أنو يسكغ االستفادة مغ بعس السؤشخات الػاردة في  

قة عمى أف السعػقات بغس الشطخ عغ شبيعة المعبة متعجدة تمظ الجراسات ، فعمى سبضل السثاؿ أجسعت الجراسات الداب
وتتػزع في عجة مجاالت أو محاور ، كسا أف تمظ الجراسات ساىست في تػضيح الخؤية ، وكحلظ لتحجيج اإلجخاءات 

ي السعتسجة في البحث الحالي ، واختيار السشيج السالئع لمبحث ، وكيفية تحجيج العضشة السشاسبة ، واألسمػب اإلحرائ
السصمػب لسعالجة البيانات ، ومغ ثع مشاقذة الشتائج التي يدفخ عشيا البحث مع تمظ الشتائج التي انتيت إلضيا الجراسات 

 الدابقة . 
 :منهج البحث -2
 منهج البحث: 2-1

التحمضل والتفدضخ العمسي اعتسج الباحثػف عمى السشيج الػصفي في بحثيع ، إذ اف الجراسة الػصفية ىي أحج أشكاؿ 
(. ويعج ىحا السشيج مغ أكثخ شخؽ البحث شضػعًا نطخًا  370،  2005السشطع لػصف ضاىخة أو مذكمة محجدة ) ممحع ، 

لسا يدودنا بو مغ معمػمات عمسية تسجنا بالحقائق التي يسكغ أف تبشى عمضيا مدتػيات جضجة مغ الفيع العمسي ) فاف دالضغ 
السشيج الػصفي يعتسج عمى دراسة الػاقع أو الطاىخة كسا تػجج في الػاقع ، وييتع بػصفيا وصفًا ( . و  334،  2003، 

 (. 95،  2002دقيقًا ويعبخ عشيا تعبضخًا كيفيًا أو تعبضخًا كسيًا ) عبضجات و أبػ الدسضج ، 
( 1كخة الدمة والججوؿ )تألف مجتسع البحث جسيع العبي الذباب السدجمضغ في االتحاد السخكدي بمجتسع البحث:  3-2

 يػضح ذلظ .
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 يبين تهزيع أفراد مجتمع البحث تبعًا لألندية (1الجدول )
 عدد الالعبين النادي ت

 11 زاخو 1

 11 الناصرٌة 1

 11 الشرطة 3

 11 الحلة 4

 11 نفط الشمال 5

 11 دربندٌخان 6

 11 الخطوط 4

 44 المجموع

 :عينة البحث-2-2
العضشة ىي لغخض " دراسة حالة جدء معضغ أو ندبة معضشة مغ أفػخاد السجتسع األصمي ، ثع تعسيع إف عسمية اختبار  

 ( .213،  2000الشتائج عمى السجتسع " )عالوي ورضػاف، 
( 6( العبًا مسغ يسثمػف )72وتألفت عضشة البحث مغ العبضغ االنجية التصي شاركت في االدوار الشيائية في زاخػ والبالغ )

 ( .2ىي)زاخػ ، نفط الذساؿ ، دربشجخاف ، الشاصخية ، الذخشة ، الحمة( ، كسا يتزح مغ الججوؿ )أنجيػة 
 يبين تهزيع أفراد العينة بحسب الدور والنادي (3الجدول )

 العب النادي

 11 زاخو

 الناصرٌة
11 

 الشرطة
11 

 الحلة
11 

 نفط الشمال
11 

 دربندٌخان
11 

 41 المجموع

 أداة البحث : 2-4
( وذلظ بعج تعجيميا بسا يتالئع مع أغخاض البحث 2005استخجـ الباحثػف استبانة جاىدة مغ إعجاد )الحمضق و خراونة،  

الحالي ، ألجل تحجيج أبخز السعػقات التي تػاجو تجريب الذباب بكخة الدمة في األنجية الخياضية . فتكػنت الريغة 
 جائل لتكػف ثالثية ىي: )معػؽ رئيدي ، معػؽ ثانػي ، ال تعج معػقًا( .( فقخة ، وتع تغضضخ الب40الشيائية لألداة مغ )

 تتػزع فقخات األداة عمى ستة محاور عمى الشحػ اآلتي : 
 ( . 10 -1السحػر األوؿ : الفشي وضع ىحا السحػر الفقخات مغ )

 ( .  14-11السحػر الثاني : االمكانات الخياضية وضع ىحا السحػر الفقخات مغ )
 ( .  22-15الثالث : الشفدية وضع ىحا السحػر الفقخات مغ )السحػر 
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 ( .  28-23السحػر الخابع : االدارية وضع ىحا السحػر الفقخات مغ )
 ( .  35-29السحػر الخامذ : االجتساعية وضع ىحا السحػر الفقخات مغ )

 ( .  40-36السحػر الدادس : السالية وضع ىحا السحػر الفقخات مغ )
 ألداة:صجؽ ا 3-4-1

(  مغ خالؿ عخض األداة برػرتيا األولية  Construct Validityتع التأكج مغ صجؽ األداة بصخيقة صجؽ السحكسضغ ) 
؛ حضث أشاروا  1( محكسضغ5( فقخة  عمى مجسػعة مغ السحكسضغ ذوي الخبخة واالختراص بمغ عجدىع)43السكػنة مغ )

ة وضخورة تعجيميا؛ عميو تع أخحىا بعضغ االعتبار عشج صياغة في مالحطاتيع عمى بعس الفقخات الستزسشة في األدا 
%( فأكثخ بضغ الخبخاء 80األداة برػرتيا الشيائية سػاء بححؼ أو بتعجيل بعس الفقخات، وقجأعتسج الباحثػف ندبة اتفاؽ )

ات وتعجيل البجائل معيارًا لقبػؿ الفقخة التي ترمح لكياس معػقات التجريب. وفي ضػء تمظ السالحطات تع ححؼ ثالث فقخ 
 (.1( فقخة )السمحق 40مغ خسدة إلى ثالث بجائل ، وبحلظ تكػنت الريغة الشيائية مغ )

 ثبات االداة: 3-4-2
( وقج بمغت قيسة معامل Cronbach Alphaولمتحقق مغ ثبات أداة الجراسة الحالية اعتسجت شخيقة ألفا كخونباخ ) 

باحثػف معامالت الرجؽ والثبات ىحه  في ضػء الجراسات الدابقة معقػلة ( ، وقج اعتبخ ال0.82الثبات الكمي لألداة)
 وتفي بأغخاض الجراسة الحالية.

 المعالجات االحصائية 3-5
 تحمضل التبايغ األحادي . ,االنحخاؼ السعياري  ,الػسط الحدابي

 
 عرض النتائج وتحميميها  ومناقشتها :-4
 عرض النتائج:-4-1
)السعػقات التي تػاجو تجريب الذباب بكخة الدمة في االنجية العخاقية بحدب  األوؿ : .الشتائج الستعمقة باليجؼ4-1-1

السحاور(.ألجل تحقضق ىحا اليجؼ تع حداب الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لجرجات أفخاد العضشة عمى كل فقخة 
تع ايجاد التختضب لمسعػقات التجريبية  في أداة البحث ، وتعج كل فقخة معػقًا إذا تجاوز متػسط درجاتيا واحج ، وكحلظ

 بحدب قػتيا ، وعمى الشحػ اآلتي:
( معػقات مغ وجية نطخ 10تست معالجة البيانات الستعمقة بيحا السحػر فأضيخت الشتائج أف ىشاؾ ).السحػر الفشي :1

 ( يػضح ذلظ .3الالعبضغ، والججوؿ )
 
 

                                                           
1

 :تألفت لجٌت الخبراء هي السادة الوذرجت أسواؤهن أدًاٍ   

 .جاهعت دهوك / كليت التربيت األساسيت / جاجاى جوعت دمحم . د.أ.1
 .جاهعت دهوك / كليت التربيت األساسيت / دمحم سعيذ دمحم . د.م.أ.2
 .جاهعت دهوك / كليت التربيت البذًيت وعلوم الرياضت / جالل كوال دمحم . د.م.أ.3
 .جاهعت دهوك / كليت التربيت البذًيت وعلوم الرياضت / أزاد أحوذ خالذ . د.م.أ.4
 .جاهعت دهوك / كليت التربيت البذًيت وعلوم الرياضت / زياد هحفوظ عبذ القادر . د.م.أ.5
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 المتهسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب المعهقات التدريبية في المحهر الفني  يبين (2الجدول )
 ت

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب 

 5 5.535 1.446 عدم وجود لاعدة من الشباب فً األندٌة العرالٌة. 1

 4 5.641 5.344 افتمار االندٌة الً جهاز فنً على مستوى عاٍل من الخبرة. 1

 1 5.641 1.544 عدم توفر المعسكرات التدرٌبٌة الكافٌة العداد الالعبٌن. 3

 4 5.614 1.513 عدم وجود خطط واضحة إلعداد الالعبٌن اعدادا فنٌاُ. 4

 3 5.645 5541 للة الدورات التطوٌرٌة لمدربً كرة السلة فً االندٌة . 5

 6 5.446 5.454 أسس علمٌة ثابتة.عدم اختٌار العبً كرة السلة على  6

 1 5.431 5.455 للة المشاركات الدولٌة واالحتكان مع العبً كرة السلة. 4

 4 5.644 5.154 عدم إعطاء فرصة كافٌة للمدربٌن الوطنٌٌن لتدرٌب األندٌة العرالٌة. 4

4 
عدم حرص الجهاز الفنً فً األندٌة العرالٌة على تحلٌل نماط الضعف عند 

 الالعبٌن بعد كل منافسة.
5.314 5664 4 

15 
عدم حرص الجهاز الفنً فً األندٌة العرالٌة على وضع برامج تغذٌة خاصة 

 لالعبٌن.
5.344 5645 4 

 
( معػقًا ، 4تست معالجة البيانات الستعمقة بيحا السحػر فأضيخت الشتائج أف ىشاؾ )السحػر السختبط بأالمكانيات : .2

 ( يػضح ذلظ . 4والججوؿ )
 ( يبين المتهسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب المعهقات التدريبية في محهر االمكانيات 4الجدول )

 الفقرة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب 

 1 5.454 1.543 للة الصاالت وعدم تناسبها مع عدد الممارسٌن لكرة السلة. 1

 1 5.441 1.411 للة توفر االدوات واألجهزة االزمة لتدرٌبات الالعبٌن. 1

 4 5.644 1.435 عدم لانونٌة ارضٌة المالعب المستغدمة لتدرٌب الالعبٌن 3

 3 5.655 5.555 االسلة.عدم توفر وسائل النمل الالزمة لتدرٌبات كرة  4
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( 5( معػقًا ، والججوؿ )7تست معالجة البيانات الستعمقة بيحا السحػر فأضيخت الشتائج أف ىشاؾ ) .السحػر الشفدي:3
 يػضح ذلظ .

 المتهسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب المعهقات التدريبية في المحهر النفسي  يبين (2الجدول )

 الفقرة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب 

1 
إلماء المسإولٌة على عاتك المدرب عند الخسارة وتجاهله عند تحمٌك 

 االنتصارات.
1.555 5.411 4 

 5 5.454 5.144 عدم التمدٌر والتكرٌم الرسمً والشعبً عند تحمٌك الفوز. 1

 4 5.411 1.333 للة إلبال الشباب على ممارسة لعبة كرة السلة. 3

 3 5.644 1.361 ضعف نواحً االعداد النفسً لالعبً لكرة السلة. 4

5 
الشعور باإلحباط لتدنً المستوي الفنً ممارنة بالمستوى الماري 

 والدولً فً كرة السلة.
1.615 5.541 1 

 4 5.414 1.564 عدم إلبال الجمهور على مشاهدة منافسات كرة السلة 6

 1 5.545 1.651 الممدم لالعبً المنتخبات الوطنٌة.للة الدعم المادي  4

4 
عدم تحمٌك الشهرة الكافٌة فً رٌاضة كرة السلة ممارنة مع الرٌاضات 

 األخرى.
1.111 5.615 6 

 
 ( يػضح ذلظ 6( معػقات، والججوؿ )6السحػر وتبضغ أف ىشاؾ ).السحػر االداري :تست معالجة البيانات السترمة بيحا 4

 المتهسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب المعهقات التدريبية في المحهر االداري  يبين (6الجدول )

 الفقرة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب 

 1 5.441 1.444 ال تهتم اإلدارة بمتابعة مشكالت العبوا كرة السلة. 1

 5 5.555 1.154 االعرالٌة لكرة السلة.ضعف كفاءة اإلدارٌٌن المرافمٌن لألندٌة  1

 6 5.641 1.151 عدم ثبات الهٌئة اإلدارٌة المشرفة على الكرة السلة. 3

 3 5.645 1.451 للة اهتمام اإلدارة بمرافمة فرٌك كرة السلة فً مشاركاته. 4

5 
عدم لدرة الكادر اإلداري على توفٌر الظروف المناسبة لالعبً األندٌة 

 التدرٌب.العرالٌة فً 
1.435 5.614 1 

 4 5.454 1.155 عدم وضع النادي خطة تموٌمٌة سنوٌة. 6
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 ( يػضح ذلظ 7( معػقات ، والججوؿ )7السحػر االجتساعي :أضيخت الشتائج الستعمقة بيحا السحػر أف ىشاؾ ) .5
 المتهسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب المعهقات التدريبية في المحهر االجتماعي  يبين (7الجدول )

 الفقرة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب 

 4 5.435 1.154 ضعف العاللات االجتماعٌة بٌن الالعبٌن. 1

 5 5.444 1.134 ضعف العاللات االجتماعٌة بٌن المدربٌبن والالعبٌن 1

 3 5.443 1.111 عدم سماح األهل لً بالتدرٌب لفترات طوٌلة . 3

 1 5.464 1.333 عدم سماح األهل لالعبٌن بالسفر للمشاركة فً البطوالت . 4

 1 5.644 1.361 نظرة المجتمع السلبٌة للرٌاضة على انها مضٌعة للولت. 5

 6 5.465 1.111 وبٌن أهالً الالعبٌنضعف العاللات االجتماعٌة بٌن المدربٌن واإلدارٌٌن  6

 4 5.446 5.454 ال تعتبر كرة السلة من الرٌاضات التً لها شعبٌة كبٌرة. 4

 
( 8( معػقات ، والججوؿ )5.السحػر السالي :تست معالجة البيانات الستعمقة بيحا السحػر فأضيخت الشتائج أف ىشاؾ )6

  يػضح ذلظ
 المتهسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب المعهقات التدريبية في المحهر المالي  يبين (8الجدول )

 الفقرة ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب 

 1 5.646 1.435 ضعف المٌزانٌة المخصصة لفرق كرة السلة فً األندٌة العرالٌة. 1

 3 5.666 1.416 الصحٌة لالعبٌن.عدم لرة االندٌة علً توفٌرالتؤمٌنات  1

 1 5.655 1.555 للة الحوافز والمكافآت المادٌة للمدربٌن . 3

 1 5.655 1.555 تعمٌد اإلجراءات المالٌة عند المشاركة البطوالت الدولٌة. 4

 1 5.414 1.435 عدم وضع األندٌة لنظام حوافز ومكافآت منظم وعادل لالعبٌن. 5

)داللة الفخوؽ في السعػقات التي تػاجة تجريب الذباب بكخة الدمة في االنجية  باليجؼ الثاني : .الشتائج الستعمقة4-1-2
 العخاقية تبعًا لستغضخات : )العسخ ، الشادي ، العسخ التجريبي(.

 وألجل تحقضق ىحا اليجؼ تست معالجة البيانات وعمى الشحػ اآلتي: 
التجريبية لالعبي الذباب بكخة الدمة في االنجية العخاقية عمى وفق لغخض الكذف عغ داللة الفخوؽ في السعػقات : أ

متغضخ العسخ الدمشي ، تع تقديع أفخاد السجسػعة إلى ثالث مجسػعات عسخية ، ضست السجسػعة األولى الالعبضغ في 
، والثالثة ضست  ( سشة15-13( سشة ، وتألفت السجسػعة الثانية مغ األفخاد مسغ كانت أعسارىع )12-10الفئة العسخية )

( سشة ، واستخجـ الباحثػف تحمضل التبايغ األحادي وسضمة إحرائية في السعالجة . 18-16األفخاد مسغ ىع بعسخ )
 ( يبضغ ذلظ .9فأضيخت الشتيجة عجـ وجػد فخؽ داؿ يعدى إلى متغضخ العسخ  في التجريذ ، والججوؿ )
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 ة الفرق في المعهقات التدريبية تبعًا لمعمر الزمني يبين نتائج تحميل التباين األحادي لدالل (9الجدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 قيمة ف متوسط المربعات
مستوى الداللة 

.0.0 

 13.335 1 46.664 بٌن المجموعات

 66.441 64 4614.434 داخل المجموعات غٌر دال 5.344

  41 4665.653 الكلً

داللة الفخوؽ في السعػقات التجريبية لالعبي الذباب بكخة الدمة في االنجية العخاقية عمى وفق  ب : وألجل التحقق مغ
متغضخ  الشادي الخياضي ، عالج الباحثػف البيانات باستخجاـ تحمضل التبايغ األحادي وسضمة إحرائية . فأشارت الشتيجة 

 ( يبضغ ذلظ .10وؿ )إلى عجـ وجػد فخؽ داؿ يعدى إلى متغضخ الشادي الخياضي ، والجج
 يبين نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفرق في االحتياجات التدريبية تبعًا لمنادي الرياضي (12الجدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 قيمة ف متوسط المربعات
مستوى الداللة 

.0.0 

 41.414 5 414.564 بٌن المجموعات

 64.415 66 4151.543 المجموعاتداخل  غٌر دال 1.144

  41 4665.653 الكلً

ج : وألجل التحقق مغ داللة الفخوؽ في السعػقات التجريبية لالعبي الذباب بكخة الدمة في االنجية العخاقية عمى وفق 
التجريبي ضست متغضخ  العسخ التجريبي ، عالج الباحث البيانات بعج تقديع العضشة إلى ثالث فئات عمى أساس العسخ 

( سشة في التجريب ، والفئة الثانية تكػنت مغ األفخاد مسغ كاف لجييع عسخ تجريببي يتخاوح بضغ 3-1األولى األفخاد مغ )
( سشػات ، وباستخجاـ تحمضل التبايغ 9-7( سشػات ، والثالثة ضست األفخاد مسغ كاف عسخىع التجريبي يتخاوح بضغ )4-6)

( يبضغ 11ت الشتيجة إلى عجـ وجػد فخؽ داؿ يعدى إلى متغضخ العسخ التجريبي، والججوؿ )األحادي وسضمة إحرائية أشار 
 ذلظ .

 يبين نتائج تحميل التباين األحادي لداللة الفرق في االحتياجات التدريبية تبعًا لمعمر التدريبي (11الجدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 قيمة ف متوسط المربعات
مستوى الداللة 

.0.0 

 5.514 1 15.533 بٌن المجموعات

 64.443 64 4655.614 داخل المجموعات غٌر دال 5.544

  41 4665.653 الكلً

 .مناقشة النتائج 4-3
( 3سضتع مشاقذة ابخز السعػقات  في كل محػر باعتبارىا معػقات رئيدة ، فقج أضيخت الشتائج السعخوضة في الججوؿ )

الخاص بالسعػقات في السحػر الفشي أف الفقخة )قمة السذاركات الجولية واالحتكاؾ مع العبي كخة الدمة( احتمت السختبة 
الطخوؼ الدياسية واالقترادية التي مخ بيا العخاؽ خالؿ الدشػات  األولى ضسغ السعػقات ، ويسكغ أف يعدى ذلظ إلى

الساضية والتي أحالت دوف السذاركة في البصػالت الجولية واالحتكاؾ مع الفخؽ والالعبضغ الجولضضغ في مجاؿ كخة الدمة . 
ية ، ويسكغ تفدضخ ىحه الشتيجة وجاءت الفقخة )عجـ تػفخ السعدكخات التجريبية الكافية العجاد الالعبضغ( في السختبة الثان

بالقػؿ بأف األزمة االقترادية وقمة السػارد السالية لألنجية تقف وراء ىحا األمخ ؛ ذلظ ألف إقامة السعدكخات سػاء داخل 
القصخ أو خارجو تتصمب تخريرات مالية لتغصية مدتمدمات تمظ السعدكخات .  أما في السختبة الثالثة فقج جاءت الفقخة 

جورات التصػيخية لسجربي كخة الدمة في االنجية( ، ولعل ىحا األمخ يعػد لدػء التخصيط وضعف التشدضق مع )قمة ال
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الجامعات وكميات التخبية البجنية وعمـػ الخياضة مسا يؤدي إلى قمة فخص التجريب لمسجربضغ . تمتيا في السختبة الخابعة 
فشيُا( ، وربسا يعػد ذلظ إلى ضعف التخصيط في األنجية  الفقخة )عجـ وجػد خصط واضحة إلعجاد الالعبضغ اعجادا

الخياضية وقمة الخصط االستخاتيجية التي مغ شانيا تصػيخ الالعبضغ وإعجاجيع بذكل جضج . وفي السختبة الخامدة كانت 
وقمة اىتساـ الفقخة )عجـ وجػد قاعجة مغ الذباب في األنجية العخاقية( ، ويسكششا تفدضخ ذلظ بتخدي الخياضة السجرسية 

السجارس بخياضة الدمة مسا يشعكذ سمبيًا عمى مدألة تػافخ القاعجة مغ الذباب وانتقاليع إلى األنجية لسسارسة ىحا الشػع 
( أف ىشاؾ أرع معػقات تؤثخ عمى تجريب الذباب بكخة الدمة 4مغ الخياضة . وتبضغ مغ الشتائج السعخوضة في الججوؿ )

تأتي في مقجمة تمظ السعػقات الفقخة )قمة تػفخ االدوات واألجيدة الالزمة لتجريبات مغ وجية نطخ أفخاد العضشة ، 
الالعبضغ(، ويسكغ تفدضخ ذلظ في ضػء ضعف االمكانات السادية لل،دية وعجـ قجرتيا عمى تػفضخ جسيع األدوات 

، يا مع عجد السسارسضغ لكخة الدمة(بواألجيدة السصمػبة لمتجريب . وفي السختبة الثانية جاءت فقخة )قمة الراالت وعجـ تشاس
والشظ في أف تجريب الالعبضغ بكخة الدمة تتصمب صاالت مالئسة لسسارسة رياضة الدمة وتجريب الالعبضغ ، لكغ عجد 
الراالت وحجسيا ال يتشاسب مع ما ىػ مصمػب بدبب عجـ قجرة األنجية عمى تػفضخ مثل ىحه الراالت ، ولعل ذلظ يعػد 

سضضغ ىسا ضعف االمكانات السالية وسػء التخصيط . وفي السختبة الثالثة جاءت الفقخة )عجـ تػفخ وسائل إلى عاممضغ أسا
الشقل الالزمة لتجريبات كخة االدمة( ، ويسكغ أف يعدى الدبب أيزًا إلى أف األنجية ال تستمظ وسائل الشقل وال تدتصيع 

يسارسػف كخة الدمة . وأخضخًا جاءت الفقخة )عجـ قانػنية ارضية إيجار مثل ىحه الػسائل أو تػفضخىا لالعبضغ الذباب مسغ 
جمة لتجريب الالعبضغ( في السختبة األخضخة مغ بضغ السعػقات في السجاؿ أو السحػر الثاني مغ األداة خالسالعب السدت

سخررة لمتجريب السدتخجمة في البحث. ويسكغ تفدضخ ذلظ في ضػء قمة اىتساـ األنجية بشػعية األرضية في الراالت ال
وكحلظ عجـ مخاعاة الكياسات السصمػبة في ىحه الراالت ، بل أف البعس مغ السالعب غضخ مالئسة لسسارسة رياضة 

( عمى وجػد عجد مغ السعػقات التي تػاجو تجريب الالعبضغ الذباب في 5الدمة . ودلت الشتائج السعخوضة في الججوؿ )
وأبخز خسدة معػقات مشيا ىي : في السختبة األولى ىي الفقخة )قمة الجعع السادي كخة الدمة مغ وجية نطخ أفخاد العضشة ، 

السقجـ لالعبي السشتخبات الػششية( ، وىحا األمخ مختبط باالمكانات السادية لألنجية بذكل عاـ ، وقمة الجعع السالي 
ني السدتػى الفشي مقارنة بالسدتػى القاري السخرز لتمظ األنجية . وفي السختبة الثانية تأتي الفقخة )الذعػر باإلحباط لتج

والجولي في كخة الدمة( ، ولعل ىحا األمخ مختبط بالجانب الشفدي حضث يعاني الالعبػف مغ الذعػر باالحباط عشج مقارنة 
مدتػياتيع مع الالعبضغ اآلخخيغ عمى السدتػى القاري والجولي ، . وفي السختبة الثالثة جاءت الفقخة )ضعف نػاحي 

عجاد الشفدي لالعبي كخة الدمة( ، وىحا األمخ يعػد إلى قمة اىتساـ السجربضغ واليضئة اإلدارية لألنجية بالجانب الشفدي اال
لجى الالعبضغ ، إذ يفتخض أف يكػف مع عسميات اإلعجاد البجني عسميات اإلعجاد الشفدي مغ خالؿ استذارة الخبخاء 

ت الفقخة )قمة إقباؿ الذباب عمى مسارسة لعبة كخة الدمة( السختبة الخابعة مغ الشفدضضغ وتصبضق بخامج في اإلعجاد الشػاحتم
بضغ معقػقات ىحا السحػر ، ويسكغ أف يعدى الدبب في ذلظ إلى قمة التذجيع سػاء مغ قبل األسخة أو السجرسة أو حتى 

بضئة التي يعير فضيا الذباب . وسائل اإلعالـ  ، ذلظ ألف مدألة االقباؿ أو عجـ االقباؿ أمخ مختبط بالتذجيع مغ ال
وأخضخًا في السختبة الخامدة جاءت الفقخة )عجـ التقجيخ والتكخيع الخسسي والذعبي عشج تحقضق الفػز( ، ويسكغ تفدضخ ذلظ 
في نقز الػعي لجى اليضئات اإلدارية في األنجية وكحلظ لجى الجسيػر بذكل عاـ مسا يؤدي إلى قمة التكخيع والتذجيع 

( إلى أف أبخز خسذ معػقات تتسثل في 6الفػز في أية مدابقات . وأشارت الشتائج السعخوضة في الججوؿ )عشج تحقضق 
الفقخة )ال تيتع اإلدارة بستابعة مذكالت العبػا كخة الدمة.( التي احتمت السختبة األولى ، وىحا دلضل عمى نقز الػعي لجى 
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يسارسػف كخة الدمة ، ذلظ ألف الالعب عشجما يعاني مغ أية مذكمة اليضئة اإلدارية والسجربضغ بسذكالت الالعبضغ الحيغ 
فإف ذلظ يشعكذ عمى أدائو والتدامو في التجريب . واحتمت السختبة الثانية بضغ السعػقات الفقخة )عجـ قجرة الكادر اإلداري 

ط بامكانات األنجية التي تحػؿ عمى تػفضخ الطخوؼ السشاسبة لالعبي األنجية العخاقية في التجريب(، ولعل ىحا األمخ مختب
دوف القجرة عمى تػفضخ الطخوؼ السالئسة سػاء لمتجريب أو مسارسة ىحه المعبة . وفي السختبة الثالثة جاءت الفقخة )قمة 
اىتساـ اإلدارة بسخافقة فخيق كخة الدمة في مذاركاتو( ، وىحا األمخ يعػد إلى ضعف االىتساـ وىػ يعكذ واقع األنجية 

قمة اىتساميا بتذجيع العشاصخ السذاركة في السدابقات . وفي السختبة الخابعة جاءت الفقخة )عجـ وضع الشادي الخياضة و 
خصة تقػيسية سشػية( ، ويسكغ تفدضخ ىحا األمخ بالقػؿ ]اف ىشاؾ ضعف في اليات التقػيع وقمة االىتساـ بالجانب 

باألنجية الخياضية . وأخضخًا في السختبة الخامدة جاءت الفقخة التقػيسي نتيجة ضعف كفاءة العاممضغ في اليضئات اإلدارية 
)ضعف كفاءة اإلداريضغ السخافقضغ لألنجية االعخاقية لكخة الدمة( ، وىحا األمخ يعػد إلى عػامل سياسية واجتساعية تؤثخ في 

الخياضية . كسا أضيخت عسمية االنتخابات وتأىضل بعس األشخاص الغضخ كفػئضغ لمعسل في اليضئات اإلدارية لألنجية 
( وجػد عجد مغ السعػقات في السحػر االجتساعي ، جاءت في مقجمتيا بالسختبة األولى 7الشتائج السعخوضة في الججوؿ )

الفقخة )نطخة السجتسع الدمبية لمخياضة عمى انيا مزيعة لمػقت( ، ولعل ذلظ يعػد إلى ضعف دور اإلعالـ الخياضي 
ة السجتسع لمخياضة رغع تعجد الػسائل وانتذارىا في الػقت الحاضخ ، وفي السختبة الثانية الحي لع يتسكغ مغ تغضضخ نطخ 

جاءت الفقخة )عجـ سساح األىل لالعبضغ بالدفخ لمسذاركة في البصػالت(، ويسكغ تفدضخ ذلظ في قػة االرتباط الدخي 
السختبة الثالثة جاءت الفقخة )عجـ  وخػؼ األسخة عمى أبشاءىا خاصة في الػقت الحاضخ نتيجة كثخة الحػادث ، وفي

سساح األىل لي بالتجريب لفتخات شػيمة( وىحا يعكذ خػؼ األىل عمى أبشائيا خاصة عشجما يتأخخ األبشاء الستسخارىع 
في التجريب . وىحا الخػؼ ناجع عغ الطخوؼ الدياسية واالجتساعية التي عاشيا العخاؽ خالؿ الدشػات الساضية بدبب 

السختبة الخابعة جاءت الفقخة )ضعف العالقات االجتساعية بضغ الالعبضغ( ، ولعل ذلظ يعػد إلى قمة اىتساـ التصخؼ . وفي 
السجربضغ وأعزاء اليضئات اإلدارية بالعالقات بضغ الالعبضغ . وفي السختبة األخضخة مغ ىحا السحػر جاءت الفقخة )ضعف 

حا أيزًا يعػد إلى قمة وعي السجربضغ بأىسية ىحا األمخ فيع يخكدوف العالقات االجتساعية بضغ السجربضبغ والالعبضغ( ، وى
( أف ىشاؾ 8عمى االعجاد البجني والسياري وييسمػف الجانب اإلنداني . وأخضخًا أشارت الشتائج السعخوضة في الججوؿ )

كافآت السادية لمسجربضغ( عجد مغ السعػقات ضسغ السحػر السالي ، ففي السختبة األولى جاءت الفقختضغ )قمة الحػافد والس
و)تعقضج اإلجخاءات السالية عشج السذاركة البصػالت الجولية( ، وفي السختبة الثانية جاءت الفقختضغ )ضعف السضدانية 
السخررة لفخؽ كخة الدمة في األنجية العخاقية( و)عجـ وضع األنجية لشطاـ حػافد ومكافآت مشطع وعادؿ لالعبضغ( ، في 

التأمضشات الرحية لالعبضغ( في السختبة الثالثة  ، وكل ىحه السعػقات  عجـ قخة االنجية عمي تػفضخحضغ جاءت الفقخة )
تعكذ الزعف السالي لألنجية الخياضية نتيجة قمة الجعع الحكػمي وعجـ وجػد مػارد أو مرادر مالية خاصة باألنجية 

ػد فخوؽ دالة في السعػقات التي تػاجو تجريب ( عجـ وج11و  10و  9.وأخضخًا بضشت الشتائج السعخوضة في الججاوؿ )
وعميو نقبل الفخضية الرفخية الذباب بكخة الدمة في األنجية الخياضية يعدى لستغضخات العسخ والشادي والعسخ التجريبي ، 

ذباب السعػقات التي تػاجة تجريب الحػؿ  غالعبضالػاردة في البحث القائمة : )ال تػجج فخوؽ ذات داللة في وجية نطخ ال
ويسكغ تفدضخ ىحه الشتائج في أف السعػقات متذابية ألف (.  ، العسخ التجريبيلستغضخات: العسخ ، الشادييعدى  بكخة الدمة
، وواقع األنجية متساثمة إلى حج كبضخ سػاء مغ حضث االمكانات أو تعخضػف إلى نفذ الطخوؼ والسثضخاتالالعبضغ ي

 . مذبابصة بػاقع التجريب الخياضي لالطخوؼ السحي
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 االستنتاجات والتهصيات: -2
 االستنتاجات 2-1
 في ضػء الشتائج التي أسفخ عشيا البحث يسكششا أف ندتشتج اآلتي: 
.أف عسمية التجريب لمذباب بكخة الدمة في األنجية الخياضية تػاجو العجيج مغ السعػقات وفي جػانب مختمفة والتي يسكغ 1

 ونتائجيع في السدابقات .أف تؤثخ عمى مدتػيات الالعبضغ 
.ال يقترخ السعػقات التي تػاجو تجريب الذباب بكخة الدمة في األنجية الخياضية عمى الجانب السادي وقمة السدتمدمات 2

 فقط ، بل يتعجى إلى الجػانب اإلندانية الستسثمة في الجانب الشفدي والعالقات بضغ السجربضغ والالعبضغ . 
خ التجريبي وكحلظ العسخ الدمشي ال تؤثخ في تبايغ السعػقات التي تػاجو التجريب لمذباب بكخة .أف اختالؼ الشادي والعس3

 الدمة في األنجية الخياضية .
 التهصيات -2-3

 وفي ضػء ما تقجـ مغ نتائج يسكششا تقجيع التػصيات اآلتي:
كخة الدمة في األنجية الخياضية لتسكضشيع .ضخورة تقجيع األنجية الخياضية  الجعع السادي لالعبضغ الذباب مسغ يسارسػف 1

 مغ مسارسة التجريب بذكل جضج .
.عمى اليضئات اإلدارية في األنجية الخياضية تػفضخ السدتمدمات السادية لفخؽ الذباب لتسكضشيع مغ مسارسة التجريب 2

 بسدتػيات عالية . 
التجريب مغ خالؿ االىتساـ بسذكالت الالعبضغ  .ضخورة اىتساـ مجربي األنجية الخياضية بالجانب االنداني في عسمية3

 والتعامل معيع بأسالضب جضجة . 
 . وأخضخًا ، ىشاؾ حاجة إلجخاء السديج مغ الجراسات والبحػث في ىحا السجاؿ . 4
 

 المصادر 
(: انتقاء السػىػبضغ في السجاؿ الخياضي . القاىخة : دار الفكخ العخبي 1986أبػ العال احسج و احسج عسخ سميساف) -1

 . 
(: دراسة السعػقات التي تػاجو الشاشئضغ العخب لمػصػؿ إلى السدتػيات العميا في الدباحة 2004أبػ زمع ، عمي ) -2

 . 14-1، الكخؾ ، األردف ، ص (1( العجد )19، مؤتة لمبحػث والجراسات ، السجمج )
( : معػقات تجريب ناشئي كخة القجـ بػالية جشػب دارفػر، جامعة الدػداف لمعمـػ 2013آدـ، ابخاليع أحسج صالح) -3

 والتكشػلػجيا، كمية التخبية البجنية والخياضة .
ة السستازة في كخة الدمة (: دارسة تحمضمية لمسذكالت التي تػاجو العبي أنجية الجرج2011بخكاتو، حداـ عبجالخزاؽ) -4

 ، األردف. 2، العجد 38في األردف، دراسات العمػ التخبػية، السجمج 
(: تأثضخ تسخيشات بأسمػب حجع السشافدات في تصػيخ بعس الرفات البجنية 2001حدػف، عبج المصيف حسج) -5

التخبية الخياضية ، جامعة الخاصة والسيارات اليجػمية السخكبة بكخة الدمة الستقجمضغ ، رسالة ماجدتضخ ، كمية 
 البرخة .
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(. السعػقات التي تػاجو العبي كخة الصاولة في األنجية األردنية, دراسات، 2005الحمضق, محسػد, أماف خراونة) -6
 (, الجامعة الياشسية، الدرقاء، األردف.2(, العجد)32العمـػ التخبػية, السجمج)

( : وضع درجات ومدتػيات معيارية لبعس 2008) حدضغ مؤيج جساح، والعشدي  ابخاليع رعج احسجالداقي،  -7
، السعاصخة الخياضة مجمةالسيارات األساسية بكخة الدمة لصمبة قدع التخبية الخياضية في كمية التخبية األساسية، 

 (، جامعة بغجاد، العخاؽ .8(، االصجار)7السجمج)
(: البحث العمسي : البحث الشػعي والكسي ، عساف: دار الفكخ لمشذخ 2002عبضجات ، ذوقاف وسيضمة أبػ الدسضج) -8

 والصباعة .
(: الكياس في التخبية الخياضية وعمع الشفذ الخياضي . القاىخة 2000دمحم حدغ ورضػاف، دمحم نرخ الجيغ)عالوي،  -9

 : دار الفكخ العخبي .
(: مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ ، تخجسة : دمحم نبضل نػفل وآخخوف ، القاىخة 2003فاف دالضغ ، ديػبػلج) -10

 : مكتبة االنجمػ السرخية
) الفخشػسي، عمي -11 (: العالقة دراسة بعس مذاكل ومعػقات الالعبضغ الذباب بكخة الدمة بحث 2004سسـػ

 مدحي عمى العبي أنجية الذباب في العخاؽ بكخة الدمة، مجمة التخبية الخياضية، السجمج الثالث عذخ، العجد الثاني .
 ر الكتب.(: التعمع الحخكي ، تخجسة: عبج عمي نريف ، بغجاد : مصبعة دا1990كػرت مايشل ) -12
(: مغ أجل قجرة عزمية أفزل تجريب البمضػمتخؾ والداللع الخممية والساء ، السكتبة 2004كي، دمحم دمحم حدغ ) -13

 السرخية لمصباعة والشذخ ، اإلسكشجرية .
( : معػقات مسارسة البخنامج واالنذصة الجساعية بسخاكد الذباب ، مؤتسخ ۰۲۲4محفػظ ،مججي عاشف )  -14

 ( ، كمية الخجمات االجتساعية ، جامعة حمػاف ، القاىخة ، مرخ .5مجمج ) العمسي الدابع عذخ ،
 ، دار السدضخة ، عساف ، األردف. 3( : الكياس والتقػيع في التخبية وعمع الشفذ ، ط2005ممحع، سامي دمحم ) -15

 

 

 (1الممحق )
 أداة البحث بصهرته النهائية 

 كمية التربية البدنية وعمهم الرياضة/  جامعة دههك
 استبيان

 عزيزي الالعب ....تحية طيبة :
يخـو الباحثػف إجخاء دراسة بعشػاف : )السعػقات التى تػاجو تجريب العبى شباب بكخة الدمة في االنجية العخاقية ( 
. لحا نزع بضغ ايجيكع ىحا االستبياف ، راجضغ قخاءة الفقخات بجقة ومغ ثع اإلجابة عغ كل فقخة مغ خالؿ وضع عالمة 

البجيل الحي يعبخ عغ رأيظ أماـ كل فقخة ، عمسًا بأنو ال تػجج إجابة صحيحة أو خاشئة ، بل أف الجػاب  ( تحت√)
 الرحيح ىػ الحي يشصبق عميظ ، وال داعي لحكخ األسع .

 شاكرين لكم تعاونكم خدمة لحركة البحث العممي في إقميم كهردستان
 /العراقالباحثهن 

https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&formQuery=au:%22%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=3&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=3&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=3&uiLanguage=ar
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 المعمهمات المطمهبة:
        ( سنة    .العمر: )1 
                 :التدريبيالعمر  .3
 : النادي .2
 

ال تعد 

 معوقا  

معوق 

 ثانوي

معوق 

 رئيسي
 الفقرة

رقم 

 الفقرة

 1 عدم وجود لاعدة من الشباب فً األندٌة العرالٌة.   

 1 عدم وجود جهاز فنً على مستوى عاٍل من الخبرة والمعرفة إلعداد الالعبٌن.   

 3 توفر المعسكرات التدرٌبٌة الكافٌة العداد الالعبٌن.عدم    

 4 عدم وجود خطط واضحة إلعداد الالعبٌن اإلعداد الفنً المناسب.   

 5 عدم توفر دورات صمل لمدربً كرة السلة بالمستوى المطلوب.   

 6 عدم اختٌار العبً كرة السلة على أسس علمٌة ثابتة.   

 4 واالحتكان مع العبً كرة السلة ذوي المستوٌات العالٌة.للة المشاركات الدولٌة    

   
عدم إعطاء فرصة كافٌة للمدربٌن الوطنٌٌن ذوي الكفاءات المٌادٌة لتدرٌب األندٌة 

 العرالٌة.
4 

   
عدم حرص الجهاز الفنً فً األندٌة العرالٌة على تحلٌل نماط الضعف عند الالعبٌن 

 بعد كل منافسة.
4 

 15 الجهاز الفنً فً األندٌة العرالٌة على وضع برامج تغذٌة خاصة لالعبٌن.عدم حرص    

 11 للة الصاالت المتوفرة وعدم تناسبها مع عدد الممارسٌن لكرة السلة.   

 11 للة توفر االدوات واألجهزة االزمة لتدرٌبات الالعبٌن.   

 13 عدم لانونٌة ارضٌة المالعب المستغدمة لتدرٌب الالعبٌن   

 14 عدم توفر وسائل النمل الالزمة لبطوالت وتدرٌبات كرة االسلة.   

 15 إلماء المسإولٌة على عاتك المدرب عند الخسارة وتجاهله عند تحمٌك االنتصارات.   

 16 عدم التمدٌر والتكرٌم الرسمً والشعبً عند تحمٌك الفوز.   

 14 ممارسة لعبة كرة السلة.الشعور باإلحباط بسبب للة إلبال الشباب على    

 14 ضعف نواحً االعداد النفسً لالعبً لكرة السلة.   

 14 الشعور باإلحباط لتدنً مستوانا الفنً ممارنة بالمستوى الماري والدولً فً كرة السلة.   
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ال تعد 

 معوقا  

معوق 

 ثانوي

معوق 

 رئيسي
 الفقرة

رقم 

 الفقرة

 15 عدم إلبال الجمهور على مشاهدة منافسات كرة السلة   

 11 العبً كرة السلة من الظروف المحٌطة بهم. كثرة اإلحباطات النفسٌة التً تواجه   

 11 عدم تحمٌك الشهرة الكافٌة فً رٌاضة كرة السلة ممارنة مع بعض الرٌاضات األخرى.   

 13 ال تهتم اإلدارة بمتابعة المشكالت التً ٌتعرض لها العبوا كرة السلة.   

 14 السلة فً مجال اإلدارة الرٌاضٌة.عدم كفاءة اإلدارٌٌن المرافمٌن لألندٌة االعرالٌة لكرة    

 15 عدم ثبات الهٌئة اإلدارٌة المشرفة على األندٌة العرالٌة لكرة السلة لفترة زمنٌة طوٌلة.   

 16 عدم اهتمام اإلدارة بمرافمة فرٌك كرة السلة بشكل دائم فً مشاركاته.   

   
لالعبً األندٌة العرالٌة فً عدم لدرة الكادر اإلداري على توفٌر الظروف المناسبة 

 التدرٌب.
14 

 14 عدم وضع النادي خطة تموٌمٌة سنوٌة.   

 14 ضعف العاللات االجتماعٌة بٌن الالعبٌن ببعضهم البعض.   

 35 ضعف العاللات االجتماعٌة بٌن المدربٌبن والالعبٌن   

 31 العلمً.عدم سماح األهل لً بالتدرٌب لفترات طوٌلة خوفاً على تحصٌلً    

 31 عدم سماح األهل لالعبٌن بالسفر خارج البالد للمشاركة فً البطوالت الخارجٌة.   

 33 نظرة المجتمع السلبٌة للرٌاضة على انها مضٌعة للولت.   

 34 ضعف العاللات االجتماعٌة بٌن المدربٌن واإلدارٌٌن وبٌن أهالً الالعبٌن.   

 35 الرٌاضات التً لها شعبٌة كبٌرة.ال تعتبر كرة السلة من    

   
ضعف المٌزانٌة المخصصة لفرق كرة السلة فً األندٌة العرالٌة لإلنفاق على نشاطات 

 كل ناد.
36 

   
المٌزانٌة المفردة لفرق كرة السلة ال تتناسب مع حجم النشاطات التنافسٌة المطلوب 

 تنفٌذها لعمل اإلنجازات.
34 

 34 والمكافآت المادٌة للمدربٌن فً حال تحمٌك اإلنجازات الرٌاضٌة.للة الحوافز    

 34 تعمٌد اإلجراءات المالٌة عند المشاركة الخارجٌة أو البطوالت الدولٌة.   

 45 عدم وضع األندٌة لنظام حوافز ومكافآت منظم وعادل لالعبٌن.   

 

 


