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لكرة انديت الرياضيت يف تشكيل فرق الصعوباث التي تواجه األ
 الطائرة )ببلدياث اجلفارة(

       
 رضهان مرباح ادمحم العاشقأ.                    سساعيل صالح دمحم قريريعوإأ.

 قديرة بهحسزة مشرهر أأ.                              
 

 مدتخمص البحث:
جور الفاعل في النجية الخياضية مؽ السؤسدات االجتساعية التي ليا األ جتع    

العمسية  ،والفاعميات السختمفة بشاء العالقات االجتساعية بيؽ الذباب مؽ خالؿ البخامج
ل في ىجاؼ تتسث  الخياضية مجسؾعة مؽ األ االجتساعية والخياضية، ولألنجيةوالثقافية و 

وتشسية القجرة عمى االبتكار  ،اكتذاؼ السيؾؿ وتشسيتيا وخمق القيؼ االجتساعية وتيحيبيا
 .والقيادة وتخبية الرفات الخمقية الحسيجة

في  ومؤثخا   يسا  م نجية الخياضية مؽ السؤسدات التخبؾية التي تمعب دورا  األ جتعو 
شيؽ وشغل أوقات فخاغيؼ بالظخيقة أو األسمؾب الحي يعسل عمى لسؾاطتؾجيو ورعاية ا

وبث روح  ،ىجاؼ السشذؾدة عؽ طخيق نذخ التخبية الخياضية واالجتساعيةتحقيق األ
معخفة دور لى إ حيث ييدف البحثالؾطشية بيؽ األعزاء وتشسية ممكاتيؼ السختمفة، 

الرعؾبات التي تؾاجو نجية الخياضية في تذكيل فخؽ في لعب الكخة الظائخة، و األ
نجية الخياضية في دور األنجية الخياضية في تذكيل فخؽ لمعبة الكخة الظائخة، و األ

السشيج الؾصفي باألسمؾب السدحي لسالئستو لظبيعة  استخدم الباحثهن قد و ، السجتسع
نجية الؾاقعة في نظاؽ مشظقة اشتسل مجتسع البحث عمى بعض األىحا البحث، و 

مؽ إداريي األنجية التي تؼ  ا  شخر (33)عيشة البحث عمى الجفارة، واشتسمت 
واستشتج ، (33)وتؼ تؾزيع االستبياف عمى عيشة البحث البالغ عجدىؼ  ،اختيارىا

خظط مؽ قبل إدارات األنجية الخياضية في تذكيل فخؽ لمعبة  وجؾد عجـ الباحثهن 
ال تؾجج ، وؾليؽ ومجربيؽ متخرريؽ داخل األنجيةئيؾجج مد الكخة الظائخة، وال
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مالعب جيجة داخل األنجية الخياضية تدتقظب الذباب لسداولة لعبة الكخة الظائخة، 
وعجـ تؾفخ البشية التحتية السشاسبة سبب رئيذ لعجـ االىتساـ بمعبة الكخة الظائخة 

 باألنجية. 
 :مقدمة البحث

بشاء  لتي ليا دورىا الفاعل فينجية الخياضية مؽ السؤسدات االجتساعية اتعج األ 
ة العمسية الفاعميات السختمفالقات االجتساعية بيؽ الذباب مؽ خالؿ البخامج و الع

لذباب مؽ مختمف فئاتيؼ العسخية ظب االتي تدتق الجتساعية والخياضيةاو   الثقافية و 
وقات الفخاغ لجييؼ وتعسل عمى صقل مؾاىبيؼ وتدتثسخ أ ،وشخائحيؼ االجتساعية

و التجريب شخاؼ و االرشاد و التؾجيو متخرريؽ في اإلؿ مخبييؽ وتظؾيخىا مؽ خال
، ولو االلتداـ االجتساعيو يترف بالؾعي  ،لكي يديسؾا بفعالية في بشاء جيل قؾي 

تجاه  بسدؤولياتوؽ مؽ الشيؾض ليتسك   اإلبجاعو        العظاءالقجرة عمى التفاعل و 
ي السحافل ز مؽ مكانة الؾطؽ فومؽ تحقيق االنجازات التي تعد    ،السجتسع

 .(23:2)الجولية
تتسثل في اكتذاؼ السيؾؿ وتشسيتيا  ،ىجاؼالخياضية مجسؾعة مؽ األ ولألنجية

وتخبية  والقيادة الرحيحةجرة عمى االبتكار ؼ االجتساعية وتيحيبيا وتشسية القوخمق القي
لى الجساعة كسجخل الذباب في االنتساء إ واستخجاـ رغبة ،الخمقية الحسيجة الرفات

والتي مؽ بيشيا لعبة الكخة  ،عةالستشؾ   الفعاليات الخياضية  ، فأىجاؼاجتساعيا  لتؾجيييؼ 
العجيج مؽ القجرات  كداب الذبابإالخياضية جية ػػنل األػداخ التي تسػػارسالظائخة 

 (88:10)البجنية والسيارات الحخكية والدسات االجتساعية والذخرية.
 :مذكمة البحث 1-1

في  ومؤثخا   يسا  م نجية الخياضية مؽ السؤسدات التخبؾية التي تمعب دورا  األ جتع
االسمؾب الحي يعسل عمى  وفخاغيؼ بالظخيقة أقات و وشغل أ ،عاية السؾاطشيؽور تؾجيو 

تحقيق رسالتيا دارتيا و ، حيث نالت تمػ األنجية اىتساـ إىجاؼ السشذؾدةتحقيق األ
ىجاؼ العامة السؾضؾعة مؽ قبل الجولة لخعاية الذباب وتكؾيؽ التخبؾية في عل األ
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 خيقط والرحية والبجنية والفكخية عؽالذخرية الستكاممة مؽ الشؾاحي االجتساعية 
عزاء وتشسية ممكاتيؼ ألالؾطشية بيؽ ا وبث روح ،واالجتساعية الخياضيةنذخ التخبية 

  (4:16)السختمفة 
 التخبيةتجريذ بكمية  ىيئة أعزاء (الجفارة)ؽ بسشظقة ومؽ خالؿ وجؾد الباحثي   

عة نجية الخياضية الؾاقاىتساـ مؽ بعض األ دؾ وجعجـ جفارة الحغؾا لالبجنية بجامعة ا
السشظقة بيا كثافة سكانية  ف  خ لعبة الكخة الظائخة بالخغؼ مؽ أبشذفي نظاؽ السشظقة 

ؼ عمى األسباب والرعؾبات والتعخ   ،ىحه السذكمة الباحثؾف دراسة . لحلػ رأىكبيخة
في الكخة الظائخة أسؾة  ةعجاد الفخؽ الخياضيتكؾيؽ وإ  نجية الخياضية فيالتي تؾاجو األ

 خخى.  باأللعاب الخياضية األ
 : ىسية البحثـ أ 3 – 1

والتي تحؾؿ دوف  ،نجية الخياضيةفي  الرعؾبات التي تؾاجو األالبحث ىسية تكسؽ أ    
دة مشيا ما ىؾ مختبط فيي متعج    ،نجيةالخياضية لمكخة الظائخة باأللفخؽ تكؾيؽ ا

، نجيةىؾ مختبط بزعف البشية التحتية لألومشيا ما  ،السادية اإلمكانات بسحجودية
جل التخظيط مؽ أ، لى قمة السشذآت الخياضية مؽ مالعب وصاالت لمتجريبإضافة إ

تحجي الرعاب كاف مؽ األىسية ى الظسؾح و الدميؼ ومؾاكبة التظؾر واالرتقاء بسدتؾ 
التي تؾاجو بخز وحجة ونؾع ىحه الرعؾبات عمى أؼ جخاء الجراسات العمسية لمتعخ  إ

 نجية الخياضية.األ
 ىدف البحث:ـ  4 – 1

نجية الخياضية في تذكيل األ ؼ عمى الرعؾبات التي تؾاجوالتعخ   :ف البحث إلىييد
 فخؽ لمكخة الظائخة بشؾادي مشظقة الجفارة.

 تداؤل البحث:ـ  5 – 1
نجية الخياضية في تذكيل فخؽ لمكخة الظائخة بشؾادي األ ما ىي الرعؾبات التي تؾاجو

 مشظقة الجفارة ؟
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  :مرطمحات البحثـ  1-6
مؤسدة رياضية ثقافية اجتساعية ذات شخرية ىؾ  الشادي: الشادي الخياضي -1

عجاد ييجؼ إلى بشاء اإلنداف الدؾي الحي يديؼ في إ  مدتقمة،اعتبارية وذمة مالية 
عمى نحؾ متكامل مؽ  ورعايتو ،واالجتساعية والبجنيةالفكخية  شباع حاجتوإو  ،الذباب
، ونذاطاتو االجتساعيةوالثقافية  تاحة الفخصة لو لسسارسة ىؾاياتو الخياضيةإخالؿ 

 ومالعب مشاسبة وساحاتومخافق  فيو،فخاد ليؼ مقخ يمتقؾف ويزؼ مجسؾعة مؽ األ
 .(124-12نذظتيؼ السختمفة. )أيسارسؾف فيو 

 :الشظري  اإلطارـ  2-1
يا مؤسدات الخياضية بأن   تتسيد األنجية الرياضية:ندية ال  مفيهم -2-1-1

نذظة أقاميا السجتسع لتحقيق عجة أىجاؼ مؽ خالؿ مجسؾعة مؽ األ اجتساعية
 فخاد إعجادا  لتمبية حاجات السجتسع وإعجاد األ وذلػ ،واالجتساعية والثقافيةالخياضية 

 وخمق جؾ ،اآلخخيؽ والتزامؽ واحتخاـ حقؾؽ التعاوف بيشيؼ  إلييؼ محببا   اجتساعيا  
 االجتساعية.إلثخاء العالقات مشاسب 

 وال ،وإضاعة الؾقتلألعزاء لمتدمية  ا  متدع ا  الشادي بسفيؾمو القجيؼ مكانلؼ يعج    
ىجفيؼ مؽ خالؿ  ،تحاداتالعبيؽ السدجميؽ في االؽ الد مكاف يزؼ عجد ممجخ  

أصبح لمشادي رسالة أعسق  ساوإن  ، والسيجاليات كؤوسالمؾا عمى يتحر   ف  السسارسة أ
فالشادي أصبح بسثابة مجرسة ليا ، ليوو تحقيقيا وىجؼ أكبخ يجب الؾصؾؿ إعمي

الشرء مع أجيدة الجولة األخخى عمى تعميؼ  فعميا   بخامجيا ونغسيا التي تذتخؾ اشتخاكا  
 (7:9)ورعاية الذباب

. بل ارتبط وجؾد الشادي شياء السدتحجثة في ىحا العرخمؽ األ جال يعو كسا أن     
أوؿ  وأيؽ نذأوال يعخؼ عمى وجو الجقة متى ، مكاف ومعيذتو فينداف بؾجؾد اإل

والحي  ،رضاإلنداف عمى األ ذلػ يختبط بسكاف عيؾر ألف   ؟نادي في التاريخ البذخي 
وبالتالي وقج ارتبط مفيـؾ الشادي بحاجة اإلنداف لمتخويح ، عميو مالييؽ الدشيؽ مخ  
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كشذاط مؾازي ال يسكؽ االستغشاء  والشذاط االجتساعيالبجنية كشذاط رئيذ  احتياجاتو
 .(90:5-96)عاىخة اجتساعية  الخياضة أف   باعتبارعشو 
مؽ الييئات  جوتع ،مدتقمة اعتباريةالشادي ىيئة رياضية ليا شخرية  جكسا يع   

الظبيعييؽ  مؽ األفخاد ف مؽ عجد ال يقل عؽ خسديؽ عزؾا  ويتكؾ   الشفع،الخاصة ذات 
 ييجؼ الشادي إلى تكؾيؽ الذخرية الستكاممةيدتيجفؾف الكدب السادي، و  الحيؽ ال

التخويحية عؽ طخيق نذخ ية والفكخية و لمذباب مؽ الشؾاحي االجتساعية والرحية والبجن
وتشسية ممكاتيؼ  ،وبث الخوح الؾطشية بيؽ األعزاء ،االجتساعيةو  التخبية الخياضية

وذلػ في إطار الدياسة العامة  ،السختمفة وتييئة الؾسائل الالزمة لذغل أوقات فخاغيؼ
 .( 230،231  -26.)لمجولة
 في ومؤثخا   يسا  م األنجية الخياضية مؽ السؤسدات التخبؾية التي تمعب دورا   جوتع   

الحي يعسل عمى  باألسمؾبأو  بالظخيقةوشغل أوقات فخاغيؼ  ،ورعاية السؾاطشيؽتؾجيو 
حيث نالت تمػ األنجية اىتساـ إدارتيا وتحقيق رسالتيا ، تحقيق األىجاؼ السشذؾدة

التخبؾية في ضل األىجاؼ العامة السؾضؾعة مؽ الجولة لخعاية الذباب وتكؾيؽ 
طخيق  والرحية والجيشية والفكخية عؽ االجتساعيةالذخرية الستكاممة مؽ الشؾاحي 

 وتشسية ممكاتيؼ بيؽ األعزاءالؾطشية  وبث روح ،الجتساعيةاو نذخ التخبية الخياضية 
 .(4-6)السختمفة

الشادي ضخورة مؽ ضخوريات الحياة تحقق لمفخد االستستاع بؾقت الفخاغ  جيعو    
لو الجساعة عسا تييء  وإكدابو ميارات ججيجة فزال   ،بإشباع ميؾلو وتشسية ىؾاياتو

                         عزائيا  ولية مع أ تحسل السدؤ و  ،خ عمى تكؾيؽ عالقات سميسة فيياالتجريب السدتس مؽ
 (3 - 356 ). 

في تشسية ميسة الذباب مياديؽ خربة و  مخاكداألنجية الخياضية و  ف  أكسا     
تقجـ ىحه السؤسدات االجتساعية  ف  أط االجتساعية، حيث الخوابوتظؾيخ العالقات و 

ولكؽ ىحه  ،وطشيا  و  جتساعيا  او  وثقافيا   بجنيا   إعجادىؼ إعجادا  خجمات جمية لتخبية الذباب و 
ية ية والثقافؾ التخبمتعجدة مشيا العمسية و  ىجاؼسؤسدات االجتساعية تذسل بخامج و أ ال
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الذباب مؽ أجل يا القجرة عمى استقظاب الفتيات و لحلػ ل، االجتساعيةوالخياضية و 
الثقافية، تحت و السيارية ييؼ بسا يشاسب قجراتيؼ الحخكية و تشسية ميؾليؼ ورغباتيؼ وتؾجي

اؼ السشذؾدة وخمق جيل قؾي قادر لخجمة األىج مجربيؽ مؽ ذوي االختراص  ؼإشخا
 .( 81-16) االلتداـ االجتساعي ى البشاء ويتسيد بالؾعي و عم

  الرياضية:الندية  تعريف -2-1-2
د بأحجث و ذلػ السكاف السجي  " الشادي بأن   (2331)ؼ سسيخ عبج الحسيج يعخ     

متكاممة مؽ  ومعجات رياضيةيزؼ تجييدات  أكثخويحتؾي عمى مبشى أو  ،الؾسائل
 مختمف السجاالت التي تديؼ في بشاء الفخد متكامال   وأىجاؼ فيجل تحقيق طسؾحات أ

 .(124-12) "مؽ كافة الجؾانب
 والغالب أف ،مييأ لجمؾس الشاس فيو و مكافن  بأ( 1999)فو السعجؼ الؾجيد ويعخ     

-23)أي اجتسعؾا في الشادي: وانتجى القـؾ ،يتفقؾا في صشاعة أو وعيفة
867،868). 
بيجؼ و "ىيئة تكؾنيا جساعة مؽ األفخاد الشادي بأن   (1998)ؼ حدؽ أحسج ويعخ     
والرحية والشفدية شخرية الذباب برؾرة متكاممة مؽ الشؾاحي االجتساعية  تكؾيؽ

وبث روح القؾمية  ،طخيق نذخ التخبية الخياضية واالجتساعية والفكخية والخوحية عؽ
وكحلػ تييئة  ،وإتاحة الغخوؼ السشاسبة لتشسية مؾاىبيؼ ،بيؽ األعزاء مؽ الذباب

خظيط الحي تزعو تلم وذلػ طبقا   ،ات الفخاغ لألعزاءقأو الؾسائل وتيديخ لذغل 
 .(229-7) "الجية اإلدارية السخكدية

نيا مجسؾعة جسعية أىمية يكؾ    وبأن   (1997)فو أشخؼ عبج السعد يؽ يعخ  في ح
بيجؼ استثسار وقت  ،ل السباشخ مؽ الجولةمؽ األفخاد بإرادتيؼ السشفخدة دوف التجخ  

 والشذاط االجتساعيساسي ا عؽ طخيق الشذاط الخياضي كشذاط أالفخاغ ألعزائي
 (115:4)كشذاط مؾازي 
ليا  رياضيةو ىيئة ن  الشادي بأ( 2000)ة الخياضيد قانؾف الييئات كسا حج  

 ف مؽويتكؾ   ،مؽ الييئات الخاصة ذات الشفع العاـ جوتع ،شخرية اعتبارية مدتقمة
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 لكدباالحيؽ ال ييجفؾف  ،الظبيعييؽ مؽ األفخاد عجد ال يقل عؽ خسديؽ عزؾا  
 .(3- 19)السادي

تخويحية  رياضيةو "مؤسدة الشادي بأن   (1989)عبج السقرؾد  إبخاهيؼؼ كسا عخ  
تيجؼ إلى السداىسة بجور إيجابي في التشسية الخياضية االجتساعية ألفخاد السجتسع في 

-1)"إطار احتياجات ورغبات أعزائو بسا يؤدي إلى تحقيق أىجاؼ وفمدفة الجولة
173). 
و "أحج الييئات التي تباشخ بأن   (2333)السعد  وأشخؼ عبجدروير  فو كساؿوعخ     

خاصة ب ،اإلطالؽ لمخياضةأىسيا عمى  جيع و عسميا  ال أن  إ الخياضي( الشذاط )تسارس
 .(53- 18) مشيا " )البظؾلة(التشافدية  الخياضة

 مذتخكة،غيؼ لتجسيع أفخاد ليؼ ميؾؿ و "تش( الشادي بأن  1987حشفي ) ؼ الديجوعخ     
 "جتساع مع غيخهميل الفخد لال ولمتعبيخ عؽالة فخص الكتداب الدمحيث تتاح ال

(13-138) 
فخاد ربظت بيشيؼ ساعة األلج مخكدا  "ج و يعبأن   ت( – )بفو أحسج كساؿ وعخ     

وحجت بيشيؼ صفات تكاد تكؾف متذابية فتآلفؾا مؽ أجل استثسار  مذتخكة،صالت 
 (356-3)آثار التعب عشيؼ "  أوقات فخاغيؼ بظخيقة تبعث فييؼ الخضا وتخفف

 الرياضية:ندية ال  أىسية -2-1-3
ـ و يكاد يكؾف الشغاـ االجتساعي الؾحيج الحي يقج   "تتسثل أىسية الشادي في أن     

 ،السختمفة عسار الدشيةواألمؽ جسيع الفئات  ومتشؾعة ألعزائوخجمات متكاممة 
 يمي:ىحه الخجمات ما  ومؽ أىؼيسة في السجتسع مشخيحة  باعتبارىؼ

وأدوات الخياضية السختمفة مؽ مالعب وأجيدة  الخياضية لألنذظةتؾفيخ السشذآت  -1
 السختمفة.مراحبة إلقامة السدابقات الخياضية  ومخافق

 .سختمفة ورعايتيا مؽ جسيع الشؾاحينذظة التكؾيؽ الفخؽ الخياضية في األ -2
 .نذظة السختمفةخؽ الخياضية في األتؾفيخ السجربيؽ لمف -3
 .تمفةخؽ الخياضية في األنذظة السختؾفيخ اإلدارييؽ لمف -4
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 .خؽ الخياضية في األنذظة السختمفةتؾفيخ التسؾيل الالـز لإلنفاؽ عمى الف -5
   .والتشافدي مع الفخؽ الخياضية األجشبيةتؾفيخ فخص االحتكاؾ التجريبي  -6
 .عبيؽ السشزسيؽ لمسشتخبات القؾميةرعاية الال -7
 .البخامج باألىجاؼ العامة لمجولة ربط جسيع -8
واإليساف  ،بسذاكل مجتسعو واإلحداس العسيقإكداب الذباب الؾعي الكافي  -9

 .والعسل عمى إيجاد الحمؾؿ السشاسبة ليااإليجابية لبحث ىحه السذاكل  بالسداىسة
في تكؾيؽ  اال  فع   العسل عمى الؾصؾؿ بالشادي ليكؾف مؤسدة تخبؾية تؤدي دورا   -13

 .وأكثخ صالبة أجياؿ مؽ الذباب أكثخ وعيا  
ؼ بجورىؼ في خجمة ا يداعجىؼ عمى قياميمس  الالـز  إعجاد الذباب اإلعجاد -11

 .الؾطؽ
الخياضية نجية ل األسث   لأللعاب الخياضية السختمفة حيث ت تكؾيؽ االتحادات -12

- 15) (53- 18)( 70، 69- 23)سة ليا الجانب الخئيدي في عزؾيتيا" السشغ  
379). 
في  في جياز الجولة أو سؾاء دةعة ومتعج   ومتشؾ   كثيخة  والسؤسدات الخياضية   

ومخاكد  واألنجية الخياضية واالتحادات الخياضيةولسبية القظاع األىمي مثل المجشة األ
 ،بة لسسارسة العسل بيامؽ القيادات السجر   كبيخا   السؤسدات عجدا   ب ىحهوتتظم  الذباب 

 . (17- 8) ىجافياوتحقيق أ  وتشفيح البخامج
 ندية الرياضية:ف ال ىداأ – 2-1-4

الستكاممة لمذباب مؽ الشؾاحي  الذخرية"ييجؼ الشادي الخياضي إلى تكؾيؽ    
طخيق نذخ التخبية  والشفدية والرحية والبجنية والفكخية والتخويحية عؽ االجتساعية
وتشسية ممكاتيؼ السختمفة  ،لألعزاءروح الؾطشية بيؽ  واالجتساعية وبثالخياضية 

 . (3-19) "فخاغيؼوقات أ الالزمة لذغل وتييئة الؾسائل
مع فمدفتيا  والتي تتساشى تحقيقيا،لى العجيج مؽ األىجاؼ التي تدعى إ ولألنجية   

 والسشاشط ألعزائيا،مؽ البخامج  العجيجإذ تيتؼ األنجية بتقجيؼ  واالجتساعية،التخبؾية 
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والتؾازف ى مع مخاحميؼ العسخية بغخض تشسيتيؼ بظخيقة تتسيد بالذسؾلية وبسا يتسذ  
شخرياتيؼ في إطار اإلشخاؼ التخبؾي الحي يتؼ تؾفيخه ليؼ أثشاء  وبغخض تظؾيخ

ومؽ األىجاؼ التي تدعى األنجية إلى تحقيقيا  والسشاشط،مذاركتيؼ في تمػ البخامج 
  :ألعزائيا ما يمي

 واالجتساعية والشفدية والعقميةبشاء الذخرية الستكاممة مؽ الجؾانب البجنية  -1
 العسخية.ألعزائيا في مختمف السخاحل  إلندانيةوالخوحية والرحية وا

يتؼ  والسشاشط التياسػػتثسار أوقات الفخاغ لجى األعزاء مؽ خالؿ البخامج  -2
 .ل الشاديقب تشغيسيا وتقجيسيا مؽ

عزاء وذلػ في مجاالت التخويح الخياضي تعمؼ وتظؾيخ السيارات لجى األ -3
 .اليؾاياتوفي مجاؿ تشسية  والثقافي والفشي واالجتساعي

 .ج والسشاشط إلشباع ميؾليؼ نحؾىاإتاحة الفخصة لسذاركة األعزاء في البخام -4
األطفاؿ  والتخبؾية واالجتساعية لجى واالتجاىات الخياضيةتشسية السيؾؿ  -5

 . (213- 22)السيؾؿ غيخ السخغؾب فييا  والشاشئيؽ واستبعاد
 الى:كسا يسكؽ تقديؼ أىجاؼ األنجية الخياضية 

  .ةأىجاؼ رياضي -1
  .أىجاؼ اجتساعية -2
 .ثقافيةأىجاؼ  -3
 أىجاؼ صحية. -4
 وتتسثل في اآلتي: :الرياضية ـ الىداف 1

 يختاره.إتاحة الفخصة لكل فخد لسسارسة الشذاط الخياضي الحي أػ 
 .عي الخياضي بيؽ األعزاءؾ نذخ الب ػ 

لمؾصؾؿ إلى العشاية باكتذاؼ الستسيديؽ في األلعاب السختمفة وإتاحة الفخصة  .ج 
 .البظؾلة

 .وف مع الييئات الخياضية السختمفةالتعاد ػ 
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 العشاية بالشاشئيؽ في الخياضات السختمفة.ىػ ػ 
 .يؽ الستسيديؽ في مختمف األلعابرفج السشتخبات الؾطشية بالالعبو ػ 

 وتتسثل في اآلتي:ـ: ىداف االجتساعيةـ ال 2
 .ؽ األعزاء وخاصة األطفاؿ والذبابتشسية اليؾايات بيأ ػ 

دي إلى نذظة السحببة لجييؼ مسا يؤ ة الفخصة لألعزاء لالشتخاؾ في األإتاحب ػ 
 .تشسية العالقات اإلندانية

 وتتسثل في اآلتي:ػ  :الىداف الثقافيةػ  3
  .رفع الؾعي الثقافيأ ػ 

  .التؾسع في الخجمات السكتبيةب ػ 
 وتتسثل في اآلتي:ػ  :الىداف الرحيةػ  4

  .تشسية الؾعي الرحيأ ػ 
    . (376- 15سميسة )السداعجة في تكؾيؽ عادات صحية ب ػ 

 الكرة الطائرة : ـ  5 – 1 – 2
متسيدا  لسا ليا مؽ دور  تيتؼ دوؿ العالؼ في العرخ الحجيث بالخياضة اىتساما     

ى بارز وميؼ في إعجاد اإلنداف السعاصخ ليقـؾ بجوره في العسل واإلنتاج في شت
أصبح ميجاف الخياضة واسعا ، سؾاء في  القخف العذخيؽ مياديؽ الحياة ، ومع نياية

بخز الشذاطات خويح، وأصبحت مسارسة الخياضة مؽ أمجاؿ اإلدارة أو التجريب أو الت
التي ييتؼ بيا السجتسع اإلنداني، خاصة عشجما يكؾف اليجؼ مؽ ذلػ االرتقاء 

 ات.ح بو القجر بالسدتؾى الحخكي والسيارة الفخدية وإعيار أقرى ما تدس
أحج أىؼ األلعاب الجساعية عمى رياضة الكخة الظائخة  في الؾقت الحاضخ تعج و    

حيث أعظيت أىسية ورعاية  ،الذعبي السدتؾى التشافدي؛ والتخويحي عمى السدتؾى 
متدايجة تتشاسب مع كاف ة الفئات العسخية مشح الرغخ، وىي رياضة مدتقمة تداىؼ في 

جؼ الؾصؾؿ إلى أفزل السدتؾيات الخياضية تحقيق التشافذ الخياضي البشاء بي
 .والفشية
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نداف ولعبيا مشح ورياضة الكخة الظائخة تعتبخ إحجى الخياضات التي عخفيا اإل
ة في ممعب سقؾط الكخ  جويع، ة عاليةكالقجـ، ويتؼ لعبيا بؾجؾد فخيقيؽ اثشيؽ بيشيسا شب

 ىجاؼ في الكخة الظائخة .لتدجيل األ ا  الخرؼ معيار 
الظائخة ىي رياضة عالسي ة تحغى بذعبي ة كبيخة، وىي ليدت حكخا  عمى الكخة و    

أحج، يمعبيا الجسيع عمى اختالؼ جشدياتيؼ وعاداتيؼ وأجشاسيؼ، ويمعبيا الخجاؿ 
والشداء، ويتشافذ فييا فخيقاف تفرل بيشيسا شبكة عالية، وعمى ُكل  فخيق ضخب الُكخة 

 جلعبة الكخة الظائخة بسجسؾعة مؽ القؾاع دوتتسي   .فؾؽ الذبكة لسشظقة الفخيق اآلخخ
 القانؾنية التي تحكسيا وتشغسيا وتؾضح طبيعة سيخىا ولعبيا.

أمتار،  9وعخضو  ،متخ 18مي ممعب خاص طؾلوويقاـ نذاط الكخة الظائخة ع   
يؾضع فاصل بيؽ  متار.أ( 9) متار وعخضوأ( 9) قدسيؽ طؾؿ كل جدء ؼ إلىمقد  

متخ 2.24 و ،متخ لمخجاؿ 2.43بعخض السمعب وبارتفاع مشظقتي الفخيقيؽ شبكة 
 لمديجات.

 6يؽ بالسمعب وعجد يساسالعبيؽ أ 6 ،العبا   12ويتذكل فخيق الكخة الظائخة مؽ    
 ي لفخيق الكخة الظائخة مؽ مجرب ومداعج مجرب.شف الجياز الفالعبيؽ احتياط. ويتكؾ  

التسخيخ وميارات اإلرساؿ  ات فشية مثلوتتكؾف الكخة الظائخة مؽ عجة ميار    
إلفذاؿ كخات الخرؼ مؽ  وميارات الجفاع وحائط الرج ،الداحق عجاد والزخبواإل

 خرؼ.لالزخبات اليجؾمية مؽ ااإلرساؿ و التسخيخ و 
 يجب أف   ،عةقجرات بجنية وحخكية وعقمية متشؾ    الظائخة إلى لكخةاويحتاج العبي    

مشيا قجرات التؾقع الحخكي وسخعة رد الفعل ، يترفؾا بيا ألداء السيارة بجقة تامة
واالستجابة الحخكية الدخيعة والجقيقة، واإلحداس واإلدراؾ واالنتباه والتخكيد والقؾة 

 السسيدة بالدخعة والخشاقة والسخونة والثقة بالشفذ والجخأة إلنقاذ الكخات البعيجة.
ل بالسباراة الفخيق الحي يدج   فؾز شؾاط، ويالكخة الظائخة مؽ خسدة أف مباراة وتتكؾ  

. وفي حالة التعادؿ يتؼ لعب شؾط ة ا شؾاط مؽ السبار أكبخ عجد مؽ الشقاط في ثالث أ
 خخ.آ
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و أ ،ق عمييسا نفذ القانؾف الكخة الظائخة مؽ الجشديؽ ذكؾر وإناث ويظب  وتمعب 
 الذخوط ما عجا ارتفاع الذبكة.

ويسشع مالمدتيا  ،دةالسحج   رساؿالظائخة يتؼ إرساؿ الكخة مؽ مشظقة اإلوفي الكخة 
 .التي تؾضع بسحاذاة الذبكة عسجةلأل

ثشاء لسذ الالعب لمذبكة أخظاء الذائعة في لعبة الكخة الظائخة  ومؽ األ
 ، ر ومتتالي، ولسذ كثخ مؽ مخة بذكل متكخ   ضخب الالعب الكخة أو     اليجـؾ

                             .(26)رساؿالالعب خط الشياية أثشاء لعب اإل
  :الدراسات الدابقة 2-2
 : (21)( 2333ـ دراسة دمحم الجيالني) 1

: التشذئة االجتساعية في الشؾادي الخياضية الثقافية االجتساعية دراسة عشؾاف الجراسة
 .لمقيؼ في بعض أنجية طخابمذ تحميمية

: التعخؼ عمى القيؼ التي يكتدبيا أعزاء الفخؽ الخياضية مؽ اليجؼ مؽ الجراسة
  .في طخابمذ االجتساعيةمجربييؼ داخل األنجية الخياضية الثقافية 

  .: استخجـ الباحث السشيج الؾصفيمشيج الجراسة
والخياضييؽ في األنجية الخياضية بسجيشة : اشتسمت عمى السجربيؽ مجتسع الجراسة

 .طخابمذ
 مقياسا   الجراسة: اعتسجت الجراسة عمى أداة جسع البيشات مؽ عيشتي أدوات الجراسة

 .لقياس القيؼ
: سجمت عيشة الجراسة مؽ أعزاء الفخؽ لييا الجراسةمت إلشتائج التي تؾص  أىؼ ا

يا شعة التي تزس  عمى جسيع أبعاد القيؼ الدب الخياضية متؾسظات حدابية عالية ججا  
دة داخل متعج    تداب أعزاء الفخؽ الخياضية قيسا  مقياس الجراسة وىحا يذيخ إلى اك

 .األنجية الخياضية
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 ( 14)  (2312)ـ دراسة سالم عبد الشبي عمي  2
في تظؾيخ العالقات االجتساعية في السجتسع : دور األنجية الخياضية عشؾاف الجراسة

 .بالجبل الغخبي 
  ؼ عمى:: تيجؼ الجراسة لمتعخ  اليجؼ مؽ الجراسة

داخل الشادي )إدارييؽ،  األنجية الخياضية في تظؾيخ العالقات االجتساعيةدور  -1
 .العبيؽ، مجربيؽ(

ببعض مؤسدات  االجتساعيةنجية الخياضية في تظؾيخ العالقات دور األ -2
 .األسخة( السجتسع )السجرسة،

 .السشيج الؾصفي : استخجـ الباحثمشيج الجراسة
بالجبل الغخبي  السجتسعنات بعض مكؾ   : يتكؾف مجتسع الجراسة مؽ مجتسع الجراسة

 األنجية، إدارييمؽ  تتكؾف حيث مثل ىحا السجتسع فئات  األسخ( السجارس، )األنجية،
نجية عامة وقج اختار الباحث خسدة أ السجرسيؽ، السجارس،مجراء  السجربيؽ، الالعبيؽ،

الباروني  يفخف،يخ الجساى غخياف،اتحاد  الدنتاف،ؽ الذخو  األصابعة، )الجبلوىي 
 .سخ والسجارس السحيظة بياوعمى األلتظبيق الجراسة عمييا  جادو(

 :ىؼ الشتائجأ 
وجؾد دور مقبؾؿ إلى حج ما لألنجية الخياضية في تظؾيخ العالقات االجتساعية  -1

 .إجابة فئة اإلدارييؽ والسجربيؽ وفق
ة االجتساعي العالقاتوجؾد دور جيج إلى حج ما لألنجية الخياضية في تظؾيخ  -2

 .ات الالعبيؽجابوفق إ
لألنجية الخياضية في العالقات االجتساعية وفق  وجؾد دور ضعيف ندبيا   -3

 .واألسخة ةفئة السجرسإجابات 
  :ـ مدى االستفادة من الدراسات الدابقة2-3
 .استخجاـ السشيج السشاسب لمبحث -
  .السشاسبة لجسع البيانات األدواتاستخجاـ  -
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 .السشاسبةاإلجخاءات اإلحرائية اختيار  -
 .لييا الجراسةالتي تؾصمت إ ومشاقذة الشتائجالسداعجة في تفديخ  -

 :إجراءات البحث ـ 3
 :مشيج البحث 1ػ 3

 .ب السدحي لسالئستو لظبيعة البحثؾ استخجـ الباحثؾف السشيج الؾصفي باألسم
 مجتسع البحث: 2 – 3

نجية ( إداري مؽ األ39جسيع اإلدارييؽ البالغ عجدىؼ ) ف مجتسع البحث مؽتكؾ  
 .2021/ 2020لمعاـ  الخياضية بسشظقة الجفارة.

 عيشة البحث: 3 – 3
( 9بسجتسع البحث باستثشاء عجد ) دارييؽعيشة البحث مؽ جسيع اإلتكؾنت 

دارييؽ مؽ مجتسع البحث تؼ اختيارىؼ كعيشة استظالعية لحداب السعامالت العمسية إ
 .ا  داري( إ30)سارة جسع بيانات البحث. وبحلػ أصبح عجد عيشة البحث األساسية الست

 وسائل جسع البيانات: 4 – 3
  عجاد وبشاء وتقشيؽ االستبيانات والسقاييذ العمسية.السخاجع العمسية التي تشاولت إ 
 ساتحة والخبخاء في السجاؿ الخياضي.السقابمة الذخرية مع بعض األ 
 نجية الخياضية إعجاد الباحثيؽ لقياس الرعؾبات التي تؾاجو األتبياف مؽ استسارة اس

 في تذكيل فخؽ لمكخة الظائخة.
 عداد استسارة االستبيان:خطهات إ 5 – 3

 تزسشت خظؾات اعجاد استسارة االستبياف االجخاءات العمسية التالية: 
ة في التخرريفي بعض الجراسات  في حجود اطالع وقخاءات الباحثيؽ 

ياضية نجية الخ الرعؾبات والسذاكل التي تؾاجو األدارة والبخامج الخياضية و اإلمجاالت 
دارة وتشفيح بخامجيا الخياضية برفة عامة والكخة الظائخة في تكؾيؽ فخقيا الخياضية وإ

برفة خاصة وما تؼ استشتاجو مؽ السقابالت الذخرية مع بعض الخبخاء  
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 وفقا   ( عبارة22صياغة عجد ) إلى ، تؼ التؾصلوالستخرريؽ  في السجاؿ الخياضي
 مذكمة البحث مؽ وجية نغخ الباحثيؽ. لسحتؾى 

محاور االستبياف ووضؾح صياغة وانتساء العبارات  ولمتحقق مؽ صجؽ محتؾى 
 التالية: ؾف باإلجخاءاتلسحتؾي السذكمة قاـ الباحث وفقا  

 االستبياف.عجاد استسارة استظالع  رأي الخبخاء والتي تزسشت عبارات إ  -1
دارة والبخامج ( خبخاء  متخرريؽ في مجاالت اإل5عجد ) عخض االستبياف عمى -2

ة. وذلػ الخياضية والكخة الظائخة والقياس مؽ ذوي مؤىالت عمسية عالية وخبخات متقجم
 تي:لغخض ابجاء الخأي في اآل

  عبارات. ال وضؾح صياغة وصجؽ وانتساء وكفاية محتؾى  مجىتحجيج رأييؼ في
ال ( الحي  يعبخ  –ما  حج الى –) نعؼ (عمى أحج الخيارات √) ؾ ضع اشارةوذلػ ب

 السذكمة. جؽ وأىسية وانتساء العبارة لسحتؾى عؽ رأي سيادتو.  مؽ حيث ص
 السذكمة.يخونيا غيخ مشاسبة لسحتؾى و ححؼ عبارات ، أإضافة عبارات ججيجة 
 عبارات استسارة  ال ( عمى –ما  حج إلى –جابة ) نعؼ مجى مشاسبة مجرج  اإل

 االستبياف.  
 الخبخاء. تسالحغات وتؾجيياال عج تجسيع االستسارات واالطالع عمىب 
 ( ع3تؼ ححؼ عجد )واتفق الخبخاء وبشدبة ارات بدبب الرياغة واالنتساء. ب

 .(ال  –نعؼ ) جابة اإل تست السؾافقة عمى مجرجعبارة.  (19% عمى)100
 الدراسة  االستطالعية:  6- 3

ت مجسؾعة االستبياف عؽ طخيق الخبخاء، قام التحقق مؽ صجؽ محتؾى بعج 
يقة التظبيق واعادة التظبيق بعج أسبؾع مؽ التظبيق األوؿ عمى حث بتظبيقو بظخ الب

ساسية. ومؽ خارج عيشة البحث األ ،سع البحثدارييؽ مؽ مجت( إ9عيشة بمغ عجدىا)
العمسية الثبات والرجؽ  وقج استيجفت ىحه الجراسة االستظالعية حداب السعامالت

 يبيؽ ذلػ. (1)والججوؿ التالي رقؼ
 وؿ والثانيواالنحخاؼ السعياري لمقياسيؽ األ يبيؽ الستؾسط الحدابي (1ججوؿ رقؼ )
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 .وقيؼ معامل االرتباط بيؽ التظبيقيؽ ومعامل الرجؽ الحاتي
 ى مدتؾ  الرجؽ الحاتي

 الجاللة
معامل 
 الثبات

 االحراءات 1س 1ع 2س 2ع

 استسارة االستبياف 28.56 4.57 27.33 4.00 0.912 0.00 0.832

وؿ ؽ األقيؼ معامالت االرتباط بيؽ التظبيقي ف  ( أ1يتزح مؽ نتائج الججوؿ رقؼ )
داللة  وىحا ما تؤكجه مدتؾى  (، وىؾ داؿ احرائيا  0.91والثاني لالستبياف قج بمغ )

سا يتزح مؽ . ك0.05السعشؾية  أصغخ مؽ مدتؾى وىي  ،االختبار بيؽ القياسيؽ
معامل الرجؽ الحاتي الشاتج مؽ تخبيع قيسة معامل االرتباط  قج  ف  أنفدو الججوؿ 
االستبياف يتسيد بسعامل ثبات  ف  تيجة االحرائية تؤكج أىحه الشو  (0.83بمغت )

نجية الخياضية األومؾضؾعية في قياس الرعؾبات التي تؾاجو  ومحتؾى  وصجؽ ذاتي
 الفخؽ الخياضية في الكخة الظائخة. في تذكيل

ت حداب الرجؽ لييا مؽ خظؾاوفي ضؾء ىحه الشتيجة التي تؼ التؾصل إ
، ويتؼ (1عجاد الرؾرة الشيائية لالستبياف مخفق رقؼ )والثبات لالستبياف فقج تؼ إ 

ؽ لإلجابة )بشعؼ(، ودرجة واحجة  االستبياف بسشح درجتيعبارات  ترحيح اإلجابات عمى
مؽ خالؿ الشدب  جؾد وحجة الرعؾبات التي تؾاجو األنجية)بال( ويتؼ تقييؼ  و لإلجابة 

د احتساؿ وجؾد كمسا زا السئؾية وكمسا ارتفعت قيسة الشدبة ،السئؾية لجرجة السؾقف
يح دارة وتشفالرعؾبة وحجتيا عمى سياسات األنجية في تكؾيؽ الفخؽ الخياضية وإ

 بخامجيا.
 جراءات االحرائية:إلا 3-7
 حراء الؾصفي.إلا -1
 معسل ارتباط بيخسؾف. -2
 الشدب السئؾية. -3
 ساسية:الدراسة ال 3-8

وقج قاـ  2021.... ىلإفي الفتخة مؽ ... / نفحت الجراسة عمى عيشة البحث 
قج تؼ استالـ فخاد العيشة. و ابمة الذخرية مع أبتؾزيع االستسارة بظخيقة السق ؾف الباحث



 

 م0202 ديسمبر العاشرالعدد                       983                الجزء الثاني  -مجلت رواق الحكمت

 إسماعيل قريصيعه     أ.رضوان العاشق      أ.حمزة أبوقديرةأ.     نديت الرياضيت...ألالصعوباث التي تواجه ا

وذلػ لعجـ اىتساـ بعض اإلدارييؽ باإلجابة  ،استسارة  ( 30صل )( استسارة مؽ أ20)
 .االستسارات وارجاعيا ؽع
  الشتائج:ـ عرض ومشاقذة  4

ات التي لبعض الرعؾب والؾزف الشدبيودرجة العبارة  والشدبة السئؾيةالتكخار    
  .(23ـ )ن في تذكيل فخؽ لعبة الكخة الظائخة بسشظقة الجفارة تؾاجو األنجية الخياضية 

            ت
 االستبيانعبارات            

 االحرائيات
 والشدبة السئهيةالتكرار 

درجة 
 العبارة

الهزن 
 الشدبي

ترتيب 
 العبارة

الرأي 
 الدائد

 % ال % نعم
دارة الشادي بمعبة الكرة يهجد اىتسام من قبل إ 1

 .الطائرة
 نعم 1 92.5 37 15.3 3 85.3 17

الشادي لتذكيل فريق دارة ىل تهجد خطط من إ 2
 .لمعبة الكرة الطائرة

 ال 7 72.5 29 55.3 11 45.3 9

مع االتحاد الميبي لمكرة دارة عمى تهاصل ىل اإل 3
 .الطائرة

 نعم 1 92.5 37 15.3 3 85.3 17

 ال 9 52.5 21 95.3 19 5.3 1 .يهجد مدربين متخررين في لعبة الكرة الطائرة 4
 رسمع مدراء السدا شادي بالتهاصلدارة التقهم إ 5

 .النتقاء وإبراز السهىهبين
 نعم 2 87.5 35 25.3 5 75.3 15

ىل تحظى لعبة الكرة الطائرة من قبل الشادي  6
 .من اللعاب الخرى  أكثرباالىتسام 

 نعم ال 6 75 33 53.3 13 53.3 13

يهجد بالشادي مدئهلين متخررين بمعبة الكرة  7
 .الطائرة

 ال 8 57.5 23 85.3 17 15.3 3

إلدارة الشادي دور أساسي في الشيهض بمعبة  8
 .الكرة الطائرة

 نعم 3 85 34 33.3 6 73.3 14

يهجد اىتسام من قبل اإلدارة لالستفادة من الكثافة  9
 .الدكانية في نذر لعبة الكرة الطائرة

 نعم 5 83 32 43.3 8 63.3 12

 
13 

 
بيا  ىل تقهم إدارة الشادي بدعم السدارس السحيطة

 .لشذر مزاولة لعبة الكرة الطائرة
 ال 9 52.5 21 95.3 19 5.3 1

11 
 

تهجد مالعب جيدة داخل الشادي تدتقطب الذباب 
 .لسزاولة المعبة

3 3% 23 133 
3 

 ال 13 53 23

12 
 
 

يدتزيف الشادي طالب السدارس في دوريات رياضية 
 .في لعبة الكرة الطائرة مشتظسة يقيسيا سشهيا  

 ال 7 72.5 29 55.3 11 45.3 9
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            ت
 عبارات االستبيان           

 االحرائيات
 التكرار والشدبة السئهية

درجة 
 العبارة

الهزن 
 الشدبي

ترتيب 
 العبارة

 الرأي الدائد

 % ال % نعم
ىل قام الشادي بإرسال مدرسين متخررين  13

بالتربية البدنية من السشطقة لحزهر دورات 
تدريبية وتحكيسية قام بيا االتحاد الميبي لمكرة 

  ؟جل نذر المعبةأالطائرة وذلك من 

 ال 9 52.5 21 95.3 19 5.3 1

ىل عدم وجهد امكانيات سبب كافي لعم  14
  ؟االىتسام بالمعبة بالشادي

 نعم 3 85 34 33.3 6 73.3 14

ىل عدم تهفير البشية التحتية بالشادي سبب  15
 ؟سام بمعبة الكرة الطائرة بالشاديلعدم االىت

 نعم 2 87.5 35 25.3 5 75.3 15

عزوف الذباب عن مسارسة لعبة الكرة  16
 .الطائرة سببو عدم اىتسام الشادي

 نعم 4 82.5 33 35.3 7 65.31 13

 %                                  73.59ندبة الرعهبات التي تهاجو الندية الرياضة في تذكيل فرق في لعبة الكرة الطائرة   
ىل قام الشادي بإرسال مدرسين متخررين  18

بالتربية البدنية من السشطقة لحزهر دورات 
بيا االتحاد الميبي لمكرة  وتحكيسية قامتدريبية 

  ؟الطائرة وذلك من اجل نذر المعبة

 ال 9 52.5 21 95.3 19 5.3 1

ىل عدم وجهد امكانيات سبب كافي لعم  19
  ؟االىتسام بالمعبة بالشادي

 نعم 3 85 34 33.3 6 73.3 14

التي تؾاجو األنجية الخياضية في  والخاص بالرعؾباتمؽ خالؿ الججوؿ الدابق 
العبارات رقؼ  ف  نجج أتذكيل فخؽ في لعبة الكخة الظائخة بسشظقة الجفارة 

عشج أوزاف ندبية عمى التؾالي  جاباتيؼ )نعؼ(إكانت  (1،3،5،8،9،14،15،16)
 وبتختيب العبارات تؾاليا   (82.5 ،87.5 ،85 ،80، 85 ،87.5 ،92.5، 92.5)
(1،1،2،3،5،3،2،4.)  

وزاف عشج أ إجاباتيؼ )ال(فكانت  (7، 9 ،11 ،10، 2،4،7)ا العبارات رقؼ م  أ
وبتختيب  (52.5 ،72.5 ،50 ،52.5 ،57.5 ،52.5 ،72.5ندبية عمى التؾالي )

 (.7 ،9، 10 ،9 ،8 ،9 ،7) تؾاليا  العبارات 
وبتختيب  (75ندبي )عشج وزف  ال(ػ  )نعؼ إجاباتيؼفكانت  (6) العبارة رقؼا م  أ

  .(6العبارات )
ندبة الرعؾبات التي تؾاجو األنجية الخياضية في  ف  ؽ مؽ نفذ الججوؿ أكسا تبي  

 .%73.59تذكيل فخؽ لمعبة الكخة الظائخة بسشظقة الجفارة بمغت 
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 : من خالل ما سبق نرل إلى الشتائج التالية: والتهصياتاالستشتاجات ـ 5
 :االستشتاجات 1ـ 5
ال تؾجج خظط مؽ قبل إدارات األنجية الخياضية في تذكيل فخؽ لمعبة الكخة   -1

 .الظائخة
 ية.األنجفي لعبة الكخة الظائخة داخل  مدؤوليؽ ومجربيؽ متخرريؽال يؾجج  -2
ال تقـؾ إدارة األنجية الخياضية بجعؼ السجارس السحيظة بيا لشذخ مداولة لعبة  -3

  .الكخة الظائخة
اولة لعبة داخل األنجية الخياضية تدتقظب الذباب لسد تؾجج مالعب جيجة ال  -4

  .الكخة الظائخة
بالتخبية البجنية لحزؾر  متخرريؽعجـ قياـ إرساؿ األنجية الخياضية مجرسيؽ  -5

  وتحكيسية.دورات تجريبية 
عجـ تؾفخ البشية التحتية السشاسبة سبب رئيذ لعجـ االىتساـ بمعبة الكخة الظائخة  -6

  .باألنجية
 يهصي الباحثهن باآلتي:   التهصيات: 2ـ 5
 لتذكيلإدارات األنجية الخياضية التخكيد عمى خظط قخيبة وبعيجة السجى مؽ قبل  -1

  .فخؽ لمعبة الكخة الظائخة
اء مدئؾليؽ خبية البجنية وعمـؾ الخياضة النتقلى خخيجي كميات التإ التؾجو -2

  .في لعبة الكخة الظائخة ومجربيؽ متخرريؽ
  .السحيظة باألنجية الخياضية لشذخ مداولة لعبة الكخة الظائخةدعؼ السجارس  -3
األنجية الستقظاب أكبخ  والسفتؾحة داخل والراالت السغمقةاالىتساـ بالسالعب  -4

  .داولة المعبةسعجد مسكؽ مؽ الذباب ل
وتحكيسية إرساؿ مجرسيؽ متخرريؽ بالتخبية البجنية لحزؾر دورات تجريبية  -5

  وخارج البالد. داخل
    الخياضية.شية التحتية وتظؾيخ السدتؾى اإلداري داخل األنجية بىتساـ بالاال -6
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 :البحث ومرادره مراجع
والخياضية، التخبية البجنية  واإلدارة في التشغيؼ،(1999)،السقرؾد هيؼ عبجإبخا  _1

  لمظباعة ، اإلسكشجرية. الفشية
السظبؾعات  إدارةالخياضي،االجتساع  عمؼ(2010أبؾبكخ كخيسيج، مشيخ الذيخمي) _2

 .طخابمذ لمشذخ، جامعة
مكتبة  ،الخجمة االجتساعية في خجمة الجساعة ت( مشياجحسج كساؿ )ب، أ _3

 .الخانجي القاىخة
، رسالة دكتؾراه تقؾيؼ اقتراديات الخياضة باألنجية (1997)عبج السعد  أشخؼ _4

 القاىخة.جامعة حمؾاف  لمبشيؽ،كمية التخبية الخياضية  غيخ مشذؾرة،
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