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___________________________________________________
تعتبر لعبة التنس واحدة مف االلعاب المهمة والتي تحتاج الى تنظيـ اداري قادر على نشر هػذ اللعبػة
وتطويرهػػا واحيااهػػا وممار ػػتها وومػػا ال شػػؾ اػػاف عناتػػر االدارة تعتبػػر الريي ػزة اال ا ػػية التػػي ينطلػػؽ منهػػا

العمؿ الجاد ويعتبر التنظيـ واالتتاؿ والتخطيط الجيد التحيح والمتقف يعطي قاعدة ا ا ية ليي ييوف هنالؾ
تقػػدـ بهػػذ اللعبػػة اػػي الم ػػتقبؿ ويهػػدؼ البحػػث الػػى التعػػرؼ علػػى واقػ لعبػػة التػػنس اػػي محااظػػة ذي قػػار وعلػػى
التعوبات والمعوقات التي ت اهـ بعدـ نشر وممار ة هذ اللعبة اي المحااظة واشػتمؿ البحػث علػى اجػ ار ات

البحػػث الميدانيػػة وطبيعػػة المػػنهج الم ػػتخدـ الم اػػـ لحػػؿ المشػػيلة والعينػػة والو ػػااؿ والدوات ويػػذلؾ الو ػػااؿ
اإلحتااية التػي لهػا ع قػة بالبحػث ويػذلؾ اقػرات اال ػتبياف ومػف عػـ تمػت معالجػة البيانػات وعر ػها وتحليلهػا

ومناقشتها وا تنتج الباحعاف اف هناؾ ادارة غير قادرة على احيا ونشر هذ اللعبة وذلؾ ب بب قلػة المعراػة بهػا
وبمتطلباتها وعدـ وجود م عػب وتجهيػزات ريا ػية ت ػاهـ وت ػاعد علػى ممار ػة هػذ اللعبػة وحوتػى الباحعػاف

بانػػج يجػػب اف توجػػد ادارة قػػادرة علػػى تبنػػي هػػذ اللعبػػة وت ػػاهـ بتنظيمهػػا ونشػػرها ويجػػب التعػػاوف م ػ االتحػػاد

. المريزي ومخاطبتج باف يتـ تا يس اتحاد ارعي اي ذي قار

Administrative and financial constraints for not playing
tennis in Dhi Qar governorate
University of Dhi Qar / Faculty of Management and Economics
University of Dhi Qar / Faculty of Physical Education and Science

The game of tennis is one of the important games that need an administrative
organization capable of spreading this game, developing, reviving and practicing it. Undoubtedly,
the elements of the administration are the cornerstone of starting the hard work. The organization,
communication, and good planning are the most basic. The game in the future aims to identify the
reality of tennis in the province of Dhi Qar and the difficulties and obstacles that contribute to the
dissemination and practice of this game in the province and included research on the procedures of
field research and the nature of the methodology used to solve the problem and the eye and the
means and tools as well as the statistical means related to the research as well as the paragraphs of
the questionnaire and then the data was processed and presented, analyzed and discussed The
researchers concluded that there is a management is unable to revive and publish this game
because of lack of knowledge and requirements and the absence of stadiums and sports facilities
contribute and help to practice this game The researchers recommended that there should be a
management able to adopt this game and contribute to the organization and dissemination and
must cooperate with the Central Union and addressed to the establishment of a sub-union in Dhi
Qar.
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 -1التعريف بالبحث :

 1-1المقدمة وأىمية البحث :
اليعير مف االلعاب الريا ية شهدت تطو اًر يبي اًر ومتزايداً اي االنجازات

واتبح التقدـ مرتبطاً بنتااج

الد ار ات والبحوث العلمية واتباع التحليؿ والتنظيـ والتخطيط العلمي ال ليـ الم تمر مف اجؿ االرتقا بم توى

وقابليات الريا ييف

وتعتبر لعبة التنس واحدة مف االلعاب المهمة والتي تحتاج الى تنظيـ اداري قادر على

نشر هذ اللعبة وتطويرها واحيااها وممار تها

ومما ال شؾ ااف عناتر االدارة تعتبر الرييزة اال ا ية التي

ينطلؽ منها العمؿ الجاد ويعتبر التنظيـ واالتتاؿ والتخطيط الجيد التحيح والمتقف يعطي قاعدة ا ا ية ليي
ييوف هنالؾ تقدـ بهذ اللعبة اي الم تقبؿ ومف هذ العناتر االدارية هو عنتر التنظيـ

اذ انج مف

مهامهـ المو ّيلة اليهـ
العناتر االدارية الهامة والذي ي تخدـ لغراض يعيرة اي المؤ ات ليعلـ العاملوف
ّ
واال اتبح هنالؾ او ى اي اطار المؤ ة التي يعملوف بها ويذلؾ يعطي العماؿ الوظيفية ليؿ شخص
ح ب خبرتج واختتاص د ار تج والمؤهؿ العلمي الذي حتؿ عليج ويذلؾ عنتر التخطيط الذي يعتبر مف
العناتر االدارية الغاية اي االهمية لنج ومف خ ؿ التخطيط ن تطي تحقيؽ الهداؼ والوتوؿ الى الغايات

حف
المرجوة باقتر الطرؽ وحقؿ الجهود وبالتالي تحقيؽ ما ت عى اليج المؤ ة الريا ية واي اً يجدر القوؿ ّ
تؤدي الى نتااج ميلفة قد تذهب بمؤ ّ ة العمؿ الى مذاهب ّياة ومف هنا جا ت اهمية
حخطا التواتؿ قد ّ
االتتاؿ والذي يعتبر احد اهـ العناتر االدارية اذ اف الهدؼ ال ا ي مف عنتر االتتاؿ هو ييفية التاعير
على النشاطات المختلفة التي تتـ داخؿ المؤ ة يما حنها تعتبر مف العمليات ال رورية التي ت عى لتطوير

وتح يف اتجاهات الاراد داخؿ المؤ ة مف خ ؿ تزويد يؿ منهـ بالمعلومات ال رورية للقياـ بواجباتهـ

مما يؤدي ذلؾ الى
العامليف ايها

ماف اإلنجاز اي العمؿ والقبوؿ عف النتااج المتحققة للمؤ ة ولجمي الشخاص

ومف خ ؿ يؿ ما تقدـ تبرز اىمية البحث اي معراة المعوقات واال باب التي ادت الى عدـ

ظهور هذ اللعبة اي محااظة ذي قار ولفترة طويلة وما هي الحلوؿ إلحيااها وتطويرها .

اف بياف اهمية هذ الد ار ات والبحوث تيوف م اهمة اي اليعير مف التقدـ على جمي مف يمارس هذ

اللعبة او غيرها مف االلعاب تؤدي الى الم ار التحيح والتي تيوف نتيجة للتخطيط العلمي ال ليـ ل رتقا

باللعبة على الم توى المحلي والعالمي بشيؿ حا ؿ .

 2-1مشكمة البحث :

تعتبر لعبة التنس مف اللعبات الشااعة اآلف بالمجتم الريا ي العالمي ولهميتها لط الباحعيف ال و
عليها وخاتة اي محااظة ذي قار اذ مف خ ؿ المتابعة الحعيعة والم تمرة الحظ الباحعاف عدـ وجود اهتماـ
اي احيا ونشر وممار ة لعبة يرة التنس اي محااظة ذي قار

افي جملة ا تفهامية تعتمد على اال اليب

العلمية للوتوؿ الى الحقااؽ يتوغ الباحعاف مشيلتهـ باإلجابة على ال ؤاؿ التالي :
(( ما هي اال باب التي ادت الى عدـ وجود لعبة التنس اي محااظة ذي قار ))

وبهذا اعطى الباحعاف مفهوـ وايجاز لمشيلة البحث بما يتنا ب م طبيعة اهداؼ الد ار ة .
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 3-1اىداف البحث :
 -1التعرؼ على واق لعبة التنس اي محااظة ذي قار .
 -2التعرؼ على التعوبات والمعوقات التي ت اهـ بعدـ نشر وممار ة هذ اللعبة اي ذي قار .
 4-1فرض البحث :

 -1وجود ع قة ارتباط ذات داللة احتااية بيف التنظيـ والتخطيط واالتتاؿ وعدـ وجود هذ اللعبة اي
ذي قا ر يوف هذ الميونات الع عة تعتبر ال اس المهـ اي الهييؿ التنظيمي لي ريا ة او عمؿ حي
مؤ ة .

 5-1مجاالت البحث :
 -1المجاؿ البشري  :مديرية الشباب والريا ة اي محااظة ذي قار .
 -2المجاؿ المياني  :مقر هذ المؤ ة اي محااظة ذي قار .
 -3المجاؿ الزماني  :مف  8/1الى . 2017/ 9 /20

 -2الدراسات النظرية :
 1-2التخطيط :

تمعؿ وظيفة التخطيط االداري اهمية يبيرة ليونها ت بؽ جمي الوظااؼ االدارية االخرى اي الترتيب
وتؤعر ايها تاعي اًر يبي اًر اقد عراج يونتز بانج التقرير الم بؽ لما يجب عملج وييؼ يتـ ومتى ومف الذي يقوـ
()1

بج وهو اي اً التنبا للم تقبؿ

 2-2التنظيم :

.

التنظيـ يقتد بج المنظمة

وليننا اي د ار تنا هنا نتناوؿ مفهوـ التنظيـ يعلمية ادارية وواقا لهذا ااف

التنظيـ يقتد بج يؿ عمؿ يتـ بموجبج تحديد وظااؼ المنظمة واداراتها واق امها ومجال ها ولجانها وا ناد

االختتاتات والمهاـ ليؿ منها وتحديد الع قات التنظيمية المتمعلة اي ال لطة والم ؤولية ونطاؽ االشراؼ
وعدد الم تويات االدارية والمريزية وال مريزية اي اطار مف التن يؽ والتعاوف اي بيؿ تحقيؽ الهدؼ

()2

 3-2االتصال :

هي تفاع ت او تعامؿ طرايف او حيعر اي موقؼ معيف لتبادؿ المعلومات بهدؼ تحقيؽ تاعير معيف
اوهي تبادؿ ر ااؿ بيف اطراؼ مختلفيف با تخداـ و ااؿ ( قنوات )

لدى حي ( او يؿ ) مف الطرايف

للتوتيؿ وهي عملية تاعير متبادؿ بيف طرايف او حيعر بهدؼ يؿ منهما لل يطرة على لوؾ اآلخر(. )3

 4-2التنس كرياضة شعبية شائعة

()4

:

تعد التنس اليوـ ريا ة شعبية اي المقاـ االوؿ وهي مف لة ومحبوبة لدى جمي االعمار اذ ي تطي يؿ
ارد لعب التنس م االتدقا والزم

وم العبيف تغار او ايبر عمرآ وللعبة بشيؿ عنااي واي آ بشيؿ

) )1عثذ هللا عثذ هللا انطُفً و يُصىر يحًىد اضًاعٍم انعرٌمً  :االدارج  ،جايعح انعهىو وانتكُىنىجٍا  ،ط ، 2102 ، 3ص. 032
) )2عثذ هللا عثذ هللا انطُفً و يُصىر يحًىد اضًاعٍم انعرٌمً  :انًصذر انطاتك َفطه  ،ص. 210
) )3عهً انطهًً  :ادارج انًىارد انثشرٌح  ،يكتثح االدارج انجذٌذج  ،غرٌة  ،انفجانح  ، 0996 ،ص. 320
( )4اٌهٍٍ ودٌع فرج  ،انتُص  ،يُشا انًعارف  ، 2117 ،ط ،2ص . 23

3

رباعي وم مجموعة مف ل عبيف وهي ريا ة تميز بتييفها م اليعير مف حاجات االاراد

وتمارس ريا ة

التنس م جمي االعمار يما تتلح لي الجن يف طواؿ العاـ والعمر حي ا ولذلؾ اهو يطلؽ عليها اي آ (
ريا ة الحياة ) ويتب هذا الو

مف الحقيقة اف الجهد الشختي اي اللعب يميف اف يتنوع ب هولة اذ

ي تطي الفرد اف يلعب التنس م جهد محدد

يما ي تطي اال تمرار اي اللعب م زميؿ او ايعر

عفا اف

العامؿ الراي ي واالهـ الذي يدعـ التنس هو انج ال يتطلب م توى عالي مف التن يـ وبالمقارنة م يعير مف

الريا يات االخرى .ي تطي الفرد متابعة ممار ة التنس يهواية مرنة واف الشئ ال روري للعب هو وجود

وتعد هذة الختااص المميزة للتنس واميانياتة القابلة للتطوير باال ااة الى و عة يريا ة

زميؿ اقط

شااعة ومحبوبة لديها تاعير راي ي على تعلمة والتدريب علية .

 -3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية :
 1-3منيج البحث :

اختار الباحعوف المنهج الوتفي بال لوب الم حي لحؿ مشيلة البحث بوتفج حيعر المناهج م امة

للوتوؿ الى حهداؼ البحث "لنج طريقة حو منهج مف مناهج البحث يتناوؿ مشيلة وا حة ومحددة وذات
()1

حهداؼ عابتة

.

 2-3عينة البحث:
العينة هي النموذج حلذي يجري عليج الباحث عملج عليها

()2

 .ولهذا اقد توجب على الباحعاف اختيار

عينة البحث والتي تيونت مف ( مديرية الشباب والريا ة اي محااظة ذي قار ) والبالغ عددهـ ( )30وتـ

اختيارهـ بالطريقة العمدية لنهـ هـ اتحاب القرار بهذا المو وع يما مو ح اي جدوؿ (. )1
جدوؿ رقـ ( ) 1

مجتمع وعينة البحث

العدد

النسبة المؤوية

عينة البحث

25

83.333

التجربة اال تط عية

5

16.666

المجموع

30

%100

 3-3وسائل جمع المعمومات والبيانات واألجيزة المستخدمة :
لقد ا تعاف الباحعاف اي الحتوؿ على بياناتج بالو ااؿ والدوات والجهزة التالية -:

1-3-3

وسائل جمع المعمومات:

 -1المتادر والمراج .

 -2المقاب ت الشختية .
 -3اال تبياف .
( )1يرواٌ عثذ انًجٍذ إتراهٍى  :أضص انثحث انعهًً إلعذاد انرضائم انجايعٍح  ،عًاٌ يؤضطح انرواق نهُشر وانتىزٌع  ، 2111 ،ص. 03
( )2نٍهى انطٍذ فرحاخ  :انمٍاش انًعرفً انرٌاضً  ،ط ، 0انماهرج  ،يركس انكتاب نهُشر  ، 2110 ،ص. 61
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 2-3-3األدوات واألجيزة المستخدمة:
ا تخدـ الباحعاف الدوات والجهزة اآلتية :
-1جهاز حا وب عدد( )1نوع (البتوب) .

-2حا بة اليترونية يدوية عدد( )1نوع( ياديو) .
-3طابعة ليزرية نوع (يانوف) .

 4-3إجراءات البحث الميدانية :
بما اف تحديد االبعاد هو احد اهداؼ البحث والف غاية بحعنا هي(( المعوقات اإلدارية والمالية لعدـ

ممار ة لعبة يرة التنس اي محااظة ذي قار) ومف اجؿ معراة المميزات والتعوبات او العراقيؿ التي تواجج
لعبة التنس اي ذي قار ولذلؾ قاـ الباحاف باتباع الخطوات التالية :

 1-4-3اعداد الصيغة األولية لالستبيان :

مف اجؿ اعد اد التيغة االولية ل تبياف البحث قاـ الباحعوف بعر ج على ال ادة الخب ار المدرجة ا مااهـ اي
ملحؽ (  ) 2والبالغ عددهـ ( )10واال تفادة مف ارااهـ اي هذا المجاؿ وعرض المحاور والفقرات التي
وجدوها تؤعر بشيؿ يبير لعدـ ممار ة ونشر هذ تـ اعداد التيغة االولية ل

مف ع عة محاور وهي يالتي:

تبياف ملحؽ ( )1والتي تتالؼ

اوالً  :محور ( التنظيـ ) والذي اشتمؿ على (  ) 15اقرة .

عانياً  :محور (التخطيط والتقديرات المالية) والذي اشتمؿ على ( )15ا باب .
عالعاً  :محور( االتتاؿ ) والذي اشتمؿ على ( ) 12ا باب .

وبعد تحليؿ اجابات الخب ار مف خ ؿ ا تخداـ مرب ياي عند م توى داللة ( )0.05وعند درجة حرية ()1

والبالغة (  )3.84وهذا يدؿ على معنوية الفقرة وا فر التحليؿ النهااي عف االمور التالية :

اوالً :حذؼ ( )5اقرات مف محور التنظيـ وهـ (.)11 10 7 3 1وتعديؿ الفقرات ()14 9 5

عانياً حذؼ ( )5اقرات مف محور التخطيط والتقديرات المالية وهـ (  )14 10 7 3 2وتعديؿ الفقرات (1
.) 6 13 8

عالعاً حذؼ ( )2اقرتيف مف محور االتتاؿ وهـ ( )6 4وتعديؿ الفقرات ( . )10 8 2

 2-4-3اختيار سمم التقدير : :

قاـ الباحعاف بعرض لـ التقدير المقترح (ملحؽ 1مراؽ )2على الخب ار والمختتيف وذلؾ لبياف حرااهـ
ايج وياف لـ التقدير خما ي واعطا بدااؿ عف هذا ال لـ المقترح :

اوافق دائماً

اوافق غالباَ

اوافق أحياناَ

اوافق ناد ارَ

ال اوافق أبداَ

حيث يانت اجابات الخب ار مؤيدة ل لـ التقدير ويانت ن بة اتفاقهـ ( )%100وهذا يؤيد ت حية لـ

التقدير المقترح .

 5-3التجربة االستطالعية :
مف اجؿ معراة المعوقات والتعوبات التي تواجج عملية تطبيؽ اال تبياف قاـ الباحعاف بتطبيقج على عينة

عشوااية ميونة مف ( )5وقد ناقش الباحعاف معهـ اعادة تياغة بعض الفقرات يونها مفهومة حو غير مفهومة
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وحوؿ التعدي ت التي يجريها الباحعاف على التعليمات وطريقة االجابة على اال تبياف م مراعاة عدـ ذير
ً عف التاييد عف و وح الفقرات وقد تـ ذلؾ 20

ا ما ااراد العينة المذيورة واالجابة بحرية تامة عليها ا

. 2017/ 8/

 6-3اسموب تصحيح الفقرات :
قاـ الباحعاف بتتحيح اقرات اال تبياف وذلؾ

لغرض معراة ييفية التوتؿ الى الدرجة اليلية لأل تبياف

باعطااهما الوزف المنا ب مف خ ؿ تاشير اجابات العينة على لـ التقدير الخما ي والذي تحددت اوزانج

مف( ) 5-1ليؿ اقرة مف الفقرات لذلؾ و عت خم ة بدااؿ وا تجابات متدرجة .
جدوؿ ()2
اتجاه الفقرات
البدائل

اوافق

اوافق

اوافق

احياناً

ناد ارً

5

4

3

2

دائماً

غالباً

 7-3االسس العممية الختبار :

اوافق

ال اوافق

1

ابداً

 1-7-3الصدق  :يقتد بتدؽ االختبار "هو الدرجة التي يمتد اليها قياس ما و

مف اجلج ااالختبار حو

المق ياس التادؽ هو الذي يقيس بدقة يااة الظاهرة التي تمـ لقيا ها وال يقيس شياا بدال منها حو باإل ااة
()1

اليها"

.

واختار الباحعا ف تدؽ المحتوى يونج ين جـ م البحث حيث قاموا بعرض اال تبياف على الخب ار والمختتيف
اإذا ايد الخب ار نفس التفة التي و

لقيا ها الباحعاف ي تطي االعتماد على حيـ الخب ار

()2

.

 2-7-3ثبات االختبار  :اف العبات يعني مدى الدقة واالتقاف او االت اؽ الذي يقيس بج االختبار ال اهرة
التي و

( )3

مف اجلها

 .لذلؾ قاـ الباحعاف با تخداـ معامؿ العبات ( الفا يرو نباخ ) على عينة التجربة

اال تط عية والبالغ عددهـ ()5

ويانت النتيجة (  )0.718وهي تبيف عبات اال تبياف ويتـ شرح الفا يرو

وقاـ الباحعيف با تخداـ معامؿ الفا يرو نباخ والتي تعتمد على االت اؽ الداخلي وتعطي ايرة عف ات اؽ

ال الة م بع ها البعض وم يؿ ال الة بتفة عامة .
 8-3التجربة الرئيسية :

اف الهدؼ الراي ي مف القياـ بتطبيؽ اال تبياف هو لغرض اج ار التحليؿ االحتااي ل
على اقرات دقيقة ووا حة وايعر مو وعية بالن بة ل

تبياف وللحتوؿ

تبياف وقد قاـ الباحعاف بتطبيؽ اال تبياف على العينة

الميونة مف (  )25وتـ ذلؾ يوـ  2017/9/13يما اي ملحؽ ( )1حيث قاـ الباحعاف بعملية توزي ا تمارة

( )1يحًذ حطٍ عالوي ويحًذ َصر انذٌٍ رضىاٌ  :انمٍاش فً انترتٍح انرٌاضٍح وعهى انُفص انرٌاضً  ،ط ، 0انماهرج  ،دار انفكر انعرتً ، 0987 ،
ص. 099
( )2روالاٌ عثٍذ واخروٌ  :انثحث انعهًً  ،يفهىيه  ،ادواته  ،اضانٍثه ،ط ، 0عًاٌ  ،دار انفكر نهُشر وانتىزٌع  ، 0981 ،ص.064
) )3يحًذ َصر انذٌٍ رضىاٌ  :انًذخم انى انمٍاش فً انترتٍح انثذٍَح وانرٌاضٍح  ،ط ، 0انماهرج  ،يالكس انكتاب نهُشرٌ  ، 2116ص.98
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اال تبياف على ااراد العينة م بياف التعليمات والخطوات التي تخص عملية اال تجابة على ا تمارات اال تبياف
وييفية االجابة عليها و بعدها تـ تجم وتدقيؽ واجبات ااراد العينة وذلؾ للتايد مف

اقرات اال تبياف .

مة االجابة على جمي

 9-3الوسائل اإلحصائية :
 -1مرب ياي .

 -2الن بة الماوية .

 -3معامؿ (الفا يرونباخ ) .
ا تخدـ الباحعاف الحقيبة اإلحتااية (. )spss
 -4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :
 1-4عرض النتائج :

من خالل توزيع استمارات االستبيان عمى عينةة البحةث وتبويبيةا فةي جةداول إحصةائية ظيةرت نتةائج البحةث

كما يمي :

 1-1-4عرض نتائج الدرجات والنسب المؤوية إلجابات العينة عمى استمارات االستبيان
جدوؿ ()3
يبيف الدرجات والن بة المؤوية إلجابات العينة على ا تمارات اال تبياف
رقم الفقرة في محور التظيم
0
2
3
4
5
6
7
8
9
01
رقم الفقرة في محور التخطيط
والميزانيت التقديريت
0
2
3
4
5
6
7
8
9
01
رقم الفقرة في محور االتصبل
0
2

الدرجت
012
011
016
91
015
003
019
93
017
71
الدرجت

النسبت المئويت
%68
%66
%71
%61
%71
%75
%72
%62
%70
%46
النسبت المئويت

002
016
98
001
013
004
014
015
88
83
الدرجت
99
65

%74
%71
%65
%73
%68
%76
%69
%71
%58
%55
النسبت المئويت
%66
%43

7
3
4
5
6
7
8
9
01

97
83
92
84
98
85
015
017

%64
%55
%60
%56
%65
%56،6
%71
%70

يتبين من الجدول اعاله الذي يوضح الدرجات والنسب المئوية لمفقرات لمحور( التنظيم ) اف الفقػرات
(  )3والتػػي حتػػلت درجػػة ( ) 106وبن ػػبة ماويػػة ( )%70والفق ػرة ( )5والتػػي حتػػلت علػػى درجػػة ()105
وبن ػػبة ماويػػة ( ) %70والفقػرة ( )6والتػػي حتػػلت علػػى درجػػة(  )113وبن ػػبة ماويػػة بلغػػت ( )%75والفقػرة

( )7والتػػي حتػػلت دررجػػة ( ) 109وبن ػػبة ماويػػة بلغػػت ( )72والفقػرة ( )9والتػػي حتػػلت علػػى درجػػة ()107
وبن بة ماوية بلغت ( )%71وهذ الدرجات والن ب الماوية تـ الحتوؿ عليها مف اجابات ااراد العينة علػى

الفقرت علػى هػذ الػدرجات الػى عػدـ
ا
اال تبياف والبالغ عددهـ ( )25ارد ويعزوا الباحثان بب حتوؿ هذ
وجود متختتيف اي هذ اللعبة اي مديرية الشباب والريا ة ويذلؾ عدـ وجود معلومات يااية ت ػاهـ باتخػاذ

قرار بنشر وممار ة هذ اللعبة واي اً عدـ وجود م عب مختتة للعب ت ػاهـ بممار ػتها واي ػا عػدـ وجػود
تعاوف وتن يؽ بيف مديرية الشباب والريا ة ويلية التربية البدنية وعلوـ الريا ة للحتوؿ على الفاادة لف هذ

اللعبة تدرس اي اليلية

مف منهاجها ال ػنوي ويػذلؾ عػدـ وجػود هييػؿ تنظيمػي ي ػاعد علػى تبنػي هػذ اللعبػة

ونشرها اي محااظة ذي قار هذ العوامؿ ال لبية هي جز مف عوامؿ اخرى التي تؤعر بشيؿ يبير على احيا

هذ اللعبة وممار تها ونشػرها اػي ذي قػار امػا الفقػرات ( )1والتػي حتػلت علػى درجػة ( )102وبن ػبة ماويػة

بلغت (  )%68والفقرة ( )2والتي حتلت على درجة ( )100وبن بة ماوية ( )%66والفقرة ( )4والتي حتلت
علػػى درجػػة (  )90وبن ػػبة ماويػػة بلغػػت ( )%60والفقػرة ( )8والتػػي حتػػلت علػػى درجػػة (  )93وبن ػػباة ماويػػة

بلغػػت ( )%62وهػػذ الػػدرجات والن ػػب الماويػػة تػػـ الحتػػوؿ عليهػػا مػػف اجابػػات اا ػراد العينػػة علػػى اال ػػتبياف
والبالغ عددهـ ( )25ارد ويعزوا الباحثان بب الحتوؿ على هذ الدرجات انج ال توجد ادارة تمتلؾ مؤه ت
ت اعد على تنظػيـ وممار ػة لعبػة التػنس ويػذلؾ انعػداـ و ػعؼ التواتػؿ مػ االتحػاد المريػزي ليػرة التػنس مػف

اجػػؿ تا ػػيس اتحػػاد ارعػػي اػػي محااظػػة ذي قػػار ويػػذلؾ االاتقػػار للمعراػػة بػػاللوااح التنظيميػػة وقػوانيف هػػذ اللعبػػة
واي ا عدـ وجود مناخ تنظيمي ي اعد على تبني ونشر هذ اللعبة وتعتبر هذ العوامؿ التنظيمية هػي اال ػاس

لنجػػاح اي عمػػؿ واػػي مختلػػؼ المؤ ػػات ولػػذلؾ تحتػػاج يػػؿ مؤ ػػة الػػى يػػادر يمتلػػؾ خبػرة ود اريػػة ومعراػػة اػػي

االدارة ليي تػنجح المؤ ػات وتحقػؽ اهػدااها وتواجػج المشػايؿ وال ػغوطات والتغيػرات التػي تحتػؿ اػي العمػؿ
وع قة هذ الي ـ بهذ الد ار ة يوننا لم نا انج هناؾ

عؼ اي هذ االمور التي ذيرناها والتي ادت الى عدـ

وجود هذ اللعبة اي المحااظة اما الفقرة ( )10والتي حتلت على درجة ( )70وبن بة ماوية بلغػت( )%46
ويعزوا الباحثان بب حتػوؿ هػذ الفقػرة علػى هػذ الدرجػة الػى

ػعؼ وتعقيػد االجػ ار ات االداريػة مػف قبػؿ

االتحػػاد المريػػزي ليػرة التػػنس مػػف اجػػؿ تا ػػيس ونشػػر هػػذ اللعبػػة وهػػذ خطػػوة اػػي االتجػػا التػػحيح لػػذلؾ علػػى

مديري ػػة الش ػػباب والريا ػػة اف ت ػػتغؿ ه ػػذ االم ػػر ومخاطب ػػة االتح ػػاد م ػػف اج ػػؿ الم ػػاعدة ا ػػي انش ػػا م ع ػػب
وممار ة هذ اللعبػة واقامػة دورات تدريبيػة مػف اجػؿ اعػداد يػوادر ت ػاهـ باحيػا هػذ اللعبػة "ي ػاهـ التنظػيـ اػي
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انجػػاز الهػػداؼ المنشػػودة وتحقيقهػػا

ػػمف حعلػػى معػػايير اليفػػا ة المتػػوارة وذلػػؾ با ػػتغ ؿ الم ػوارد المتاح ػػة

وتحفيز جهود العامليف وتنمية الوال ايهـ للعمؿ مف خ ؿ ايجاد جو وظيفي منا ب و منح العػامليف اال ػتقرار
الػػوظيفي و ػػهولة ان ػػياب عمليػػة االتتػػاؿ والتواتػػؿ بػػيف حا ػراد المنظمػػة ممػػا ي ػػاعد اػػي ت ػػهيؿ وتػػوؿ

المعلومػػات والوامػػر الػػى جمي ػ حق ػػاـ المنظمػػة و ترغيػػب العػػامليف بالعمػػؿ بػػروح الفريػػؽ للوتػػوؿ الػػى تحقيػػؽ
الهداؼ المنشودة و را يفا ة ادارة المنظمة اي انجاز الهداؼ وتحقيقها"(. )1

ويتبين من الجدول اعاله الذي يوضح الدرجات والنسب المئوية لمفقرات لمحور( التخطةيط والميزانيةة

التقديرية ) اف الفقرة ( )1والتي حتلت على درجة ( )112وبن بة ماويػة بلغػت ( )%74والفقػرة (  )2والتػي
حتلت على درجة بلغت (  )106وبن بة ماوية بلغت ( )% 70والفقرة(  )4والتي حتلت على درجة بلغت
( )110وبن بة ماوية بلغت ( )%73والفقرة ( )6والتي حتلت على درجة بلغت ( )114وبن بة ماوية بلغت
( )%76والفقػرة ( )8والتػػي حتػػلت علػػى درجػػة بلغػت (  )105وبن ػػبة ماويػػة بلغػػت ( )%70وهػػذ الػػدرجات
والن ب الماوية تـ الحتوؿ عليهػا مػف اجابػات ااػراد العينػة علػى اال ػتبياف والبػالغ عػددهـ ( )25اػرد ويعةزوا

الباحثةةان سةةبب حتػػوؿ هػػذ الػػدرجات الػػى غيػػاب الخطػػط التػػي ت ػػاهـ بإحيػػا ونشػػر هػػذ اللعبػػة وغيػػاب االدارة
القػادرة علػػى و ػ الخطػػط القتػػيرة والطويلػػة االجػػؿ التػػي ت ػاهـ بنجػػاح هػػذ اللعبػػة ومػػف جانػػب اخػػر قلػػة تػػوار
الموارد المالية التي ت اعد علػى ممار ػة ونشػر لعبػة التػنس واي ػاً الو ػ المػالي للبلػد اعطػى االولويػة لػبعض

االلعػػاب علػػى ح ػػاب االلعػػاب االخػػرى ومنهػػا هػػذ اللعبػػة الجميلػػة واي ػاً قلػػة مشػػارية المؤ ػػات الم ػػؤولة اػػي
المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التدريبية التي تهدؼ الى نجاح ممار ة ونشر لعبة التنس اي ذي قار

امػػا الفقػرات وهػػي يػػؿ مػػف ( )5والتػػي حتػػلت علػػى درجػػة بلغػػت(  )103وبن ػػبة ماويػػة بلغػػت ( )%68و( )7
والتي حتلت على درجة بلغت ( )104وبن بة ماوية بلغت ( )%69و( )3والتػي حتػلت علػى درجػة بلغػت

( )98وبن ػػبة ماوي ػػة بلغػػػت ( )65ويعةةةةزوا الباحثةةةةان حت ػػوؿ ه ػػذ ال ػػدرجات ال ػػى

ػػعؼ التحفيػ ػػز م ػػف قبػ ػػؿ

المؤ ػػات ذات الع قػػة والم ػػؤولة عػػف االلعػػاب الريا ػػية بنشػػر هػػذ اللعبػػة وغيػػاب الد ار ػػات القاامػػة علػػى
التخطيط التحيح وغياب التواتؿ للمؤ ات الم ؤولة مػ المجتمػ الريا ػي مػف اجػؿ الم ػاهمة ببػالتخطيط

لنشر هذ اللعبة وممار تها وانشا قاعدة لها اما الفقرات ( )9والتي حتػلت علػى درجػة بلغػت ( )88وبن ػبة

مؤويػػة بلغػػت ( )%58و( )10والتػػي حتػػلت علػػى درجػػة بلغػػت  )83وبن ػػبة ماويػػة بلغػػت ( )%55ويؤيػػد
الباحعاف على اف حتوؿ هذ الفقرات على هذ الدرجات ياف ب بب عػدـ المطالبػة بتػواير المػوارد الماليػة التػي
ت ػػاهـ بتػػواير متطلبػػات هػػذ اللعبػػة بػػالرغـ مػػف انهػػا التحتػػاج لألم ػواؿ اليبي ػرة والطاالػػة معلمػػا تحتػػاج لهػػا العػػاب

اخرى معؿ يرة القدـ او ال لة او الطاارة وغيرها مف االلعاب واي ا

عؼ او قلة مطالبة العاملوف اي هذ

المؤ ات اي تقديـ مقترحات وخطط ت هؿ احيا وممار ة لعبة التنس اي ذي قار "تعد الموازنة وعيقة عمؿ
ل ػ دارة ومػػف ذلػػؾ ت ػػميتها اػػي بعػػض المنظمػػات ببرنػػامج العمػػؿ والموازنػػة تعطػػي الفرتػػة لوا ػػعي يا ػػات

المنظمػػة للتخطػػيط وابػػدا اولويػػات الب ػرامج بالن ػػبة للمنظمػػة امػػع ً ت ػػخر االم ػواؿ الم ػوارد العابتػػة للب ػرامج ذات

االهميػػة اليبػػرى االولػى عػػـ ت ػػخر مػػاتبقى مػػف هػػذ المػوارد مػػف مػوارد اخػػرى مػػف المتوقػ الحتػػوؿ عليهػػا الػػى

( 1) http://mawdoo3.com
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البػرامج ذات االهميػػة العانويػػة يػػذلؾ اػػاف الموازنػػة تعطػػي مػػوظفي المنظمػػة تعليمػػات وا ػػحة لعملهػػـ خػ ؿ اتػرة
الموازنة اتو ح م ؤوليات يؿ منهـ ا از تنفيذ وانجاز مااقر اي هذ الموازنة"

()1

.

ويبين الجدول اعاله ايضاً الذي يوضح الدرجات والنسب المئوية لمفقرات لمحور( االتصال) اف الفقرات وهي

يػػؿ مػػف ( )9والتػػي حتػػلت علػػى درجػػة بلغػػت ( )105وبن ػػبة ماويػػة بلغػػت ( )%70و(  )10والتػػي حتػػلت
على درجة بلغت  )1071وبن بة ماوية بلغت ( )%71ويعزوا الباحعػاف ػبب حتػوؿ هػذ الػدرجات الػى عػدـ

او قلة االجتماعات الدورية بيف االدارة والموظفوف للتباحث اي ايرة اف شػا اتحػاد ارعػي للعبػة التػنس وتا ػيس
قاعدة لممار ة ونشر هذ اللعبة واي اً قلة ا تخداـ و ااؿ االتتاؿ الحديعػة القاامػة علػى التينولوجيػا الحديعػة
اي االعماؿ االدارية للتن يؽ وللمراقبػة واالشػراؼ علػى هػذ اللعبػة وييفيػة ممار ػتها ونشػرها بػيف ابنػا المجتمػ

الريا ي اما الفقرات وهي يؿ مف ( )1والتي حتلت على درجة بلغت (  )99وبن ػبة ماويػة بلغػت ()%66
و( )3والتي حتلت على درجة بلغت (  )97وبن بة ماوية بلغت ( )%64و( )5والتي حتػلت علػى درجػة

بلغت ( )92وبن بة ماويػة بلغػت ( )%61و( )7والتػي حتػلت علػى درجػة بلغػت ( )98وبن ػبة ماويػة بلغػت

( )%65ويعةةزوا الباحثةةان ػػبب حتػػوؿ هػػذ الػدرجات الػػى قلػػة وجػػود ن ػػاـ اتتػاؿ ي ػػاعد علػػى اهػػـ ونشػػر
هذ اللعبة واف االدارة ال تعتمد على مجموعة متنوعػة مػف طػرؽ االتتػاالت لنشػر لعبػة التػنس واف االتتػاالت
داخػػؿ المؤ ػػات الم ػػؤولة اػػي اغلػػب االوقػػات الت ػػاعد علػػى تبنػػي هػػذ اللعبػػة واي ػاً هنػػاؾ

ػػعؼ اهتمػػاـ

االدارة باالقتراحات والمبادرات واالتتاالت التي يتقدـ بها العاملوف اي المؤ ة بختوص هذ اللعبػة الممتعػة
واما الفقرات (  )4والتي حتلت على درجة بلغت(  )83وبن بة ماويػة بلغػت ( )%55و( )6والتػي حتػلت

على درجة بلغػت ( )84وبن ػبة ماويػة بلغػت ( )%56و ( )8والتػي حتػلت علػى درجػة بلغػت ( )85وبن ػبة

ماوي ػػة بلغ ػػت ( )%56 6ويؤكةةةد الباحثةةةان عل ػػى اف ه ػػذ ال ػػدرجات ج ػػا ت ب ػػبب اف االتت ػػاالت داخ ػػؿ ه ػػذ

المؤ ػات احيانػاً ماتتتػؼ بػػالغموض ايمػا يخػػص اليعيػر مػػف االمػور التػػي تخػص العمػػؿ ومنهػا مػػايخص هػػذ

اللعبػػة ومػػف جانػػب اخػػر يمتلػػؾ العػػاملوف الرغبػػة اػػي االتتػػاؿ بجهػػات وريا ػػييف لػػديهـ القػػدرة علػػى الم ػػاعدة

لنشر وممار ة واحيا هذ اللعبة ختوتاً اف يؿ عاـ د ار ي يػتـ تخػريج اعػداد يبيػرة مػف طلبػة يليػات التربيػة
البدنيػػة وعلػػوـ الري ػػة والتػػي يميػػف اال ػػتفادة مػػنهـ بختػػوص هػػذ اللعبػػة وهنػػاؾ اي ػػا نػػاد ار مػػاتيوف عمليػػة
و

االهداؼ التي تخص االتتاالت مف اجؿ هيذا لعبة وبقية اللعاب التي ال توجد لها قاعدة وال ممار ػيف

ماتيوف عملية جماعية بيف االدارة والعاملوف وح ب ي ـ بعض العػاملوف هػذا االمػر يػتـ ب ػبب

ػعؼ معراػة

االدارة بالريا ة بشيؿ عػاـ وهػذ اللعبػة بشػيؿ خػاص امػا الفقػرة ( )2والتػي حتػلت علػى درجػة بلغػت( )65

وبن بة ماوية بلغت(  )%43فأن الباحثان يعزوان حتوؿ هذ الفقرة على هذ الدرجة باف االدارة التعتمد على
مجموعػػة متنوعػػة مػػف طػػرؽ االتتػػاؿ ليػػي ت ػػاهـ باحيػػا ونشػػر هػػذ اللعبػػة بمحااظػػة ذي قػػار وتعتبػػر عمليػػة
التتػػاؿ احػػد الوظػػااؼ االداريػػة المهمػػة والتػػي ت ػػاهـ بنقػػؿ المعلومػػات مػػف االدارة الػػى العػػاملوف وبػػالعيس لػػذلؾ

ينبغي ويجب على الطراييف ا تخدامها بشيؿ تحيح ليي تخرج االجتماعػات واللقػا ات بشػيؿ معمػر مػف اجػؿ

تحقي ػػؽ اله ػػداؼ وو ػ ػ الخ ػػط اليفيل ػػة لنج ػػاح العم ػػؿ ".اف ه ػػدؼ االتت ػػاؿ الراي ػػي ه ػػو اح ػػداث ت ػػاعير عل ػػى
النشػػاطات المختلفػػة وذلػػؾ لخدمػػة متػػلحة المؤ ػػة وعمليػػة االتتػػاؿ اػػي المؤ ػػة

) (1عارف انحجاج "انًىازَاخ انتمذٌرٌح ودورها فً يجال انتخطٍط" ( جايعح صُعاء  :لطى انًحاضثح. )2101 ،

ػػرورية مػػف اجػػؿ تزويػػد
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العامليف بالمعلومات ال رورية للقياـ باعمػالهـ ومػف اجػؿ تطػوير وتح ػيف المواقػؼ واالتجاهػات لألاراد وبشػيؿ
ييف ػػؿ التن ػػيؽ واالنج ػػاز والر ػ ػا وي ػػذلؾ تحقي ػػؽ الحاج ػػات النف ػػية واالجتماعي ػػة للع ػػامليف باإل ػػااة ال ػػى اف

االتتػاؿ ي ػهؿ ان ػياب هػذ المعلومػات والنتػااج التػي ت ػفر عنهػا"(.)1
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات:

 -1تبيف اف هناؾ ادارة غير قادرة على احيا ونشر هذ اللعبة وذلؾ ب بب قلة المعراة بها وبمتطلباتها.
 -2عدـ وجود م عب وتجهيزات ريا ية ت اهـ وت اعد على ممار ة هذ اللعبة .

 -3عدـ وجود تختيتات مالية لهذ اللعبة مػف قبػؿ المؤ ػات ذات لعالقػة بػالرغـ مػف انهػا ال تحتػاج اليعيػر

مف االموؿ .

 -4عػػدـ وجػػود تخطػػيط الحيػػا ونشػػر وممار ػػة هػػذ اللعبػػة ا ػ ً عػػف تطويرهػػا واي ػاً عػػدـ اشػراؾ الريا ػػيف
الذيف يمليوف معراة ودراية بهذ اللعبة مف اجؿ ال تفادة منهـ لهذ اللعبة .

-5

ػػعؼ ا ػػتخداـ نظػػاـ اتتػػاالت اعػػاؿ وي ػػاهـ بنشػػر االلعػػاب الريا ػػية التػػي تعتبػػر غيػػر موجػػودة اػػي ذي

قار وا قاعدة لها وممار يف او انشا اتحاد ارعي لها.

 -6هناؾ رغبة توجد لدى بعض العاملوف اػي هػذ المؤ ػة بممار ػة ونشػر هػذ اللعبػة يونهػا التحتػاج اليعيػر
مف المتطلبات والم تلزمات واي اً لمتعتها اليبيرة .

-7عػػدـ وجػػود تعػػاوف بػػيف المؤ ػػات ذات العالقػػة ويليػػة التربيػػة البدنيػػة وعلػػوـ الريا ػػة اػػي ذي قػػار مػػف اجػػؿ
احيا وممار ة ونشر هذ اللعبة .

-8

ػػعؼ او انعػػداـ التواتػػؿ م ػ االتحػػاد المريػػزي مػػف اجػػؿ ممار ػػة وتيػػويف اتحػػاد ارعػػي اػػي محااظػػة ذي

ب بب البيروقراطية و الع قات الشختية والمح وبية والتي اهمت بعدـ وجود هذ اللعبة اي المحااظة .

 -9غياب الد ار ات التي ت اعد على معراة ا باب عدـ ممار ة ووجود هذ للعبة اي المحااظة .

-10

عؼ او انعداـ مشارية المؤ ات ذات الع قة اي مؤتمرات او ندوات علمية او دورات تدريبيػة ت ػاهـ

بنشر وتعقيؼ والتعرؼ على هذ اللعبة .

 2-5التوصيات:

 -1يجب اف توجد ادارة قادرة على تبني هذ اللعبة وت اهـ بتنظيمها ونشرها .

 -2يجب التعاوف م االتحاد المريزي ومخاطبتج باف يتـ تا يس اتحاد ارعي اي ذي قار
 -3يجب التعاوف م يلية التربية البدنية وعلوـ الريا ة ل

تفادة منها اي ممار ة ونشر هذ اللعبة

 -4المشارية اي دورات تدريبية ومؤتمرات ونػدوات علميػة مػف اجػؿ الحتػوؿ علػى المعراػة اللزمػة التػي ت ػاهـ
بنشر وممار ة هذ اللعبة وتيويف قاعدة لها اي المحااظة

 -5القياـ بخطط قتػيرة ومتو ػطة وطويلػة االجػؿ لهػذ اللعبػة لنػج بػدوف تخطػيط اليميػف الي عمػؿ اف يػنجح
اييؼ بلعبة غير موجود اانها تحتاج الى طريقة علمية ومنظمة مف اجؿ نشرها

(1) R. Trewatha and M. New port . op. Ct, P. 322
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 -6التعاوف بيف جمي المؤ ات التي لها ع قة مباشرة والم ؤولة عف هذ اللعبة مف اجؿ احيا هذ اللعبة
 -7اال تماع الى العاملوف وختوتا الريا يوف اي المؤ ات ذات الع قة و ػم حرااهػـ ومشػاريتهـ باتخػاذ
وتن الق ار ارت مف اجؿ هذ اللعبة .

 -8ايجاد هييؿ تنظيمي ومناخ تنظيمي ي اعداف على تبني ونشر هذ اللعبة الممتعة .

 -9االجتماعػػات واللقػػا ات الم ػػتمرة بػػيف مختلػػؼ الجهػػات اػػي المحااظػػة التػػي لهػػا ع قػػة بالمو ػػوع مػػف اجػػؿ
الخطوط العري ة وتنظيـ ومتابعة يؿ ما يخص لعبة التنس للم اهمة اي نشرها .

و

 -10ايػ

هػػذ اللعبػة اهتمػػاـ يبيػر معػػؿ بقيػة اللعػػاب لن ػػاهـ ب ػرعة بنشػػرها وممار ػتها مػػف قبػؿ قاعػػدة يبيػرة

وادخالها حتى اي المدارس لتيوف قاعدة تحيحة تبنى بنا تحيح وناجح .
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قاامة الم حؽ

ملحؽ رقـ ()1
يبيف اال تبياف الذي تـ عر ج على العينة
بسم هللا الرحمن الرحيم

تحية طيبة-:
يروـ الباحعاف حج ار بحعهما المو وـ بػ ( المعوقات اإلدارية والمالية لعدـ ممار ة لعبة يرة التنس اي محااظة ذي قار )

ويتيوف مجتم وعينة البحث مف ( مديرية الشباب والري ا ة

واللجنة االولمبية )) اي محااظة ذي قار

االجابة بيؿ تدؽ ومو وعية على اال تبياف لف نتااج البحث

وؼ تعتمد عليها

لذلؾ نرجوا منيـ

وغاية بحعنا هو التعرؼ على هذ

المعوقات خدمة لذي قار وابنااها حتى ن تطي اف نتؿ الى الحلوؿ التي ت اهـ بممار ة ونشر لعبة التنس وتتـ االجابة على
اال تبياف يما اي المعاؿ المو ح ادنا والتاشير بع مة (√) اي

والتحيح للفقرة ويما ياتي:

لـ التقدير الخما ي اي التقدير الذي ت ار هو االن ب

12
ت

التنظيم

*

اوافق دائما

توجد ادارة ال تمتمك مؤىالت تنظيم وممارسة ىذه المعبة
التخطيط والميزانية التقديرية

ت
*
ت
*

اوافق

احيانا

اوافق
ناد ار

غالبا

√
اوافق دائما

غياب الخطط إلحياء وممارسة لعبة كرة التنس
االتصال

اوافق

الاوافق ابدا

اوافق دائما

اوافق

اوافق

اوافق

احيانا
√

غالبا

ناد ار

اوافق

اوافق

احيانا

اوافق

غالبا
√

قمة وجود نظام اتصال يساعد عمى فيم ونشر ىذه المعبة

الاوافق ابدا

الاوافق ابدا

ناد ار

الباحثان
م .حسام مالك صاحل
ت
1

التنظيم

م .عماد كاظم ثجيل

اوافق

اوافق

اوافق

اوافق

الاوافق

دائما

احيانا

غالبا

نادرا

ابدا

توجد ادارة ال تمتمك مؤىالت تنظيم وممارسة ىذه المعبة

2

انعدام التواصل مع االتحاد المركزي من اجل تأسيس اتحاد يخص المعبة

3

انعدام وجود متخصصين بيذه المعبة تشرف عمى بناء مدارس لممارسة ىذه المعبة

4

افتقار المعرفة والدراية بالموائح التنظيمية وقوانين لعبة كرة التنس

5

عدم وجود معمومات كافية تساىم باتخاذ قرار بنشر وممارسة ىذه المعبة من قبل

عمى غرار بقية االلعاب

المؤسسات المسؤولة عنيا
6

عدم وجود مالعب لممارسة ىذه المعبة تساىم بتعزيزىا ونشرىا

7

عدم وجود تعاون بين المؤسسات المسؤولة عن ىذه المعبة وكمية التربية البدنية
وعموم الرياضة من اجل الحصول عمى فائدة وذلك لوجود ىذه المعبة ضمن المنيج
الدراسي

8

عدم وجود مناخ تنظيمي يساعد عمى تبني نشر ىذه المعبة

9

عدم وجود ىيكل تنظيمي يساعد عمى تبني ىذه المعبة ونشرىا

10

تعقيد االجراءات االدارية من قبل االتحاد المركزي لتأسيس اتحاد لمعبة في ذي قار
التخطيط والمي ازنية التقديرية

ت
1

غياب الخطط إلحياء وممارسة لعبة كرة التنس

2

غياب االدارة القادرة عمى وضع خطط قصيرة وطويمة االجل تساىم بممارسة ونشر ىذه
المعبة

3

ضعف التحفيز من قبل المؤسسات المسؤولة عن االلعاب الرياضية بنشر وممارسة
لعبة كرة التنس

4

قمة توفر الموارد المالية التي تساىم في احياء المعبة

5

غياب الدراسات القائمة عمى التخطيط الصحيح ليذه المعبة

6

الوضع المالي لمبمد يعطي االولويات لبعض االلعاب عمى حساب االلعاب االخرى

7

غياب التواصل لممؤسسات ذات العالقة مع المجتمع الرياضي من اجل المساىمة

8

قمة مشاركة المؤسسات المسؤولة في المؤتمرات والندوات العممية التي تساعد في نشر

بتخطيط ونشر ىذه المعبة

اوافق

اوافق

اوافق

اوافق

الاوافق

دائما

احيانا

غالبا

نادرا

ابدا
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ىذه المعبة
9

عدم المطالبة بتوفير الموارد المالية لتوفير متطمبات المعبة

10

يمتمك العاممون الرغبة في تقديم اقتراحات وخطط جديدة تسيم في إحياء ىذه المعبة

ت

االتصال

اوافق

دائما

1

قمة وجود نظام اتصال يساعد عمى فيم ونشر ىذه المعبة

2

تعتمد اإلدارة عمى مجموعة متنوعة من طرق االتصاالت لكي تنشر ىذه المعبة

3

اإلدارة ال تبذل جيدىا إل زالة المعوقات التي تعيق االتصاالت التي تساىم بنشر لعبة

اوافق

احيانا

اوافق

اوافق

نادرا

غالبا

كرة التنس
4

تتصف نظم االتصاالت المستخدمة بالمؤسسات المسؤولة عن ىذه العبة بالغموض

5

تسير االتصاالت داخل ىذه المؤسسات في اغمب االتجاىات التي ال تساعد بنشر
ممارسة لعبة كرة التنس

6

يمتمك العاممون الرغبة في االتصال بجيات ورياضيين لدييم القدرة عمى المساعدة

7

ضعف اىتمام اإلدارة باالقتراحات والمبادرات واالتصاالت التي يتقدم بيا المعاممون في

8

تكون عممية وضع األىداف التي تخص االتصاالت من اجل ىكذا لعبة في ىذه

9

نادار ما تكون جماعية بين االدارة والعاممون
المؤسسات عممية ً
قمة االجتماعات الدورية بين االدارة والموظفين لمتباحث في فكرة انشاء اتحاد لممارسة

لممارسة ونشر لعبة التنس

ىذه المؤسسات بيذا الخصوص

لعبة التنس
10

قمة استخدم وسائل االتصال الحديثة القائمة عمى التكنولوجيا الحديثة في االعمال

االدارية لمتنسيق ولممراقبة واالشراف عمى نشر االلعاب الرياضية بما فييا كرة التنس

ممحق رقم ()2

يبين اسماء الخبراء الذين تم عرض االستبيان عمييم
الجامعة

ت

االسم

االختصاص

مكان العمل

1

ا.د قتي اوزي

ادارة وتنظيـ

التربية البدنية وعلوـ الريا ة

البترة

2

ح.د عبد الحليـ جبر نزاؿ

ادارة وتنظيـ

التربية البدنية وعلوـ الريا ة

البترة

3

ا.د ميعاؽ غازي

اختبارت وقياس

التربية البدنية وعلوـ الريا ة

ذي قار

4

ا.د لميا الديواف

طرااؽ تدريس

التربية البدنية وعلوـ الريا ة

البترة

5

ح.د لماف عياب

اختبارات وقياس

التربية البدنية وعلوـ الريا ة

اليواة

6

ا.د مح ف علي مح ف

علـ النفس الريا ي

التربية البدنية وعلوـ الريا ة

ذي قار

7

ا.ـ .د عماد ياظـ يا ر

اختبارات وقياس

التربية البدنية وعلوـ الريا ة

ذي قار

8

ح.ـ.د عبد العباس عبد الرزاؽ

علـ النفس الريا ي

التربية البدنية وعلوـ الريا ة

ذي قار

9

ـ.د مناؿ ح يف لفتة

ادارة وتنظيـ

و ازرة التربية

ذي قار

10

ـ.د علي ري اف

ادارة وتنظيـ

و ازرة التربية

البترة

الاوافق
ابدا

