
 ملخص البحث

 اهداف البحث

 التعرف على واقع التنظٌم االتصالً فً االندٌه الرٌاضٌه

تم تحدٌد عٌنة البحث بالطرٌقه العمدٌه لبعض المؤسسات  الرٌاضٌه  فً بغداد  من رئٌس و    

كوادر االدارٌه العامله  اتحاد  ونائب رئٌس او سكرتٌر ان وجد ا وامٌن سر  . من ال

( شخص من مختلف االندٌه الرٌاضٌه 66بالمؤسسات الرٌاضٌه حٌث تمثلة عٌنة البحث ب )

( 56التً وضعت تحت االختبار والكوادر المتخصصه باالداره حٌث شملت العٌنه على) 

 نادي رٌاضً من الدرجه االولى حٌث كان عدد 11شخص من االندٌه الرٌاضٌه والبالغ عددها 

 (   وتم استبعادهم من التجربه الرئٌسٌه16االشخاص المشاركٌٌن فً التجربه االستطالعٌه )

 االستنتاجات والتوصٌات -

 االستنتاجات -

ان للتنظٌم االتصالً داخل العمل االداري لالندٌه دوراساسً فً رفع مستوى االنجاز  -1
 نتٌجة العمل الجماعً  

 رية " الصحافة, االذاعة, التمفزيون ضعف االىتمام بوسائل االتصال الجماىي -2
 عدم االىتمام بمقترحات الجماىير -3

 التوصٌات -

 االىتمام بوسائل االتصال الجماىيرية " الصحافة, االذاعة, التمفزيون ". .1
 االىتمام بعمل نشرات تتضمن عرضيا النشطة وانجازات االنديو خالل الموسم .2
 حمقة وصل لالتصال  عدم اىمال  دور المدرب واالداري باعتبارىم -3

Research Summary 

Search targets 

Recognize the reality of the organization communication in sports clubs 

    Sample were identified search as deliberate, some sports organizations in Baghdad 

of the President of the Federation and vice president or secretary, if any and the 

secretary. Of administrative cadres working institutions sports where it represents 

the research sample B (60) people from various sports clubs that put on probation 

and cadres specialized management where the sample included the (50) people 

from sports clubs and the 11 Gym first class where a number of people Almcharkyin 

in exploratory experiment (10) were excluded from the experiment Home 

- Conclusions and recommendations 

- Conclusions 

1 - to organize communication within the administrative work of the clubs Dorasasa 

in raising the level of achievement as a result of teamwork 



2 - lack of interest means of mass communication, "the press, radio, TV 

3 - lack of attention to the proposals of the masses 

- Recommendations 

1. Attention means of mass communication, "the press, radio, television." 

2. Interest in the work displayed bulletins to the activities and achievements of clubs 

during the season 

3 - Do not neglect the role of coach and administrative as a link to connect 

 

 التعريف بالبحث -1

 المقدمه واهمية البحث 1-1
 ترتبط سائر العملٌات االجتماعٌة بنشاط الناس المتحدٌن فً مجموعة مشتركة ذات طراز      

اٌضا  اقتصادٌة فسحب، بل تتسم به –ونوع مختلفٌن وهذا لٌس من سمات كل تشكٌلة اجتماعٌة 

واألمم  كبٌرة منها مثل الطبقاتمراحل معٌنة من تطورها. وتشكل هذه الجماعات البشرٌة، ال

التربوٌة والعائلٌة  الدٌمقراطٌة، الصغٌرة، مثل المجموعات –والمجموعات القومٌة واالجتماعٌة 

االجتماعً للمجتمع، بالمعنى  وغٌرها، ومختلف المنظمات االجتماعٌة واالتحادات، الهٌكل

تلفة للوجود والتطور شروط مخ الواسع لهذه الكلمة. فهً تظهر على اساس مختلف، ولها

متكافًء فً النظام االجتماعً  ومتطلبات واحتٌاجات واهداف مختلفة، وتحتل موضعاً غٌر

الداخلٌة فٌها، وتتمٌز عن بعضها،  وتتحدد بنموذج مختلف من الصالت والعالقات بٌن االفراد

نً، وأشكاله، واسالٌب النشاط االتصالً اإلنسا من حٌث: مستوى التنظٌم، وطبٌعته ونمط الحٌاة

داخل واألجزاء األخرى فً السٌكولوجٌا االجتماعٌة،  ونظام القٌم، وقواعد المثل، والنظرات

 6المؤسسة. وهذا من أعظم المشكالت التً عانت منها العالقات العامة فً المجتمعات العربٌة 

باستخدام اداري  56وأثر سلباً على تقدمها وتطورها وعلى طبٌعة تنظٌمها شملت العٌنه على 

 النسبه المئوٌه وكا سكوٌر تم استخراج النتائج وكانت معنؤٌه

 المقدمه واهمية البحث 1-2
ان عملٌة التنظٌم تعد هٌكالً للعالقات المهنٌة حٌث ان مهمتها االساسٌة هً تنظٌم عالقة     

للمركز أو الدور أو السلطة المناطة بكل واحد من أعضاء النظام وتتحدد نتٌجة  االفراد وفقاً 

لتنظٌم العالقات الشخصٌة التً تربط أعضاء النظام ببعضهم البعض حٌث تتحدد أالنماط 

السلوكٌة وبالتالً نقل حاالت ) الفوضوٌة ( وعدم الوضوح والغموض والمفاجأت فً السلوك 

ن الضروري أن ٌكون االقتناع باهمٌة التنظٌم وفهم وظائفه ومجاالته م . الفردي داخل التنظٌم

وٌجب أن ٌمتد هذا الفهم  6من أهم المقومات االساسٌة لمن ٌشغل مسؤولٌته فً المؤسسة 

واالقناع الى االدارة بمستوٌاتها المتعددة كما ال ٌكفً ان تبلغ عملٌة التنظٌم اعلى المستوٌات 

لذلك فان االدارة 6وازي ذلك االقتناع باهمٌتها لدى االدارة العلٌا االدارٌة فقط بل ٌجب أن ٌ

بما ٌسمح 6العلٌا الٌمكن ممارستها اال اذا احتلت المكانة الالئقة فً الهٌكل التنظٌمً للمؤسسة 

كذلك االطالع على كل ما ٌدور داخل المؤسسة حتى  6لها بالعمل كمستشار سلوكً للمؤسسة 

لذلك فاستخدام غٌر المختصٌن  ن شأنها أن تقنع الجمهور بنشاطهاتستطٌع تقدٌم معلومات م

سٌؤدي بالفشل الكبٌر مهما برعت حناكة الغٌر مختص النه الٌستطٌع القٌام وتنفٌذ المهمات 



فكثٌر من المؤسسات تجعل من ادارة العمل االتصالً  مكاناً  6االتصالٌة بالشكل المطلوب

الموظفٌن القاصرٌن أو أنها تعتبر مكاناً مالئماً لمن لٌس  للفاشلٌن فً المؤسسة. أو لعقاب بعض

لدٌهم اعمال داخل المؤسسة. وهذا من أعظم المشكالت التً عانت منها االدارات الرٌاضٌه فً 

 وأثر سلباً على تقدمها وتطورها وعلى طبٌعة تنظٌمها  6المجتمعات العربٌة 

  المشكله 1-3

وحدة التنظٌم  االتصالً،  ئل المطروحة هنا، هو مبدأان المفتاح المنهجً لحل المسا     

لٌس فقط عن جوهر العملٌة  والعالقات االجتماعٌة والوعً، وان هذا المبدأ ضروري للكشف

وتكوٌن  -السٌكولوجٌة -االجتماعٌة االتصالٌة وآلٌة عمل القوانٌن االجتماعٌة بل وعن القوانٌن

الصالت الفعلٌة بٌن اإلنسان والمجتمع وتبرز  هذا وتظهر مجموعة.اشخاص التنظٌم االتصالً

ان التنظٌم االنصالً من االساسٌات المهمه فً العملٌه .وتتطور فً عملٌة التنظٌم االتصالً 

االدارٌه بحٌث انه وسٌلة الربط بٌن الجمهور الخارجً والداخلً  وحتى بٌن اعضاء الفرٌق 

كٌد على متابعة عملٌة التنظٌم االتصالً داخل الواحد او بٌن المدرب وفرٌقه  نالحظ ان ٌجب التا

االندٌه الرٌاضٌه لخدمة المسٌره الرٌاضٌه لما لها اهمٌه فً تطوٌر العمل بصوره صحٌحه 

وبعٌده عن العشوائٌه ولكن هذا مخالف لما نراه داخل الهٌئات االدارٌه لالندٌه ومن هنا برزة 

 التصالً اثناء العمل االداريمشكلة البحث فً التاكٌد على على دور التنظٌم  ا

 اهداف البحث 1-4

 التعرف على واقع التنظٌم االتصالً فً االندٌه الرٌاضٌه

 مجاالت البحث 1-5

 المجال البشري :بعض االدارٌٌن فً اندٌة بغداد

 36/6/2612—15/3المجال الزمانً : 

 المجال المكانً : االندٌه الموجوده فً بغداد

 تحديد المصطلحات 1-6

 هو تبادل المعلومات او االفكار بٌن شخصٌن او اكثر حول موضوع معٌن    -تصال :اال

 

هو تبادل المعلومات واالفكار ما بٌن الجهور الخارجً والداخلً للمؤسسه  -التنظٌم االتصالً:

 حسب خطط او جداول مرسومه 

 



مختمفة لممؤسسة التنظيم االتصالي : يقوم عمى اساس حجم االداء االتصالي مع الجماىير ال-1
مثل الجميور مابين  الداخمي والخارجي أي جميور وسائل االعالم والمستثمرين أو المستيمكين 

 (1الخ)
 منهجية  البحث واجراءاته الميدانيه-2

 منهجية البحث  2-1

ان البحوث العلمٌه جمٌعها تلجاْ فً حل مشكالتها الى اختٌار منهج ٌتالءم ووظٌفة المشكله . 

دم الباحث المنهج الوصفً بصورته المسحٌه نظرا" لمالئمته طبٌعة بحثه لهذه علٌه استخ

الدراسه  " اذ ٌهدف اسلوب المنهج الوصفً الى تحدٌد الظروف والقٌم والعالقات االنسانٌه 

المتعدده فهو الطرٌق او الطرٌقه التً توصل االنسان من نقطه الى اخرى او هو السمه الغالبه 

( كذلك ٌعتبر من اهم" الخطوات التً ٌترتب 2ر الفكرٌه و السلوكٌه ")على مجموعه الظواه

(  وٌمكن تعرٌفه "بانه  3علٌها نجاح البحث اذٌعتمدعلى طبٌعة المشكله والهدف المراد تحقٌقه" )

عملٌة جمع منضم للبٌا نا ت  المتعلقة بموسسات ا دا رٌة ا و علمٌة او ثقا فٌة او ا جتما عٌة او 

 (4مكتبات  والمدارس وغٌرها باالضافه الى موظفوها وخدماتها المختلفه " )رٌا ضٌة  كال

 

 عينة البحث 2-2

ٌعد تحدٌد الباحث عٌنة بحثه من الخطوات والمراحل المهمه فً عملٌة اجراء البحث . علٌه تم 

تحدٌد عٌنة البحث بالطرٌقه العمدٌه لبعض المؤسسات  الرٌاضٌه  فً بغداد  من رئٌس اتحاد  

ائب رئٌس او سكرتٌر ان وجد ا وامٌن سر  . من الكوادر االدارٌه العامله  بالمؤسسات ون

( شخص من مختلف االندٌه الرٌاضٌه التً وضعت 66الرٌاضٌه حٌث تمثلة عٌنة البحث ب )

( شخص من االندٌه 56تحت االختبار والكوادر المتخصصه باالداره حٌث شملت العٌنه على) 

نادي رٌاضً من الدرجه االولى حٌث كان عدد االشخاص  11ها الرٌاضٌه والبالغ عدد

(   وتم استبعادهم من التجربه الرئٌسٌه " ان الباحث 16المشاركٌٌن فً التجربه االستطالعٌه )

 (5ٌلجا الى جمع بٌاناته ومعلوماته اما من المجتمع االصلً او من عٌنه ممثلة لهذا المجتمع " )

-------------------------------------------------------- 

 13ص 2662علً برغوث : العالقات العامه _اسس نضرٌه ومفاهٌم عصرٌه ، دار الفكر ،( 1)

 363،ص  1895، بغداد ،دار الحكمه ، 1( وجٌه محجوب : طرائق البحث العلمً ومناهجه ،ط2)

 ،ص 2664ٌه الرٌاضٌه ، ( نوري الشوك  ، رافع صالح : دلٌل الباحث لكتابة االبحاث فً الترب3)

 1884، بٌروت ، مؤسسة الرساله للطبع ،  1( سعٌد اسماعٌل متً : قواعد اساسٌه فً البحث العلمً ، ط4)

 116،ص 1838فاخر عاقل : اسس البحث العلمً فً العلوم السلوكٌه ، بٌروت ،دار العلم للمالٌٌن ، ( 5)

 



 ادوات البحث ووسائل جمع المعلومات 2-3

حث على االدوات االتٌه "التً تعٌبر الوسٌله او الطرٌقه التً ٌستطٌع الباحث حل اعتمد الب

 (1مشكلته بها " )

 -حٌث تضمنت االدوات :

 المصادر العربٌه واالجنبٌه 
 شبكة المعلومات االنترنت 
 االستبٌان 
 استمارة استطالع اراء الخبراء 

 

 اجراءات البحث الميدانيه 2-4

 اجل تنفٌذ البحث وهً كاالتً :تم اعتماد خطوات محدده من 

قام الباحث بمسح لمحتوى العدٌد من المراجع واالفاده من اراء العدٌد من المختصٌٌن )*( )اثناء 

 مقابلتهم بصفه شخصٌه (

قامت الباحثه باعداد استمارة استبٌان كاداة لجمع البٌانات والمعلومات عن البحث حٌث تضمنت -

اخذراي الخبراء** تم تحدٌد المحاور االساسٌه لالستبٌان  فهً" المحاور االساسٌه للبحث  وبعد 

الوسٌله الوحٌده المٌسره لتعرٌف المستحسن بمٌزات مختاره ومرتبه بعناٌه ، بقصد جمع 

لتحدٌد اهمٌة تلك الفقرات فً االستبٌان  تم اخذ راي الخبراء للفقرات المرشحه  1البٌانات ")

ار المناسب للفقره واعطاء اي مالحظات ٌجدها الخبٌر ( امام االختٌ√وذلك بوضع عالمة )

مناسبه  ومفٌده ولم ترد فً االستبٌان ، وبعد جمع البٌانات وتفرٌغها جرى حساب االهمٌه لكل 

 فقره تم اختٌارها من قبل الخبراء وحصلت على نسبه اكثر من النصف وباستخدام النسبه المئوٌه

 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

 133، ص1899، موصل ، دار الكتاب ، 2وجٌه محجوب : طرا ئق البحث العلمً  ومناهجه ،ط( 1)

،  3فان دالٌن لٌوبو لد : مناهج البحث فً التربٌه وعلم النفس ، )ترجمة ( محمد نبٌل نوفل واخرون ، ط( 2)

 385،  1894القاهره ،مكتبة االنجلو المصرٌه ، 

 (2ر الملحق لرقم )*ا نظ

 (3**انظر المحق رقم )



 الشروط العلميه لالستبيان 2-5

 الصدق 2-5-1

تم تحدٌد صدق المحتوى )المضمون ( الستمارة االستبٌان  )حٌث ٌعتبر من اهم االنواع 

المستخدمه فً االختبارات التحصٌلٌه النها تستخدم علىسبٌل المثال فً تحدٌد ما ٌعرفه المتلقً 

ات االجتماعٌه . لذلك ٌجب تحلٌل الموضوع المراد دراسته تحلٌال" منتظما" من الموضوع

 (1لتحدٌد مجاالته وتقدٌر اهمٌته بالنسبه لبقٌة المجاالت االخرى ()

ان استخدام صد ق المحتوى الثبات صدق وصحة مضمون االستبٌان من قبل الخبراء حٌث تم 

الستبٌان بشكلها النهائً مره ثانٌه الى الخبراء تعدٌل المقترحات واالضافات كافه ومن ثم اعٌدة ا

 وبذلك تحقق شرط صدق االستبٌان 6./35انفسهم اذ بلغت نسبة اتفاق االراء حولها بمقدار 

 الثبات 2-5-2

تم اجراء الدراسه بتوزٌع االستماره على مجموعه من الخبراء الذٌن قا موا باالختبار االول ثم 

براء تم استخراج معامل االرتباط البسٌط بعد تقسٌمهم الى تم اعادة االختبار على عشرة خ

  6985اي نسبه عالٌه لالختبار وبدرجةجدولٌه    6983مجموعتٌٌن حٌث كان معامل االرتباط 

 (1وكما هو موضح فً الجدول رقم ) 6،61ونسبة خطا  3وبدرجة حرٌه 

 الموضوعيه 2-5-3

مع المعلومات تم استخراج الصدق والثبات اذ لم بعد ان تم توزٌع االستبٌان على الخبراء وبعد ج

ٌكن هناك اي اختالف او سؤء فهم  للفقرات اذ كانت االجابات واضحه مما ٌدل على 

موضوعٌتها الن الموضوعٌه " هواالختبار الذي ٌعطً النتائج نفسها مهما اختلف المصححون 

" (2) 

 

 التجربه االستطالعيه 2-6

ه االستطالعٌه للتعرف على اهم الصعوبات التً تواجه العمل من قام الباحثان باجراء التجرب

خالل االستبٌان والتجربه االستطالعٌه" دراسه تجرٌبٌه ٌقوم الباحث على عٌنه صغٌره قبل 

قٌامه ببحثه بهدف اختٌار اسالٌب البحث وادواته ولتشخٌص السلبٌات والمعوقات التً تواجه 

عٌه لعٌنة البحث على بعض الكوادر االدارٌه لالتحادات الباحث وتم اجراء التجربه االستطال

فً  الساعه  2612/ 4/  26-19واالندٌه وتم استبعاده من تجربة البحث التً استمرت من 

 د ومن  16.36

-------------------------------------------------------- 

 218ن ص 1894مكتبة النهضه المصرٌه ،  محمد عبد السالم : القٌاس النفسً والتربوي ، القاهره ، (1)

،  1893( رٌسان خرٌبط مجٌد : مناهج البحث فً التربٌه الرٌاضٌه ، الموصل ، مطبعة جامعة الموصل ، 2)

 32ص



 : خاللها تم التوصل الى

 مالئمة االستماره المستخدمه -

 قبول وصالحٌة الفقرات جمٌعها من حٌث سهولة التنفٌذ -

 

 : البحث خطوات تنفيذ  2-6-1

ولغاٌة  23/4/2612الباحثان بتوزٌع استمارة االستبٌان على افراد العٌنه فً  باشر    

( شخص ثم بعد ذلك تم جمع المعلومات من 56على عٌنة البحث والمتكونه من ) 26/5/2612

افراد المجتمع للحصول على المعلومه ووضعها فً جداول للمعالجات االحصائٌه للتعرف على 

 نظٌم االتصالً قٌد البحثواقع الت

 

 الوسائب االحصائيه  2-7

 

( ......................................1) 

( ....................2) 

........................( ..3) 

-------------------------------------------------------- 

استخدام الحاسوب فً بحوث التربٌه الرٌاضٌه ، ودٌع ٌاسٌن وحسن محمد : التطبٌقات االحصائٌه و (1)

 162، ص  1888الموصل ، دار الكتب للطباعه والنشر ، 

،  1881هناءالعكٌلً : التحلٌل االحصائً فً التربٌه وعلم النفس  ، بغداد ، دار الحكمه للطباعه والنشر . (2)

 216- 214ص
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  تحليل ومناقشة النتائجعرض و -3

 تحليل النتائجعرض و 3-1

 المحسوبه والجدولٌه والدالله االحصائٌه الجابات عٌنات البحث 2ٌبٌن النسبه المئوٌه وكا

 /  هل ٌوجد  تنظٌم اتصالً بٌن المدرب والالعب1

         

 ٌكون تنظٌم ا االجتماعات والندوات الدورٌه عن طرٌق االتصال     2

النسبه  العدد البدائل / مدى استخدامها ت

 لمئويها

 2كا

 المحسوبه

 2كا

 الجدوليه

الدالله 

 االحصائيه

1 

2 

3 

 

 دائما"

 احيانا"

 ال يمارس

5 

44 

5 

5% 

44% 

5% 

 

491192 

 

5999 

 

 معنويه

 /  استخدام الوسائل السمع بصرٌه  لالتصال بالجمهور الداخلً والخارجً  3

النسبه  العدد البدائل / مدى استخدامها ت

 المئويه

 2كا

 المحسوبه

 2كا

 الجدوليه

الدالله 

 االحصائيه

1 

2 

3 

 دائما"

 احيانا"

 اليمارس

3 

7 

44 

3% 

7% 

44% 

 

491672 

 

 

5999 

 

 معنويه

 

 

 

النسبه  العدد ى استخدامهاالبدائل /مد ت

 المئويه

 2كا

 المحسوبه

الدالله  الجدؤليه 2كا

 االحصائيه

    %5 5 دائما" 1

 احيانا 

 اليمارس

5 

44 

5% 

44% 

 معنويه 5999 491192



 تنظٌم  المطبوعات عن انجازات النادي السنوٌه   4

النسبه  العدد البدائل / مدى استخدامها ت

 المئويه

 2كا

 المحسوبه

 2كا

 الجدوليه

الدالله 

 الحصائيه

1 

2 

3 

 دائما"

 نا"احيا

 اليستخدم

5 

25 

24 

5% 

25% 

24% 

 

131452 

 

 

5999 

 

 معنويه

 

 ٌتم تحفٌز الجماهٌر للعمل الجماعً مع االداره عند الحاجه  -5

النسبه  العدد البدائل / مدى استخدامها ت

 المئويه

 2كا

 المحسوبه

 2كا

 الجدوليه

الدالله 

 االحصائيه

1 

2 

3 

 دائما"

 احيانا"

 اليستخدم

5 

44 

5 

5% 

44% 

5% 

 

131452 

 

5999 

 

 معنويه

 /    هل ٌستخدم االنترنت فً  نشر مجله شهرٌه للنادي او انجازاته  6

النسبه  العدد البدائل / مدى استخدامها ت

 المئويه

 2كا

 المحسوبه

 2كا

 الجدوليه

الدالله 

 االحصائيه

1 

2 

3 

 دائما"

 احيانا"

 اليستخدم

14 

24 

24 

14% 

24% 

24% 

 

41416 

 

 

5999 

 

 معنويه

 هل ٌستخدم االقراص )السٌدي( فً انتاج افالم وثائقٌه  / 3

النسبه  العدد البدائل / مدى استخدامها ت

 المئويه

 2كا

 المحسوبه

 2كا

 الجدوليه

الدالله 

 االحصائيه

1 

2 

3 

 

 دائما"

 احيانا"

 اليستخدم

 

5 

5 

44 

5% 

5% 

44% 

 

491192 

 

5999 

 

 معنويه

 

 



 اخلٌه والخارجٌه للجمهور/  سهولة قرائة لوائح  االعالنات االد 9

النسبه  العدد البدائل / مدى استخدامها ت

 المئويه

 2كا

 المحسوبه

 2كا

 الجدوليه

الدالله 

 االحصائيه

1 

2 

3 

 

 دائما"

 احيانا"

 اليستخدم

 

4 

14 

44 

4 

14% 

44% 

 

521244 

 

 

5999 

 

 معنويه

 

 استخدام الصحف الجدارٌه االرشادٌه لتحقٌق اهداف اعالمٌه  – 8

النسبه  العدد ائل / مدى استخدامهاالبد ت

 المئويه

 2كا

 المحسوبه

 2كا

 الجدوليه

الدالله 

 االحصائيه

1 

2 

3 

 دائما"

 احيانا"

 اليستخدم

 

14 

44 

 

14% 

44% 

 

521244 

 

 

5999 

 

 معنويه

 العمل بمقترحات الجمهور لخدمة المسٌره الرٌاضٌه 16

البدائل / مدى  ت

 استخدامها

النسبه  العدد

 المئويه

 2كا

 المحسوبه

 2كا

 الجدوليه

الدالله 

 االحصائيه

1 

2 

3 

 دائما"

 احٌانا"

 الٌستخدم

5 

5 

46 

5% 

5% 

46% 

 

489182 

 

5،88 

 

 معنوٌه

 تقوٌم العاملٌن والالعبٌن والمدربٌن للجهود المبذوله-11

النسبه  العدد البدائل / مدى استخدامها ت

 المئويه

 2كا

 المحسوبه

 2كا

 الجدوليه

الدالله 

 االحصائيه

1 

2 

3 

 دائما"

 احيانا"

 اليستخدم

5 

14 

35 

5% 

14% 

35% 

 

311125 

 

 

5999 

 

 معنويه

 



 مناقشة النتائج 3-2

من العرض السرٌع للنتائج اتضح ان هناك عدد من االنشطه الٌتم ممارستها من قبل عدد      

 (%من االجابات هذه الٌوجد86-96كبٌر من المؤسسات الرٌاضٌه وبنسب عالٌه تتراوح بٌن )

% ولتحقق 46تنظٌم االتصال مع الالعب والمدرب فً المؤسسات الرٌاضٌه حٌث كانت نسبتها 

(الٌستخدمون هذا النشاط فً 489182حٌث بلغت قٌمتها) 2من معنوٌة الفروق تم استخراج كا

المؤسسات الرٌاضٌه كذلك عدم استخدام الوسائل السمع بصرٌه عن طرٌق االتصال  حٌث 

% ولتقدٌر معنوٌتها بلغت قٌمة) 46التً ال"تستخدم   هذا البرنامج هً بلغت نسبة المؤسسات 

كذاك انتاج االفالم الوثائقٌه على  5988( وهً اكبر من القٌمه الجدولٌه والبالغه 489632كا

) 2% من المؤسسات الرٌاضٌه وكا46االقراص  حٌث بلغت نسبة الغٌر ممارسٌن لهذا النشاط 

489182) 

 ة لوائح االعالنات من قبل الجمهور الخارجً والداخلً   كانت وكما وانسهولة قرائ
( ولوضع التسهٌالت للجماهٌر حصه 529264) 2%( وقٌمة كا46نسبتها عالٌه )

ضعٌفه لدى المؤسسات الرٌاضٌه حٌث بلغت نفس حصه استخدام الصحف االرشادٌه 
 2ودرجة كا %46الجدارٌه لالعالنات اما  العمل بمقترحات الجماهٌر  كانت بنسبة 

(489182) 
كل هذه هً واقع موجود فً المؤسسات الرٌاضٌه بالعراق على اختالف درجاتها الوظٌفٌه     

فً نظر الباحثان فهً امور سلبٌه ٌجب ان تخضع الى دراسه شامله من قبل المسئولٌن وانهاء 

حقق اهداف الفوضى االدارٌه المنتشره بكثره فً االدارات والمؤسسات الرٌاضٌه النها الت

المؤسسه الرٌاضٌه وتطوٌر نشاطاتها واذا اخذناها بنظر االعتبار فهً امور مهمه جدا" تدل 

على مدى النشاطات االتصالٌه والمرئٌه والمسموعه وحتى المكتوبه ان جهل االدارات العلٌا 

ذنا بهذه االمور االعالمٌه التً تعتبر من اهم وسائل تطوٌر ونجاح المؤسسه الرٌاضٌه اذ اخ

بنظر االعتبارقلة ممارستها فكٌف سٌئول واقع االرٌاضه فً العراقٌه فً المؤسسات واالندٌه 

واالتحادات مع مراعاة هذه االمور الجوهرٌه و قلة الكوادر المثقفه والواعٌه للعمل االداري لذا 

ارٌه ٌرى  الباحثان من اجل الوصول بالرٌاضه الى االمام ٌجب محو االمٌه االعالمٌه واالد

الموجوده داخل المؤسسات الرٌاضٌه ومحاولة تطوٌرها نحو االفضل بعٌده عن الشخصٌات 

والمصالح المشتركه المنطوٌه تحت ذراع الصداقه ونرى هذا مرتبط بما جاء فً اجابات كل من 

% لصالح الٌمارس هذا  العمل 35متابعة ما ٌنشر من اخبار عن الموسسه حٌث كانت االجابه 

وسسه الرٌاضٌه مٌه كانت للسوال الذي ٌتم تقٌم العاملٌن الذي اثبت ان المسول عن الوبنسبه عال

غٌر قادر على تقٌم االدارٌٌن الموجودٌن فٌها ان  ضعف العاملٌن او قلة الكادر المثقف بدوره 

فً االتصال داخل وخارج الموسسه وما ٌدر على الموسسه من امتٌازات سٌودي بالموسسه الى 

 تج عنالفشل النا

 ضعف المتابعه وقلة النشاط -1
 عدم االهتمام بشكل واضح وحقٌقً من قبل المؤسسه بالعالقات العامه -2
 قلة التخصٌصات المالٌه -3
عدم وجود جهاز خاص على مستوى مركزٌة الدوله اوفً الهٌئه مسؤول عن تقٌٌم  -4

 نشاط    االدارٌٌن ووضع االنظمه الخاصه بهم 



 على االعالمٌٌن طغٌان الجانب االداري والثقافً -5
 وهناك اجابات النشطه  كانت احٌانا" ما تمارس منها--

% كذلك تحفٌز 46منها تنظٌم االجتماعات والندوات عن طرٌق االتصال  كانت نسبتها المئوٌه 

وعلى الرغم من ذلك ٌكون نشاط المؤسسه محدود وقد ٌعود ذلك  -الجماهٌر للعمل الجماعً 

الخبره فً اتخاذ القرارحٌث نالحظ ان سلبٌات االندٌه اكثر من  الى ضغف االداره العلٌا وقلة

ان المفتاح اٌجابٌاتها ان العمل االداري ٌجب ان ٌبنى على الدقه والتنظٌم وترى الباحثتان 

وحدة التنظٌم  االتصالً، والعالقات االجتماعٌة  المنهجً لحل المسائل المطروحة هنا، هو مبدأ

لٌس فقط عن جوهر العملٌة االتصالٌة وآلٌة عمل  فوري للكشوالوعً، وان هذا المبدأ ضر

هذا وتظهر )وتكوٌن اشخاص . -السٌكولوجٌة -االجتماعٌة القوانٌن االجتماعٌة بل وعن القوانٌن

عملٌة االتصال النها  سمة  الصالت الفعلٌة بٌن اإلنسان والمجتمع وتبرز وتتطور فً مجموعة

ماعً المحٌط والقٌام بالسلوك االجتماعً بشكل ذي معنى االجت تمٌز المجتمعات لفهم العالم

مشاكل وتوترات الحٌاة الٌومٌة، وكلما زادت الحاجة الى العالقات  باإلضافة الى الهروب من

بالتالً االعتماد على عملٌة النشاط االتصالً، حٌث ان احتمال زٌادة تغٌر  االجتماعٌة زاد

كه. وحٌث ان المجتمع فً طرٌقه الى النمو بشكل من معارف الفرد ومشاعره وسلو المعلومات

تقوم  وتكنولوجٌا االتصال تتطور، فإن وسائل اإلعالم، بما فٌها عملٌة االتصال االنسانً، كبٌر

ٌعنً اعتماد  بدور هام فً وظٌفة نقل المعلومات، وكلما زادت عملٌة العالقات االجتماعٌة، هذا

لنقل( المعلومات للفرد  نسانً ووسائل االتصال األخرىاالفراد على عملٌة النشاط االتصالً اإل

وهذا ما ٌفٌد االندٌه  (1)مما ٌؤدي الى ازدٌاد درجة التغٌر نحو االفضل بدون سلبٌات(

الرٌاضٌه هو زٌادة الوعً الجماهٌري  باهمٌة االندٌه ودورها فً تربٌة الجٌل وانماء القٌم 

طرٌق  االعالم والنسات الداخلٌه والخارجٌه االخالقٌه والسلوكٌات  والعادات الصحٌه عن 

 والمجالت التً تصدرها االندٌه

 

 االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات 4-1

ان للتنظٌم االتصالً داخل العمل االداري لالندٌه دوراساسً فً رفع مستوى االنجاز  -4
 نتٌجة العمل الجماعً  

 افة, االذاعة, التمفزيون ضعف االىتمام بوسائل االتصال الجماىيرية " الصح -5
 عدم االىتمام بمقترحات الجماىير -6

 

 

-------------------------------------------------------- 

 25ص  1883الكتب  عالم –محمد عبد الحمٌد "دراسة الجمهور فً بحوث اإلعالم" ( 1) 



 التوصيات 4-2

 ة, التمفزيون ".االىتمام بوسائل االتصال الجماىيرية " الصحافة, االذاع .3
 االىتمام بعمل نشرات تتضمن عرضيا النشطة وانجازات االنديو خالل الموسم .4
 عدم اىمال  دور المدرب واالداري باعتبارىم حمقة وصل لالتصال  -3

 

 المصادر العربيه

 

  رٌسان خرٌبط مجٌد : مناهج البحث فً التربٌه الرٌاضٌه ، الموصل ، مطبعة جامعة
 1893الموصل ،  

 2005برغوث : العالقات العامو _اسس نضريو ومفاىيم عصريو , القاىره , عمي
  ، فاخر عاقل : اسس البحث العلمً فً العلوم السلوكٌه ، بٌروت ،دار العلم للمالٌٌن

1838 
  فان دالٌن لٌوبو لد : مناهج البحث فً التربٌه وعلم النفس ، )ترجمة ( محمد نبٌل نوفل

، لشئون المطابع االمٌرٌه ،  1894بة االنجلو المصرٌه ، ، القاهره ،مكت 3واخرون ، ط
1894 

 القاهره . الهٌئه العامه 1مجمع اللغه العربٌه: معجم علم النفس والتربٌه ، ج . 
  "1883الكتب  عالم –محمد عبد الحمٌد "دراسة الجمهور فً بحوث اإلعالم 
 1894ة النهضه المصرٌه ، محمد عبد السالم : القٌاس النفسً والتربوي ، القاهره ، مكتب 


 2444نوري الشوك  9 رافع صالح : دليل الباحث لكتابة االبحاث في التربيه الرياضيه 9  

  هناءالعكٌلً : التحلٌل االحصائً فً التربٌه وعلم النفس  ، بغداد ، دار الحكمه للطباعه
 1881والنشر .

 1899ر الكتاب ، ، موصل ، دا2وجٌه محجوب : طرا ئق البحث العلمً  ومناهجه ،ط 


 363،ص  1895، بغداد ،دار الحكمه ، 1وجٌه محجوب : طرائق البحث العلمً ومناهجه ،ط 

  ودٌع ٌاسٌن وحسن محمد : التطبٌقات االحصائٌه واستخدام الحاسوب فً بحوث التربٌه
 1888الرٌاضٌه ، الموصل ، دار الكتب للطباعه والنشر ، 

 ( االستماره1ملحق )

 المحترم  -----------------السٌد 

 تحٌه طٌبه 

ارجوا تفضل حضرتكم للالجابه عن االسئله التً تخدم بحثً الموسوم ) درا سة واقع          

 التنظٌم االتصالً فً االندٌه الرٌاضٌه (  راجٌه من حضرتكم التعاون لخدمة الرٌاضه العراقٌه 

 الباحثان                                                                                   

 



 "   اليمارس "      احيانا"    دائما الفقرات                                               

 هل ٌوجدتنظٌم اتصالً بٌن المدرب والالعب -1
 ٌكون تنظٌم االجتماعات والندوات الدورٌه عن طرٌق االتصال -2
 ال بالجمهور الداخلً والخارجً استخدام الوسائل السمع بصرٌه لالتص -3
 تنظٌم مطبوعات عن انجازات االندٌه السنوٌه  -4
 تحفيز الجمهور للعمل مع االداره عند الحاجه للعمل الجماعي ٌتم   -5
 هل ٌستخدم االنترنت فً  نشر مجله شهرٌه للنادي او انجازاته    -6
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 (2الممحق )
 ن االساتذه ذوي الخبره والدرايو العمميو بالماده وىم كل منتم اجراء مقابالت شخصيو مع عدد م

 ا. د جالل العبادي
 ا. د محمود عمي

 ا. د ىيثم القيسي        عن طريق االنترنت
 ا. د مؤيد عبد اهلل

 حيث تم االخذ بجميع ارائيم نحو االمور التي تخص مادة البحث
 

 (3الممحق )
 الخبراء

 جامعة بغداد / كمية التربيو الرياضيو / جادريو     ا.د جالل العبادي             
 ا. د محمود عمي المرسومي    جامعة واسط / كمية االداره واالقتصاد / واسط

 ا.د مويد عبد اهلل                    جامعة بغداد/كمية التربيو الرياضيو/ لمبنات
 

 


