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 باللغة العربية. مستخلص البحث

التعرف على الثقافة الرياضية ألعضاء للهيئات اإلدارية ومستوى ادائهم في األندية هدفت الدراسة الى 
 التخصصية لذوي االعاقة من وجهة نظر المدربين والالعبين.

( أستخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب الدراسة المسحية، تكون مجتمع البحث من )المدربين والالعبين
( مدرب والعب بالتساوي في األندية 200( مدرب والعب. وتمثل عينة البحث والبالغ عددهم )420والبالغ عددهم الكلي )
 التخصصية للمعاقين.

قام الباحث بعرض مجاالت المقياس وفقراته على مجموعة من الخبراء لغرض التأكد من صدق توزيع فقرات 
بعد اجراء التعديالت وفقا لرأي و  العتماد محاور وفقرات المقياس)%70ثر من )المقياس. وقد اعتمد الباحث على نسبة أك

( محاور ومناسبا للتطبيق 9( عبارة موزعة على )60الخبراء أصبح مقياس الثقافة الرياضية بصورته النهائية يتكون من )
 على األندية التخصصية للمعاقين.

اس األداء وفقا الستمارة اعدت مسبقا من قبل وزارة ثم تم تطبيق المقياس على افراد عينة البحث ثم قي
 ( نقطة.1000الشباب والرياضة العراقية والذي يتكون من )

االمكانية الكافية في محاور )العالقات العامة، القيادة،  ال يمتلكون افراد عينة البحث واستنتج الباحث ان
 الم، االحتراف، القوانين، التكنلوجيا، التسويق(االمكانية في المحاور )التنظيم، االع ونيمتلكبل  اإلنجاز(

ضرورة االهتمام و  باستخدام نتائج هذا البحث في إعادة تقييم األندية الخاصة بالمعاقين.وأوصى الباحث 
  بالثقافة الرياضية في تطوير الهيئات اإلدارية لألندية المعاقين.

  

وعالقتها بأداء األندية لدى اهليئات اإلدارية الثقافة الرياضية 
 التخصصية لذوي اإلعاقة من وجهة نظر املدربني والالعبني.
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Abstract. 

Sport Education In Administrative Bureau And Its Relationship With Disabled Clubs’ 

Performance from The Coaches’ and Players Point of View 

The aim of the research is to identify the physical education culture of 

administrative bureau and their level of performance in specialized clubs for disabled from 

the coaches’ and players’ point of view. The researcher used the descriptive method. The 

sample was (420) coaches and players and the subjects were 200 coaches and players. The 

researcher designed and applied a scale for sport education that consisted of 60 items 

distributed on 9 axes suitable for disabled clubs. The scale was applied on the subject then 

the performance was measured to according to a form designed by the ministry of sport and 

youth. The researcher concluded that the subject does not have necessary potentials in 

general relationships, leadership and achievement yet they have other potentials in 

organization, media, laws, technology and marketing. Finally the researcher recommended 

using the results of this research in evaluating clubs for disabled athletes as well as the 

necessity of paying attention to sport education for developing administrative bureau in clubs 

for disabled athlete.  
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