
 
 ( دراسة معوقات األنشطة الرياضية للجامعات الحكومية في بغداد) 

 الجامعة التكنولوجيا/ قسم النشاط الرياضي 
 هدى محمد سليمان/م.م 

 :تضمن البحث خمسة أبواب هي 
 :                                   هذا الباب على التعريف بالبحث ويشتمل/الباب األول 

  :مقدمة البحث وأهميته
من جميع الجوانب العقلية  للطلبة حقق النمو الكاملتالجامعة مؤسسة تعليمية تعتبر         
أهمية خاصة يحتل النشاط الطالبي والسيما النشاط الرياضي  وعليه فأن واالجتماعية والنفسية
حيث تسهم هذه البرامج  البرامج الرياضية وفق جدولة زمنية من خالل إعداد وتنفيذ الجامعاتبرامج 

تحقيق العناصر الشاملة لنمو و إلى استغالل أوقات الفراغ استغالال ايجابيا نافعا  لبةفي توجيه الط
الة و سواء  بدنيا وصحيا أو نفسيا واجتماعيا ، وبالرغم من تلك األهميالطلبة نموا متكامال  انه  ا 

الرياضية لذا يهدف البحث إلى التعرف على معوقات  في مشاركة الطلبة في األنشطة ضعف يوجد
 .ضعف مشاركتهم من وجهة نظرهم فيها وأسباب مشاركة الطلبة تلك األنشطة و
احتوى هذا الباب على الدراسات النظرية ذات العالقة  :الدراسات النظرية والمشابهة/ الباب الثاني

بالبحث التي تضمنت المفاهيم األساسية للنشاط الرياضي بصورة عامة والنشاط الرياضي الجامعي 
بصورة خاصة واإلستراتيجية التي تبنى عليها أسس األنشطة الرياضية في الجامعات فضال عن 

 .التعليق عليها وأوجه االستفادة منهاالدراسات السابقة والمشابهة ومناقشتها و 
جراءاته الميدانية /الباب الثالث    جراءاته : منهج البحث وا  تضمن هذا الباب منهج البحث وا 

خطوات و الميدانية، استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالءمته لمشكلة البحث، 
جراء المقابالت الشخصية مع  االطالع على المصادر العربيةإجراء البحث التي تضمنت  واألجنبية وا 

طلبة الجامعات من وثم التطرق إلى مجتمع وعينة البحث الخبراء والمختصين لتحديد محاور البحث 
( 0100)والبالغ عددهم( 2102 -2102)المشمولة بالبحث وللدراسة الصباحية للعام الدراسي 

تمارة االستبيان واستخراج معامالت من مجتمع األصل وتصميم اس%  5وهي تمثل  طالب وطالبة
المستعملة ثم التجربة االستطالعية ثم التجربة  الصدق والثبات والموضوعية واألدوات واألجهزة

 . الرئيسة كذلك الوسائل اإلحصائية المستعملة في البحث
 اعرض النتائج وتحليلها ومناقشتها تناول عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشته:الباب الرابع

 .باستعمال األساليب اإلحصائية المناسبة وصواًل إلى تحقيق أهداف البحث 
توصل الباحث في دراسته إلى أهم االستنتاجات : االستنتاجات والتوصيات : الباب الخامس 

 . والتوصيات
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Search included five sections are                                                           :  

Part I / research and definition of this section includes Introduction of research 

and its importance: The University is an educational institution achieve the 

full development of students of all aspects of mental and psychological, 

social, and therefore the student activity, especially sports activity occupies a 

particularly important programs of universities through the preparation and 

implementation of sports programs according to the scheduling, where 

contribute to these programs in guiding students to take advantage of leisure 

exploited positively useful and achieve cross-cutting elements for the growth 

of the students developed an integrated both physically and health or 

psychologically, socially, and in spite of the importance and However, there is 

a weakness in student participation in sports activities so research aims to 

identify the obstacles to such activities and student participation in and 

reasons for the poor participation from their point of view . 

Part II / theoretical studies and similar: contains the section on theoretical 

studies related to the research, which included basic concepts of sports 

activity in general and sports activity university in particular, and the strategy 

upon which to build the foundations of sports activities in the universities as 

well as previous studies and similar, discuss and comment on them and draw 

benefit from them. 

Part III / research methodology and procedures of the field: This included the 

door research methodology and procedures of the field, the researcher used 

the descriptive style survey of its relevance to the research problem, and steps 

to perform the search, which included access to sources of Arab and foreign 

countries and conduct personal interviews with experts and specialists to 

identify themes and then addressed to the community and a sample Search of 

college students covered by the research and study of the morning for the 

academic year (2012 - 2013) and numbered (1011) students representing 5% 

of the community of origin and design of the questionnaire and extract the 

coefficients of validity and reliability, objectivity and tools and devices used 

and then experiment reconnaissance and then experience the main as well as 

the means of statistical used in the search. 

Part IV: Results, analysis and discussion of eating display and analysis of 

research data and discuss the use of appropriate statistical methods in order to 

achieve the objectives of the research 

Part V: Conclusions and Recommendations: researcher in the study to the 

most important conclusions and recommendations 
 


