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 التعريف بالبحث -1

 المقدمة وأهمية البحث -1 -1

يثير  االهتمرام اليثير  مرن  مستوىت الدولية والعالمية وصل الى الالبطو إعدادالعالم في دول اهتمام  إن       

لرردول مررن إميانيررات وطالررات عاليررة سرروا  يانررت ب رر ية او للبطرروالت لمررا تسرره ا هرر ا ا والمنظمررينالمهتمررين 

هر ا البطروالت  إلنجاحتطلب من ه ا الدول ح د جميع ما تمليه عنوية لنجاح ه ا البطوالت وه ا يمادية او م

 ف عرالرى ا لرام يميرن مرن ه لهرا التالمعنويرة  لميرة تحرول هر ا النجاحرات  بمقرايي وه ا النجاح غي  محدد 

 اإلحيراممرع بعهرها للتعر ف علرى يرل مسرتوى وتجنرب  األ لرامومقا نة هر ا  ليل بطولة على مستوى النجاح

 الظاه ة ب يل موهوعي. نوال ين ال يقيم ف اداألال اتية ليل 

بر  يرل واحرد منهرا مرن حير  التري تعت األلعرابعديدة مرن  أنواعوان ما تمتليه فعاليات العاب القوى من        

قرانون وال عبرين فعاليرة مسرتقلة بحرد  اتهرا لر ا فران تنظريم فعاليرات العراب القروى الحيام والاالدوات والقهاة و

يمرا ان تالي نجراح البطولرة بصرو ة عامرة   ه ا الفعاليات وبال إلنجاحالولت يتطلب اليثي  من الجهد والمال و

ى اثنرا  االدا  مسرتو أعلرىالتنظيم الجيد للبطوالت يح  ال عبين على ب ل المزيد من الجهد في الوصول الى 

 على التناف  ب يل جيد . ل عبينالمثالية للسبالات من  وح معنوية جيدة  األجوا لما توف  

يمررا إن التقرردم فرري أ  مجررال مررن مجرراالت الحيرراة ال يميررن مع فترره إال مررن هرر ل القيررا  والقيررا  هررو       

مرن حير  التنبرا والرتحيم فري البي رة المدهل الحقيقري للنهروب بمجراالت الحيراة يافرة ومنهرا المجرال ال ياهري 

ل لك تعد المقايي  من أهرم وسرا ل التقيريم والت رهيو لمرواطن الها جية وهبط متغي اتها والسيط ة عليها   

 والهطأ في حالة الموهوع المقا  ومنها تنظيم البطوالت.   والصحةالهعف والقوة 

مقا نرة برالبطوالت م لتنظريم بطروالت العراب القروى قيريمقيرا  لت أعدادالبح  بمحاولة  أهميةوهنا تيمن        

لسرد البعيرد عرن الموهروعية او الر اتي تقدي   لمي ليل بطولرة يحرل محرل التقيريم ال هصري  وإعطا العالمية 

 .مجاالت البح  فجوة الف اغ الموجودة به ا النوع من

التالي يسهم في تطوي   ياهة والت وباإلدا ة التنظيمية للبطتطوي  في ليي يسهم مساهمة فعالة         

على المستوى المحلي وسعيا لتحصيل القد ة والقابلية على تنظيم واستهافة البطوالت القط ية العاب القوى 

 . بالنسبة ل تحادات الف عية واستهافة البطوالت القا ية والعالمية بالنسبة ل تحاد الم يز .

 

 مشكلة البحث  -2 -1

االهتمام باللعبة  القوى هو أللعاباجبات االتحاد الم يز  أو االتحاد الف عي إن من أهم و            

 وتنظيم وتح يد يل الطالات من اجل اال تقا  بالمستوى الفني لمزاوليها ومن أب ز أوجه االهتمام هو إلامة

ن  لك على سوى يامن ه ل لجنة المسابقات في االتحاد التي تهم مزاولي ه ا اللعبة  بطوالت العاب لقوى

من  أوي  ف االتحاد عليها المحافظة التي  أنديةفي المحافظة فتنظم بطولة  المستوى االتحاد الف عي أ 

 البلد أنحا على المستوى االتحاد الم يز  أ  في يافة  أو  اال تقا  بمستوى الفني للعبة فيها  مس وليته

لمهتلف الف ات العم ية النا  ين ة الجا زة اليب ى بطول أوالع الية  األندية)لجنة المسابقات( بطولة  فتنظم

  وتيمن م يلة البح  في ساال المنظمين له ا  والمتقدمات والمتقدمينوال ابات وال باب والنا  ات 

ال   حققته وعن ليمة النجاح  الجهد المب ول من لبل المنظمين له ا البطولة ؟ البطولة عن ليمة النجاح

فيثي ا ما تيون اإلجابة على ه ا التساال من ه ل التقدي ات ال اتية  ظيم ؟البطولة على مستوى التن

ولعدم وجود مقيا  له ا النقد الموهوعي  أمامالتي ال تصمد  ..الخ (..)جيد   جيد جدا    وبالمستويات

د والن مستوى التنظيم يعي  مستوى الجهالحالة التنظيمية التي تعطي ال لم الموهوعي لمستوى التنظيم 

 في حل ه ا الم يلة من ه ل تصميم انله ا سعى الباحثالمب ول من لبل االتحاد ولجنة المسابقات التي فيه 

إسهاما منا في سد جهود المنظمين له ا البطولة  نقّيمالتالي وبنا  مقيا  لتقييم تنظيم بطوالت العاب القوى وب

   في بلدنا العزيز . القوى  بأللعادعما وتطوي ا  والف اغ العلمي في ه ا الجانب هدمة 
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 أهداف البحث -3 -1

 يهدف البح  إلى :         

 .  العاب القوى ِمْقيا  لَِتقييِم َتنظيُم بطواَلتِ وبِناُ  تصميم  -    
  .  المحلية  القوى ييم بطوالت العابتق -    

 فرض البحث  -4 -1

 بان: انيفت ب الباحث         

بطوالت القد ة على التميز بين وله المبتي  لمقيا  م على اياب القوى يمين إن تقيجميع البطوالت العأن  -

 .بالتالي يميز بين الجهود المب ولة من لبل المنظمين لها المقامة و

 مجاالت البحث  -5 -1

 .أللعاب القوى االتحاد المركزي وأعضاء الهيئات اإلدارية في االتحادات الفرعية  البشري: المجال -1-5-1

 . جامعة القادسية/ كلية التربية الرياضية المجال المكاني :  -1-5-2 

 .  2012/  6/ 10ولغاية  2012/ 5/  25للفترة من  ألزماني:المجال  -1-5-3

  الدراسات النظرية -2

 ماهية العاب القوى  -2-1

تاخل  فاي جميا   أن مسابقات العاب القوى ركن هام من أركاان التعلايف فاي مجاات التربياة العاماة فهاي

أن أوت مااا يفعلااط العفاا  عنااخما يقااه علاال شخميااط هااو الم ااي  إذباارامو ومناااهو المااخارح بمراحلهااا الم تلفااة 

وعنخما ي تخ نموه يبخأ في الجري والقفز ورمي األشياء يمينا ويسارا أي انط بعبيعتط يماارح رياضاات الم اي 

 ضات العاب القوى رسها اإلنسان هي رياوالقفز والرمي وعلل ذلك فان الرياضات األولل التي يما

وتتميز مسابقات العاب القوى عن العخيخ من األن عة األلرى فاي أنهاا رياضاة من ماة يح مهاا شيااح 

 المتر وتسجي  الزمن وي ترك في منافساتها العخيخ من المتسابقين من الجنسين علل حخ سواء . 

توضا  فاي تح يمهاا  ألنهاا األن اعةن العخياخ مان كما ان هذه المسابقات تصاب  شايئاح حقيقيااح ي تلاه عا

تحت مقاييس ثابتة ويم ن للمتسابق ان يح ف علل نفساط ولايس الح اف فقان بينماا نجاخ الرياضاات  االلارى فاي 

بعااا االحيااان ان الالعااق المحااق ال ياللااذ حقااط الن هناااك ح مااا هااو الااذي يقاارر النتيجااة م اا  المصااارعة 

تحت  العاب القوى م اناح هاماح وبارزاح في برامو الخورات االولبياة وابابحت  واليوم  (1)والمالكمة وكرة القخم.

تعاخ مان االن اعة ذات  أنهااالال  باإلضاافةورشيهاا  األمافتمارح في م تله دوت العالف حيث تعاخ مقياساا لتقاخم 

قاط مان اهاخا  ب فااءة عالياة ولماا تحق األداءاالثارة والعاب  التنافسي ن را لما تعرضط من شخرة الالعاق علال 

 (2)تعليمية وتربوية باالضافة الل شخرتها علل تحسين ال فاءة   البخنية 

 1.تقسيم مسابقات العاب القوى -2-2

 تمتاز العاب القوى عن غي ها من األلعاب األه ى بتعدد وتنوع ف وعها   ويمين تقسيمها الى :

 :  مسابقات اال ياب -1

 التتابع-الحواجز والموانع  -بالات الم ي س -المسافات الطويلة  - المسافات المتوسطة -ات القصي ة المساف

 : مسابقات الوثب والقفز  -2

 القفز بالعصا   -الوثبة الث ثية   –الوثب الطويل  -العالي  القفز 

 مسابقات  مي وإطاحة :  -3

 مط لة    - مح    -ل و    -جلة 

 .  المسابقات الع ا ية والسباعية -4

                                                             
(1)

 13-12, ص 1998, مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية , جامعة اإلسكندرية , مسابقات الميدان والمضمار سعد الدين ابو الفتوح الشرنوبي وعبد المنعم إبراهيم :   
 9-8, ص2001علمي , جامعة بغداد , , وزارة التعليم العالي والبحث ال1, ط العاب الساحة والميدانبد الكريم ألفضلي وطالب فيصل : ( صريح ع2)

1
 17-16-15, ص  نفس المصدر السابقسعد الدين أبو الفتوح وعبد المنعم إبراهيم : - 
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 حث وإجراءاته الميدانية منهج الب -3

 منهج البحث        -1 -3

 المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لم  مته طبيعة الظاه ة المد وسة .  اناستهدم الباحث               

 ادوات البحث :  -3-2

  ادوات البح  ))وهي الوسيلة او الط يقة التي يستطيع بها الباح  حل م يلته مهما يانت تلك االدوات 

بيانات وعينات واجهزة((. 
(1)

  

 مجتمع وعينة البحث -1 -2 -3

واالتحادات أللعاب القوى المسابقات في االتحاد الم يز   أعها  لجانيتيون مجتمع البح  من             

 – 2008للفت ة )الف عية التابعة له ولجان تنظيم البطوالت في الماسسات ال ياهية الجامعية والمد سية 

الع الية وبطوالت الجا زة اليب ى  لألنديةالعاب القوى بيانات بطوالت . اما عينة البح  فيانت ( 2012

 بطولة (38) العينةحي  بلغ عدد والمه جانات الجامعية والمد سية أللعاب القوى في بعب محافظات البلد 

. 

 المستعملة في التجربة الميدانية :  األدوات -3-2-2

 المصاد  والم اجع  -
 . ( 2)استط ع ا ا  الهب ا   استما ة  -

 المقابالت الشخصية. -

 . (DELLجهاز حاسوب نوع  البتوب ) -

 خطوات تنفيذ البحث : - 3 - 3

 المقياسطريقة تصميم  -1 - 3 -3
في صرياغة بنرود أو فقر ات المقيرا  حير  تعتمرد هر ا الط يقرة  ث ستونعلى ط يقة  انأعتمد الباحث           

الباحثرران  معررين مجموعررة مررن االجابررات المتفاوتررة فرري صررحتها حررددت مررن لبررلسرراال ون ليررل علررى ان ييرر
 (3مقابلة ليل بديل مرن بردا ل االجابرة )الد جة  اعطا  الهب ا  والمهتصين ويتم على هو ها وع هت على

ليهرا العديد من المقاب ت ال هصرية  بغر ب الحصرول علرى يرم مرن المعلومرات يبتنرى ع اناج ى الباحثيما  
 اعهرا  االتحراد الم يرز  أللعراب القرروىتيروين فقر ات االسرتما ة وتنوعرت هر ا المقراب ت بحيرر  يانرت مرع 

بعرد المقراب ت   مد بين والعبين وإدا يين والحيام  وإع ميرين وأيراديميين فري مجرال االدا ة والتنظريم ومع 
 ع علررى اال  رريف الهرراو باالتحررادال هصررية ومررا اف زترره مررن المررام واحاطررة بالعمليررة التنظيميررة واالطرر 

 ( وفق الم احل االتية:1)ملحق المقيا إلى تصميم  انعمد الباحث للبطوالت السابقة الم يز  أللعاب القوى 
 : المقياستحديد مجاالت  -اوالا 

اسررتما ة اسررتط ع   ا  الهبرر ا  والمهتصررين علررى  رريل اسررتبيان مغلررق مفترروح يتهررمن  انعرر ب الباحثرر  
  وهي يالتالي :االستبيان ا بعة مجاالت  لبيان ص حية مجاالت المقيا  حي  تهمنيا  مجاالت المق

   المجال التحييمي. .1
 او االدا  . المجال التنسيقي .2
 .المجال الفني .3
 .المالي و االع مي .المجال4

                                                             
 . 72, ص1982,الكتب اللبناني ,بيروت  دارمنهج البحث العلمي عند العرب,  :  جالل محمد عبد الحميد -2
 الخبراء هم :  -2

 / بايوميكانيك ألعاب قوى/ جامعة القادسية             ا.د . حسين مردان عمر -2/ جامعة بغداد .   / بايوميكانيك ألعاب قوىصريح عبد الكريم ا.د . -1  

 أ.م.د. محمد حسين حميدي/ بايوميكانيك ألعاب قوى/ جامعة ميسان -4سية ا.م .د رحيم رويح حبيب /  تدريب ألعاب قوى / جامعة القاد - 3  

 ا.م.د. ماجد علي موسى / تدريب ألعاب قوى / جامعة البصرة   -6اختبارات كرة قدم / جامعة ذي قار        سلمان عكاب سرحان / -5  

 د. حيدر بالش جبر / تدريب ألعاب قوى / جامعة المثنىم. -8أ.م.د. حيدر ناجي حبش / علم نفس العاب قوى /جامعة الكوفة   -7     

     مي علي عزيز / اختبارات وقياس / جامعة القادسية -10أ.م.د. سالم جبار صاحب / اختبارات كرة قدم / جامعة القادسية .       -9    
   .145م,ص 2007, 1لمواهب,النجف االشرف ,ط, دار ا أدوات البحث العلمي في بحوث التربية الرياضيةمحسن علي السعدون وآخران :  -3
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مجرال مهرم وحيرو  وت ك في االستما ة ف اغ ليتسنى للهبي  اهافة أ  مجرال لرم ير د  ير ة ويعتقرد انره       
 . ألعاب القوىفي مسالة تنظيم بطولة 

وبعد جمع االستبيان تبين بان المجاالت المع وهة في االستبيان هي المجاالت التي تسهم في تنظيم      

  ولم يهف أ  هبي  مجاال اه  الى ه ا المجاالت . العاب القوىة بطول

لبيران ثراني الهبر ا  والمهتصرين علرى  ريل اسرتبيان  اسرتما ة اسرتط ع   ا  انبعرد  لرك عر ب الباحثر     
علرى عردد مرن الهبر ا  لبيران  -مع   ح موجز ليرل مجرال -اهمية المجال إ  تم ع ب ه ا المجاالت اال بع 

حي  تمثرل هر ا األ لرام تسلسرل االهميرة ( 5 -1مدى االهمية النسبية ليل مجال من ه ل اعطا  الت ليم من )
وبعد جمع هر ا اال لرام ليرل مجرال وتقسريمه علرى مجمروع ا ا  الهبر ا  علرى جميرع  النسبية وفق  أ  الهبي 

المجاالت )الجز  على اليل( تظه  لنا االهميرة النسربية ليرل مجرال مرن مجراالت المقيرا  ومرن ثرم يرتم ت تيرب 
 مرن حير  االهميرة إ  تعطرى ال تبرة( تسلسرل المجرال 4 -1)تمثرل ال ترب المجاالت حسب نسبة اهميتهرا حير  

لنهرا ي مجال اهمية ومن ه ل جمرع ا ا  الهبر ا  يران الت تيرب ا أللل (4)الهم مجال وهي ا إلى ال تبة  (1)
   :للمجاالت حسب االهمية هو

او  المجرررررررال التنسررررررريقي .3 %(.27)المجرررررررال التحييمررررررري .2 %(29المرررررررالي واالع مررررررري )المجرررررررال  .1
 .%(18) المجال الفني. 4 .%(26)االدا  

 
 :مجاالت المقياسلوبدائلها فقرات لاصياغة  -ثانيا

مررن الفقرر ات  ةمجموعرر انبعررد االطرر ع علررى المصرراد  المهتصررة بموهرروع البحرر  صرراغ الباحثرر          
الرر   حصررل عليرره الباحرر  مررن هرر ل ا ا  علررى هررو  الت تيررب وبرردا لها تتناسررب مررع نسرربة اهميررة المجررال و

و بلغ عردد البردا ل همر  ليرل فقر ة مرن    النسبيةة حسب االهميبعدد الفق ات ليل مجال الهب ا  يما  وعي 
بحير   المقيرا  المصرممالباح  ان ط يقة البدا ل الهمسة تت  م ب يل تام مع طبيعة  فق ات المقيا  ا  ي ى

جمع التفاصيل الف عية ليل فق ة وتم ت تيب هر ا البردا ل حسرب تيامرل الفقر ة مرن  تيون ه ا البدا ل الد  على
( وحسرب طبيعرة 5 -1لبردا ل مرن )والمثاليرة فري التنظريم حير  ت تبرت ا للجهرة المنظمرة  ولوجهرة الجهرد المبر

 التيامليرة فري التنظريم التري تمثرل الحالرة  لإلجابرةهو  (5) الفق ات أ  يونها ايجابية أو سلبية   بمعنى ان ال لم
ي المقرايي  االهر ى وانمرا والعي  بالعي  علما ان البدا ل لم تيرن واحردة لجميرع الفقر ات يمرا هرو المعتراد فر

يمررا  وعرري فرري صررياغة الفقرر ات االحاطررة بجميررع تفاصرريل  ليررل فقرر ة برردا لها الهاصررة حسررب طبيعررة الفقرر ة 
وترم م اعراة عردد فقر ات  أللعراب القروىالعملية التنظيمية بحي  يتسنى أل   هو استهدامها فري أ  بطولرة 

 يل مجال من المجاالت اال بع فيها .
 

 فقرات المقياس:صالحية  -ثالثا 
استما ة استط ع   ا  الهب ا  والمهتصرين علرى  ريل اسرتبيان مغلرق مفتروح  انبعد  لك ع ب الباحث     

إ  تعررد صرر حية الفقرر ات مررن  يتهررمن الفقرر ات وبرردا لها لمجرراالت المقيررا  لبيرران صرر حية الفقرر ات وبرردا لها

ق اتره صرالحة لقيرا  السرمة المر اد لياسرها   وتقرد  المتطلبات االساسية لبنا  المقرايي    ا  ينبغري ان تيرون ف

حير  لرام ( فقر ة 57حير  تهرمن االسرتبيان )   (1)ه ا الص حية برر ا  مجموعرة مرن الهبر ا  المتهصصرين

بع هها على مجموعة مرن الهبر ا   للتأيرد مرن صر حيتها و رمولها وتحقيقهرا للمسرتويات المطلوبرة  انالباحث

  الفقر ات التري تسرهم فري ليرا  هالفقر ات وبردا لها المع وهرة فري االسرتبيان  وبعد جمع االستبيان تبرين بران

ولد نالرت أغلرب الفقر ات لبرول جميرع الهبر ا  مرع ولم يهف أ  هبي  فق ة اه ى ألعاب القوى تنظيم بطولة 

مرن مجرال التحيريم علرى  (14  13  6الفقر ات )اج ا  تعدي ت يسي ة في صياغة البعب منها ولرم تحصرل 

 .وبه ا تم ح فها من مجاالت المقيا  الساال( الهب ا  )بسبب عدم اميانية احصا  االجابة لبدا ل لبول 

                                                             
(1)

 .447ص ,1985,مكتبة االنجلو المصرية , القاهرة   3,ط مناهج البحث في التربية وعلم النفس)ترجمة( محمد نوفل واخرون:  ديويولد فان دالين  
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  الفقرة:درجة المقياس وقيمة  –رابعا 

ية في عفي الي ف عن الحقيقة الوال تأثي هابالنظ  لتباين مستويات االس لة المصاغة ومدى           

التي وبدا لها إميانية المجاالت في المقيا  على توليد االس لة والهت ف والمقيا  ييل مجاالت المقيا  

وألجل جعل العمل موهوعيا في تصميم المقيا  و يتعامل مع يل فق ة على انها ت يل تي ف عن مينونه 

ولجعل د جة المقيا  من حسب اهمية الفق ة وزناً ما لد يهتلف مع الفق ات االه ى ولد يت ابه مع بعهها 

الى  انلجأ الباحثه ا الد جة متعا ف عليها في االوساط االياديمية وغي  االياديمية  ( ليون100%)

ع ب استما ة استط ع   ا  الهب ا  والمهتصين على  يل استبيان ثاني لبيان نسبة اهمية يل فق ة من 

ا من ه ل ليل منهالم وية فق ات المقيا    إ  تم ع ب ه ا الفق ات على الهب ا  لبيان مدى النسبية 

( حي  تمثل ه ا األ لام تسلسل االهمية النسبية وفق  أ  الهبي  وبعد جمع ه ا 5 -1اعطا  الت ليم من )

 ةا ا  الهب ا  على جميع الفق ات )الجز  على اليل( تظه  لنا النسب اال لام ليل فق ة وتقسيمه على مجموع

ليل فق ة همن  الم ويةمجموع نسبة  وافق بينليل فق ة من فق ات مجاالت المقيا  ومن ه ل التالم وية 

 تظه  لنالمجال على حدا حسب  ا  الهب ا  ومن ه ل)لانون النسبة والتناسب( ل الم ويةالمجال مع نسبة 

( وعليه تيون د جة المقيا  هو جمع لقيم الفق ات ه ا %100ليمة الفق ة همن المقيا  بما يساو  من )

نقوم  ولغ ب مع فة د جة التقييم لتنظيم البطولة  ( 1ي جدول )ف مبين( يما %100التي تساو  )

يجمع الناتج لجميع الفق ات فتظه  لفق ة الثابت ومن ثم البديل ل قيمةبتعويب  تسلسل البديل المهتا  للفق ة ب)

ع فعلى سبيل المثال ان بطولة ما يانت جمي( مفتاح التصحيح 2يما مبين في جدول) (لنا ليمة تنظيم البطولة

يل فق ة من فق ات البديل االول لاهتيا اتها هو البديل االول ليل الفق ات فييون ليمة اجاباته هي ليمة 

ألن ( 20وبه ا ييون الل ليمة تقييم لبطولة ما في المقيا  تساو  ) (%20المقيا  أ  مجموعها يساو  )

التنظيم وعليه لم تين د جة ألل ليمة  القيام بتنظيم أ  بطولة مهما يين ه ا التنظيم البد من ب ل جهد له ا

%(ألنها 100على ليمة تقييم لبطولة ما في المقيا  تساو )أوتقييم لبطولة ما في المقيا  تساو  )صف (   

وهو يساو  مجموع ليمة البديل الهام  في ( ليل الفق ات 5متأتية من اهتيا  اعلى البدا ل وهو البديل )

 %( .100ون الناتج )ييف مفتاح التصحيح 
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 ( يبين قيمة الثابتة للفقرات ضمن كل مجال من مجاالت المقياس حسب نسبة اهميتها في القبول من وجهة نظر آراء الخبراء 1جدول ) 

رقم 

 الفقرة
 سؤال الفقرة

 (5-1درجة أهمية كل فقرة)
القيمة الثابتة 

الدرجة  للفقرة 

(50) 

نسبة درجة االهمية 

 ةمن الدرجة الكلي

 2.70 2.072 50 عدد القضاة الموجودين في بطولة ؟      1

 2.70 2.072 50 درجة القضاة الموجودين في البطولة ؟ 2

 2.54 1.948 47 عدد الحكام المشرفين على فعاليات الساحة والميدان في البطولة ؟  3

 2.59 1.989 48 باق (؟عدد حاالت االعتراض من قبل الفرق المشاركة في البطولة )المعدل لكل س 4

 2.27 1.741 42 مشاركة الحكام نسبة الى الفرق المشاركة في البطولة ؟ 5

 2.38 1.823 44 آلية توزيع الالعبين المشاركين في سباقات السرعة والحواجز على المجاالت ؟ 6

 2.43 1.865 45 آلية حسم الحاالت المشكوك فيها التي تحدث بالسباق ؟ 7

 2.16 1.658 40 زام بقوانين اللعبة في البطولة من ناحية النقاط والمحاوالت؟مدى االلت 8

 2.65 2.031 49 النظام المتبع في تحديد الفائزين األوائل في البطولة )ألفرقي (؟ 9

 2.43 1.865 45 عدد مرات حصول حاالت انسحاب فريق من سباقات البطولة؟ 10

 2.16 1.658 40 ن المشاركين في بطولة ؟ما هي اسس اختيار القضاة والمحكمي 11

 27.00% %20.721 500 المجموع لمجال أو محور التحكيم 

 0.78 1.450 35 توجد آلية معدة لتنظيم االجهزة واالدوات قبل السباقات؟  12

 0.83 1.533 37 هل هناك اخطاء في ادارة االجهزة واالدوات في الملعب من قبل القضاة 13

 1.12 2.072 50 المشاركة بالبطولة؟ عدد الفرق  14

 1.12 2.072 50 مشاركة الفرق حسب الجنس بالبطولة؟ 15

 1.09 2.031 49 عدد الالعبين للفرق المشاركة بالبطولة ؟ 16

 1.12 2.072 50 آلية افتتاح واختتام بطولة ألعاب القوى ؟ 17

 1.03 1.906 46 لبريد المستخدمة بالبطولة ؟عدد المجاالت المقامة عليها سباقات السرعة والحواجز وا 18

 1.03 1.906 46 نوع المالعب المقامة عليها السباقات أي المستخدمة بالبطولة؟  19

 0.94 1.741 42 نوع األدوات المستخدمة بالبطولة ؟ 20

 0.92 1.699 41 أعداد مناهج البطوالت يتزامن مع اكتمال إعداد الالعبين للبطولة ؟ 21

 1.05 1.948 47 د أيام أو ساعات التي تقام خاللها البطولة ؟  عد 22

 1.07 1.989 48 مشاركة الفرق في البطولة بجميع فعاليات الساحة والميدان ؟ 23

 1.01 1.865 45 كيف يتم معالجة تأثير الرياح أو المطر الشديد في المكان الذي يتم فيه سباقات البطولة  24

 0.98 1.823 44 د المشاركة بالبطولة التي تقوم بها اللجنة المنظمة ؟الية استقبال الوفو 25

 1.05 1.948 47 الية معالجة المشاكل التقنية والخلل الكهربائي وأي أعطال مفاجئة ؟ 26

 1.12 2.072 50 نوعية الملعب المقامة فيها البطولة بما يتناسب مع توفير افضل حالة لتحرك الالعب إثناء األداء؟ 27

 1.12 2.072 50 آلية معرفة جميع الفرق المشاركة في البطولة لمنهاج البطولة ؟ 28

 0.96 1.782 43 آلية نقل وإسعاف الرياضيين المصابين في البطولة ؟  29

 1.12 2.072 50 آلية الحد من استخدام الفرق للمنشطات وتغير االعمار المتسابقين ؟ 30

 0.89 1.658 40 لى النظام واستباب االمن في البطولة؟وجود عناصر أمنية للمحافظة ع 31

 1.09 2.031 49 بعد مكان سكن الالعبين عن الملعب المقام فيه البطولة ؟  32

 1.07 1.989 48 عدد الساعات واأليام الراحة بين سباق وأخر) مرحلة وأخرى ( خالل البطولة ؟ 33

 1.01 1.865 45 اقات البطولة ؟ تجهيزات) زي ( طاقم القضاة والمحكمين في سب 34

 0.89 1.658 40 الية استقبال الضيوف والمسؤولين حاضري البطولة التي تقوم بها اللجنة المنظمة ؟ 35

 0.87 1.616 39 تهيئة مستلزمات القضاة والمحكمين لتحكيم سباقات البطولة؟  36

 0.74 1.368 33 ؟ آلية تنظيم حركة الصحافة والفضائيات خالل سباقات البطولة 37

 26.00% %48.239 1164 المجموع لمجال أو المحور التنسيقي أو االداري

 2.51 1.823 44 مشاركة فرق المحافظات بالبطولة )تنوع (؟ 38

 2.68 1.948 47 يعتمد أخيار الالعبين المنتخب على نتائج البطولة المقامة ؟ 39

 2.34 1.699 41 البطولة ؟ عدد المفاجئات المتحققة في نتائج سباقات 40

 2.51 1.823 44 عدد مرات حصول فرق كبير)الزمن أو المسافة أو االرتفاع (في نتائج فوز الالعب على اآلخرين ؟ 41

 2.68 1.948 47 النظام المتبع في تحديد الفائز في بطولة  من ناحية مراحل التصفيات ؟ 42

 2.56 1.865 45 البطولة من خالل ؟ يمكن معرفة الالعبون الفائزون في سباقات 43

 2.73 1.989 48 عدد األرقام قياسية المسجلة خالل سباقات البطولة ؟  44

 18.00% 13.096 316 المجموع لمجال أو المحور الفني 

 3.08 1.906 46 عدد  افراد الجمهور الحاضر للبطولة )المثالية ( : )المعدل لكل سباق (؟ 45

 2.75 1.699 41 رة للبطولة المثالية ؟عدد الصحف الحاض 46

 2.81 1.741 42 عدد الشركات الدعائية الحاضرة التي ترعى البطولة ؟ 47

 3.15 1.948 47 آلية نقل المعلومات الخاصة بالبطولة لكل الجهات)الفرق ,اإلداريين, الجمهور ( 48

 2.61 1.616 39 لتي تقام في البطولةيوجد حضور لمسؤولين كبار )رياضيين وغير رياضيين( للسباقات ا 49

 3.35 2.072 50 نوع  الجوائز المقدمة للفائزين بالبطولة ؟ 50

 2.68 1.658 40 نوع الدعم المالي الذي توفره الجهة المنظمة للفرق المشاركة بالبطولة ؟ 51

 2.41 1.492 36 نوي؟مبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لالعبين المصطحبين عوائلهم كدعم مادي أو مع 52

 3.01 1.865 45 مبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لحث الجمهور على  مشاهدة منافسات البطولة ؟  53

 3.15 1.948 47 مبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لحث المسؤولين على حضور البطولة ؟ 54

 29.00% 17.944 433 المجموع لمجال أو المحور المالي واالعالمي

%100 %100 2413 المجموع  
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 يبين مفتاح التصحيح لفقرات المقياس كل حسب البديل المختار ( 2جدول )  

 (5بديل ) (4بديل ) (3بديل ) (2بديل ) (1بديل ) الفقرة

1 0.54 1.08 1.62 2.16 2.70 

2 0.54 1.08 1.62 2.16 2.70 

3 0.51 1.02 1.52 2.03 2.54 

4 0.52 1.04 1.56 2.07 2.59 

5 0.45 0.91 1.36 1.81 2.27 

6 0.48 0.95 1.43 1.90 2.38 

7 0.49 0.97 1.46 1.94 2.43 

8 0.43 0.86 1.30 1.73 2.16 

9 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 

10 0.49 0.97 1.46 1.94 2.43 

11 0.43 0.86 1.30 1.73 2.16 

12 0.16 0.31 0.47 0.63 0.78 

13 0.17 0.33 0.50 0.66 0.83 

14 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

15 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

16 0.22 0.44 0.66 0.88 1.09 

17 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

18 0.21 0.41 0.62 0.82 1.03 

19 0.21 0.41 0.62 0.82 1.03 

20 0.19 0.38 0.56 0.75 0.94 

21 0.18 0.37 0.55 0.73 0.92 

22 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05 

23 0.21 0.43 0.64 0.86 1.07 

24 0.20 0.40 0.60 0.80 1.01 

25 0.20 0.39 0.59 0.79 0.98 

26 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05 

27 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

28 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

29 0.19 0.38 0.58 0.77 0.96 

30 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

31 0.18 0.36 0.54 0.71 0.89 

32 0.22 0.44 0.66 0.88 1.09 

33 0.21 0.43 0.64 0.86 1.07 

34 0.20 0.40 0.60 0.80 1.01 

35 0.18 0.36 0.54 0.71 0.89 

36 0.17 0.35 0.52 0.70 0.87 

37 0.15 0.29 0.44 0.59 0.74 

38 0.50 1.00 1.50 2.01 2.51 

39 0.54 1.07 1.61 2.14 2.68 

40 0.47 0.93 1.40 1.87 2.34 

41 0.50 1.00 1.50 2.01 2.51 

42 0.54 1.07 1.61 2.14 2.68 

43 0.51 1.03 1.54 2.05 2.56 

44 0.55 1.09 1.64 2.19 2.73 

45 0.62 1.23 1.85 2.46 3.08 

46 0.55 1.10 1.65 2.20 2.75 

47 0.56 1.13 1.69 2.25 2.81 

48 0.63 1.26 1.89 2.52 3.15 

49 0.52 1.04 1.57 2.09 2.61 

50 0.67 1.34 2.01 2.68 3.35 

51 0.54 1.07 1.61 2.14 2.68 

52 0.48 0.96 1.45 1.93 2.41 

53 0.60 1.21 1.81 2.41 3.01 

54 0.63 1.26 1.89 2.52 3.15 

 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 المجموع 
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 االسس العلمية للمقياس  -2 - 3 -3
 صدق االختبار :  -3-3-2-1 

منهررا   ويقصررد  التأيررداو واهررعه  المقيررا يعررد الصرردق مررن العوامررل األساسررية الترري ينبغرري لمسررتهدم  
دى لر ب الموهروع الر   بالصدق هو )ان يقري  االهتبرا  فعر  السرمة التري وهرع مرن اجرل لياسرها(   أ  مر

ويلمرا يران المقيرا  يحمرل أيثر  مرن ما ر    (1)لياسره  ألجرليقيسه االهتبا  فع  من الموهروع الر   صرمم 
للصدق زادت الثقة به في ليا  ما أعد لقياسه ولد استه ج عدة دالالت للصدق وفق ما يتطلبره بنرا  المقيرا  

 وهي يما يأتي : 
 الصدق الظاهري: -1

انره عليرة م اعتماد الصدق الظاه    ال   يعني الحيرم علرى ال ري  بمجر د الم حظرة الظاه يرة تو           

علررى بعررب  ( فقرر ة57ومتهررمن ) المبتيرر  المقيررا عرر ب حيرر  صررادق فرري ليررا  مررا وهررع مررن اجلرره 
لألهرر  بم حظرراتهم العلميررة عررن   فرري مجررال االهتبررا اتو أللعرراب القرروىفرري المجررال ال ياهرري المهتصررين 

يسرتهدم الصردق 2على ليرا  مرا وهرع مرن اجلره أو السرمة المر اد لياسرها " المقيا "ويقصد به لد ة  المقيا 
 ا صردق  المقيرا الى ما يقيسه االهتبا  في الظاه  ومن الم غوب بصرفة عامرة ان ييرون  لإل ا ةالظاه   

  (3)ابرة المطلوبرة ظاه     ا  يلعب الصدق الظاه   دو ا واهحا في توجيه انتباا المفحوو الى نوع االج
ا ا   معالجرةعلمرا انره لرد ترم  ويعد اتفاق الهب ا  على ص حية الفق ات نوعا من الصدق الظاه   ل هتبا  

لمع فرررة الفقرر ات الصرررالحة مررن غي هررا ومرررن هنررا اصررربحت عرردد فقررر ات ( 2باهتبرررا  )يررا إحصررا يا الهبرر ا 
 . مجاالت ا بع موزعة على  فق ة (54)المقيا 

 ايزي :الصدق التم -2

وان سعي الباح  على استعمال انواع متعددة لتحصريل الصردق يعد الصدق التمايز  احد انواع الصدق       
 دليل لتولد االطم نان والموثولية بصدق المقيا  للغ ب ال   اعد من اجل لياسه وللتأيرد مرن حقيقرة الصردق

سته اج القد ة التميزية حي  يسرتند هر ا ويمين تحصيله من ه ل االتمايز   معامل الصدق اناستعمل الباحث
الى ه ا العملية )القد ة التميزية ( يون اسمه مستنبط منها   حي  تم استه اج ه ا النوع من الصردق الصدق 

ان للفقر ات لرد ة تميزيرة ه ل استه اج القد ة التميزية لجميع الفق ات على حدة وللمقيا  ييل حي  ظهر ة 

 .  لها صدق تمايز والمقيا  مقيا  لفق ات الويدل  لك على ان 
 :درجات المقياسثبات  -3-3-2-2

الد جات التي يتم الحصول عليها دليقة وهالية من الهطأ وه ا  " تيون االهتبا  الثابت هو ال            

يعني أنه في حال تطبيق نف  أداة القيا  )االهتبا  أو المقيا (على نف  الف د أو ال ي  أ  عدد من 

ت بنف  الط يقة وال  وط  فإننا سوف نحصل على نف  القيمة في يل م ة حي  تدل ه ا القيمة على الم ا

 باسته اج انلام الباحثول لك   4" أن ال ي  ال   تم لياسه لم يتغي  في غهون فت ات القيا  المهتلفة 

 الثبات بعدة ط ق وهي :

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي : -1

  ويعد ه ا االسلوب  (5)ات االهتبا  هو االتساق في ليا  ال ي  ال   تقيسه اداة القيا يقصد بثب         

من ادق الوسا ل المعتمدة في ايجاد االتساق الداهلي لفق ات المقيا  أ  اساسا لمع فة فيما ا ا يانت يل 

اق الداهلي يعني مدى االتسحي   فق ة من فق ات المقيا  تسي  في نف  المسا  ال   يسي  فيه المقيا  يله 

 أ  انها تقدم لنا مقياسا يعهد بعهه على البعب ل ا* اتساق مف دات المقيا  مع بعهها في ليا  سمة ما

وبعد استه ج النتا ج تم معالجة   ( بطولة38)( عدد ٭ العاب القوىفقد طبق المقيا  على )بيانات بطوالت 

                                                             
 .389،ص2000، بيروت ، دار النهضة العربية ،  8ط علم النفس المعاصر ، : المليجيحلمي  (1)

 . 23،ص  1999، القاهرة ،  , مركز الكتاب للنشر 1, ط والموضوعية والمعايير المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق  الصدق والثباتمصطفى باهي :  - 2
 (312-311 ص: 1980، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1، ط القياس النفسي:  فرجصفوت  (3)
4
 . 110, ص 2006, مركز الكتاب للنشر والتوزيع , القاهرة ,  1, ط  إلى القياس في التربية البدنية والرياضية مدخل محمد نصر الدين رضوان :  - 
 248: 2000، عمان ، دار المسيرة للنشر ، 1ط  وعلم النفس ، القياس والتقويم في التربية: ملحم سامي  (5)

 معرفة العالقة بين الصدق والثبات دل باالتجاهين خصوصا بعال انه يعممن الصدق والح التأكديرى البعض انه احدى طرق   *
  أللعاب القوى وأرشيف كلية التربية الرياضية وارشيف مديريات تربية محافظة القادسية والمحافظات االخرى تم الحصول عليها من ارشيف االتحاد المركزي ٭ 
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ومن ثم التعامل مع نتا ج يل مجال مع ق ة مع مجالها البيانات احصا يا من ه ل التعامل مع نتا ج يل ف

نتا ج المقيا  ييل و لك من ه ل استه اج معامل اال تباط وتم مقا نة القيمة المسته جة مع القيمة 

 . (0.05وبمستوى داللة ) (36ح ية )( عند د جة 0.321البالغة )الجدولية 

 : كرونباخ الفامعامل طريقة الثبات ب -2

يقوم ه ا النوع من الثبات على اسا  معالجة حالة التحيز في تقسيم البيانات الى او  ن أ       

عند المعالجة االحصا ية لبيانات العينة عند تطبيق أو )الفق ات الف دية والفق ات الزوجية(مجموعتين

ميع ط ق و لك من ه ل استه اج معدل ليمة الثبات لجتحصيل معامل اال تباط بط يقة التجز ة النصفية 

  التجز ة النصفية الممينة في بيانات العينة لتحقيق الثبات من ه ل معادلة تسمى بمعادلة )ي ونباخ الفا( 

من ه ل التعامل مع نتا ج يل المعالجة االحصا ية عن ط يق تطبيق ه ا المعادلة  انحي  أج ى الباحث

من يتم ه ل استه اج معامل اال تباط و ومن ثم التعامل مع نتا ج المقيا  ييل و لك من مجال على حدا

وبمستوى داللة  (36ح ية )( عند د جة 0.321البالغة )المسته جة مع القيمة الجدولية  مقا نة القيم

(0.05.)    

 :موضوعية المقياس  -3-3-2-3

 هصية أو  أ  المصحح أ  انه في  تعني "تولف ع مة الساال أو االهتبا  علىموهوعية ال         

 يما تعني " عدم اهت ف المقد ين في  1الهتبا  الموهوعي ال تهتلف الع مة باهت ف المصححين " ا

تعويب  تسلسل البديل وبما ان للمقيا  مفتاح تصحيح وهو ) 2الحيم على  ي  ما أو على موهوع معين "

 فتظه  لنا ليمة تنظيم البطولة(المهتا  للفق ة بقيمة البديل للفق ة الثابت ومن ثم يجمع الناتج لجميع الفق ات 

 يماالتصحيح السته اج ليمة تقييم تنظيم البطولة ال ت وبها ال اتية وبه ا فان المقيا  موهوعي ا ن عملية 

بحي  يمين عن   %(100قيا  هو تسته ج الد جة من ))معيا  المتعتمد على المعايي  وان الموهوعية 

والمقيا  المصمم في ه ا البح   الموهوعات أو األحدا  أو األف ادموهوعية على  أحيام إصدا ط يقها 

يعطي ه ا الما   الن فيه د جات )ليم ثابتة(على يل فق ة وعلى القا م باالهتبا  تسجيل نتا ج البطولة وفق 

تصميم المقيا  وثم يجمع تحصيله في المقيا  ثم يصد  الحيم على البطولة وفق الد جة التي حصلت 

تقييم جهود المنظمين   وبه ا تيون الد جة اليلية في المقيا  محيا داهليا للمفاهلة بين في المقياعليها 

 .لبطولة ما عن بطولة اه ى 

 القدرة التميزية : -3-4

بلغت  )بيانات البطوالت(ألعاب القوى بتطبيق المقيا  على عينة من بطوالت  انم الباحثلا              

ليم  انت تيب النتا ج التي حصل عليها بصو ة تصاعدية ثم اه  الباحثب ا( بطولة ثم بعد  لك لام38)

( 19%( من القيم من األعلى وبلغ عدد أف اد المجموعة )50لمجموعتين   المجموعة األولى ت يل نسبة )

( بطولة 19وبلغ عدد أف اد المجموعة ) %( من القيم من األسفل50بطولة والمجموعة الثانية ت يل نسبة )

تم استه اج ليمة )ت( المحتسبة للعينات المستقلة غي  المت ابطة وليمة )ت( الجدولية البالغة  أيها ثم

 (.0,05ة ) ( وبمستوى دالل 36عند د جة ح ية )  (2.03)

  صعوبة المقياس:درجة  -5 -3

التي تعتمد    التحصيليان معامل الصعوبة لي  ه و ة دا مة في جميع المقايي  وانما في مقاي     

تستهدم فيها معام ت  فقد نجد مقايي  لي  باله و ة انتيون ه و ية    اإلجابات الصحيحة والهاط ة

ما لاموا بفعله ه ل عملية التنظيم لبطولتهم فقط وما ا  يطلب من العينة نقل  مقياسنا ه االصعوبة ومثالها 

ا  ال معنى  اان للصعوبة ميان وأُ يد ي فه للمجتمع   فهنا ال نجد البطولةوالع عا وا في سالوا عن 

 الن الفق ات لإلجابات الصحيحة والهاط ة بل هي اجابات ي ف والع غي  هاهعة لمعيا  الصواب والهطأ

                                                             
1
  . 62، ص 2004الكتاب الجامعي ، العين ن اإلمارات العربية المتحدة ،  ، دار 1، ط أساسيات القياس والتقويم التربويزيد الهويدي :  -

 . 64مصطفى باهي :مصدر سبق ذكره ،ص - 2
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بدا لها بط يقة ال يوجد فيها هطا وانما متد جة المستوى حتى تصل الى تيامل االجابة أ   ت تبالتي 

هد المب ول في تنظيم ه ا البطولة تالي تي ف عن مقدا  الجوبتي ف عن اجزا  من الحقيقة الى الحقيقة يلها 

ولين لد يعطينا معامل الصعوبة ما  ا على مدى تحقق الفق ة لدى عينة البح  وفق الحقيقة التي ايت فت 

 . من ه ل النسبة التي يظه ها من ه ل الط ق االحصا ية التي تستهدم في ه ا المجال  
  الوسائل اإلحصائية :  - 6 -3

 التالية : 1الوسا ل اإلحصا ية  (spssو) ( Microsoft Excelمن خالل برنامج )واستهدم الباح  

 النسبة الم وية -
 الحسابي.الوسط  -

 المعيا  .االنح اف  -

 اال تباط البسيط ) بي سون ( . -

  متساويتين.ولعينتين  للعينات المستقلة اهتبا  )ت( -
 ال متغي  واحد .في ح ( 2يا ) م بع ير  اهتبا  -

 (2) ......معادلة ي ونباخ الفا -

 مجموع د جات العينة على الفق ة                                   

   (3)........   100×معامل الصعوبة للفق ة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 اعلى د جة للفق ة× عدد العينة                                    

 

 ومناقشتها  عرض النتائج -4
 الصدق الظاهري للمقياس ومناقشة نتائج  عرض -4-1

 : صالحية مجاالت المقياسعرض ومناقشة نتائج الصدق الظاهري ل -1 -4-1 

المحسوبة  (2( نتا ج تحديد ص حية مجاالت المقيا  المبتي  حي  ظه ت ليمة )يا3)يبين الجدول        

( ونسبة 1عند د جة ح ية ) (3.84( الجدولية التي تساو  )2( وبعد مقا نتها بقيمة )يا12) حي  تساو 

على  وه ا يدل معنوية(على الت تيب اتهح بأنها ايب  من القيمة الجدولية و ات داللة إحصا ية 0.05هطا )

 العاب القوىاجله وهو تنظيم بطولة تصلح لقيا  ما وهع من  انإن مجاالت المقيا  التي وهعها الباحث

وتقييم جهود العاملين على عملية التنظيم الن المقيا  المبتي  يقييم مستوى التنظيم للبطولة من ه ل تحقيق 

 تعمل علىاالنجازات واالعمال التي يقوم بها اعها  لجنة المسابقات التي 

 ( المحسوبة2كاجاالت المقياس وقيمة )أراء الخبراء والمختصين لصالحية م( يبين  3جدول )       

 لكل مجال من مجاالت المقياسآلراء الخبراء 

 المجال   ت
 2قيمة كا  رأي الخبراء 

 ال يصلح يصلح   المحسوبة

 12 0 12 محور التحكيم       1

 12 0 12 االداري                  أو  يمحور التنسيقال 2

 12 0 12 المحور الفني 3

 12 0 12 ر المالي واالعالميالمحو 4

 (3.84(= )1=1-2( ودرجة حرية )0.05( الجدولية عند مستوى داللة )2قيمة )كا  
 

                                                             
1
  دا  اليتب والن     الموصل    التطبيقات اإلحصا ية واستهدام الحاسوب في بحو  الت بية ال ياهيةوديع ياسين التي يتي   حسن محمد :  -

 .  277   263  240   214   157   102  و1999

  مصد  ي ي   2-

  مصد  ي ي   -3
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همن مجاالت المقيا  يما ان الهب ا  لم يهيفوا ا  مجال اه  الى المجاالت  العاب القوىتنظيم بطولة 

قة الهب ا  هي المجاالت التي يمين مما يدل على ان المجاالت التي حصلت على مواف انالتي ع هها الباحث

  يما والبد من توهيح  من ه لها ان نقي  أو نقييم مستوى تنظيم أ  بطولة وال يوجد غي  ه ا المجاالت

سبب دمج المجال المالي واالع مي؛ ألن بعب الفق ات له ين المجالين متداهلة وال يمين اعتبا ها لمجال 

 .ج ه ين المجالين دون االه  ول لك ل  ا الباحثان دم

 عرض ومناقشة نتائج نسبة اهمية مجاالت المقياس:  -4-1-2 

ليل مجال من مجاالت المقيا  حي  حصلت المجاالت على  الم وية ( نتا ج النسبية4يبين الجدول )     

مية على أعلى نسبة اه المحو  المالي واالع مينسبة اهمية وفق  أ  الهب ا  ويما مبينة ادناا حي  حصل 

 الحالة المالية  %( من د جة المقيا  وه ا ا ا ة والعية الى دو 29تساو  )حي  يانت 

  ترتيب مجاالت المقياس حسب اهميتها من وجهة نظر آراء الخبراء ( يبين  4جدول )  

 المجال   ت

 ( 5 -1نسبة األهمية لكل مجال   )

 الدرجة  المالحظات

(50) 

نسبة درجة 

االهمية من 

 الكلية  الدرجة
 التسلسل 

النسبة مقربة  2 % 27 46      المحور التحكيمي 1
الى مرتبة = 
صفر مرتبة 

 عشرية

 3 % 26 44 االداري                  أو  يمحور التنسيقال 2

 4 % 18 30 المحور الفني  3

 1 % 29 49  المحور المالي واالعالمي 4

  %100 169 المجموع  

  ₓ 5 =50 10( , درجة األهمية القصوى )الكلية(:  5 -1,  مدى درجة األهمية هو  )   10خبراء = عدد ال       
   50            10    :المدى           ₓ 1   =10 10درجة االهمية الدنيا :                       

الحافز القو  ل عبي الف ق من حي  ن   اللعبة وتوفي  في عملية التنظيم لتنظيم أ  بطولة  واالع مية 

  الم ا ية على ب ل المزيد من الجهد من اجل أتقان فنون اللعبة و فع مستواها في البلد وزيادة مزاوليها 

وعلى ال غم من اهت ف النسبة في اهمية المجاالت وبفا ق لليل من النسبة اال انها تعطي ما  ا واهحا 

المحو   جا  لها جميعا لييون الناتج التنظيمي متيام    يماعلى الت ابط بين المجاالت والبد من تيام

وه ا النسبة  (% 27التحييمي بالم تبة الثانية من حي  االهمية النسبية حي  حصل على نسبة تساو  )

تعي  الدو  المهم ال   يناط بالطالم التحييمي ليل بطولة ييل حي  ينعي  ه ا الدو  في عملية التنظيم أ  

     بالموهوعية تتسم ان التحييم متميزا وعادال من ه ل استهدام الوسا ل واالجهزة الحديثة التيانه يلما ي
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 حسب اهميتها من وجهة نظر آراء الخبراء ( يبين المدرج التكراري لنسب المجاالت ضمن المقياس1شكل )

ا ا يان التحييم سي ا فانه ياث   لك  العملية التنظيمية وبالتالي نجاحها على العي  منساهم  لك في استق ا  

تاد  الى عدم انتظام ؛ البطولة على التنظيم ب يل يبي  جدا ألنه يصد عنه ل ا ات للف ق الم ا ية في 

المحو  )االنسحاب واالعت اب وال غب ..الخ(  أما  سي  العملية التنظيمية للبطولة ومن ه ا الق ا ات هي

لثالثة من مستوى االهمية وبفا ق لليل جدا عن المستويين االول والثاني فجا  بالم تبة ا التنسيقي أو االدا  

( وه ا النسبة تعي  اهمية ه ا المحو  ال   يلعب دو ا يبي ا % 26حي  حصل على نسبة اهمية تساو  )

من ه ل توحيد الجهود وتنسيقها باالتجاا ال    في التنظيم للبطولة واالهداف المتوهاة من ه ا البطولة  

حي  ان النسبة الدنيا التي حصل عليها المجال الفني هي نتيجة مقبولة يما  ينصب فيه نجاح البطولة  

يون ه ا المجال هو نتاج لمجموعة من الق ا ات غي  المبا  ة من لبل لجنة المسابقات أو ( % 18تساو  )

تاث   ة التي تنظم البطوالت إ أو الماسسات ال ياهيالهي ات االدا ية أو االتحادات الم يزية أو الف عية 

حول تباين المستوى الفني في الن اغلب فق اته تدو  السبالات  ولا ععلى ظهو ا يما هو ناتج من تحصيل 

 والمسافات االولاتالف ق وغالبا ما يع ف ه ا من ه ل  بها العبي يأتيي تال المستوياتالبطولة يطبيعة 

ه ل لبل البد  بالتنظيم للبطولة من  تج من ل ا ات اته ت سابقايما وأنها غالبا ما ييون ه ا المحو  نا

وان ه ا النسبة تعي  أهمية ا  اك أو عدم ا  اك بعب الف ق وعددها وجهات انتسابها ومستواها الفني 

  ه ا المحو  بما ينسجم مع دو ا في العملية التنظيمية. 

 المقياس: ت فقراصالحية الصدق الظاهري لومناقشة نتائج  عرض -4-1-3

( 2ظه ت ليمة )ياأ( نتا ج تحديد ص حية فق ات مجاالت المقيا  المبتي  حي  5يبين الجدول )          

 (3.84)       ( الجدولية التي تساو 2وبعد مقا نتها بقيمة )يا ليل فق ة من فق ات المقيا  ليمة المحسوبة

الجدولية و ات داللة ح بأنها ايب  من القيمة على الت تيب اته (0.05( ونسبة هطا )1عند د جة ح ية )

( من فق ات المقيا  لم يحص  على 14  13  6)  لجميع فق ات المقيا  عدا الفق ات إحصا ية معنوية

ليمة القبول التي تمتاز بيب  ليمتها عن القيمة الجدولية وفق النسبة المحددة وتحت د جة الح ية المحددة  

االت المقيا  ال   وهعها الباح  تصلح لقيا  ما وهع من اجله وهو تنظيم على إن فق ات مج وه ا يدل
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المقيا  المبتي  يقييم مستوى التنظيم  وتقييم جهود العاملين على عملية التنظيم  الن العاب القوىبطولة 

نظيم للبطولة من ه ل تحقيق االنجازات واالعمال التي يقوم بها اعها  لجنة المسابقات التي تعمل على ت

على القبول من لبل  أ  الهب ا  اما الفق ات التي لم تحصل  همن مجاالت المقيا    العاب القوىبطولة 

هو  على ص حية ه ا الفق اتلهب ا  عدم موافقة ا انفتم ح فهما من فق ات المقيا  حي  يعزوا الباحث

لتي يمين من ه لها التد ج بهما من وعدم اميانية توفي  البدا ل الصحيحة والمنتظمة ا هااستحالة هبط لياس

ال اتية وله ا تم  وبصيغ موهوعية ال ت وبها الوالع الهعيف الى الوالع المثالي المن ود في البطولة المثالية

 ( فق ة موزعة على ا بع مجاالت .54)وبه ا ييون عدد فق ات المقيا  هوا ح فه

 

 

( المحسوبة آلراء الخبراء لكل 2فقرات مجاالت المقياس وقيمة )كا ( يبين أراء الخبراء والمختصين لصالحية 5جدول )  
 فقرة من فقرات مجاالت المقياس

رقم 

 الفقرة
 سؤال الفقرة

قيمة كا رأي الخبراء
2
 
 المحسوبة

 تقيم الفقرة
 ال تصلح   تصلح

 معنوية  10 0 10 عدد القضاة الموجودين في بطولة ؟      1

 معنوية 10 0 10 في البطولة ؟درجة القضاة الموجودين  2

 معنوية 10 0 10 عدد الحكام المشرفين على فعاليات الساحة والميدان في البطولة ؟  3

 معنوية 6.4 1 9 عدد حاالت االعتراض من قبل الفرق المشاركة في البطولة )المعدل لكل سباق (؟ 4

 معنوية 6.4 1 9 في البطولة ؟ الفرق المشاركةمشاركة الحكام نسبة الى  5

 عشوائية 1.6 7 3 ؟هل هناك مشكلة في تحديد الفائز االول 6

 معنوية  6.4 1 9 آلية توزيع الالعبين المشاركين في سباقات السرعة والحواجز على المجاالت ؟ 7

 معنوية 6.4 1 9 آلية حسم الحاالت المشكوك فيها التي تحدث بالسباق ؟ 8

 معنوية 6.4 1 9 في البطولة من ناحية النقاط والمحاوالت؟مدى االلتزام بقوانين اللعبة  9

 معنوية 6.4 1 9 النظام المتبع في تحديد الفائزين األوائل في البطولة )ألفرقي (؟ 10

 معنوية 6.4 1 9 عدد مرات حصول حاالت انسحاب فريق من سباقات البطولة؟ 11

 معنوية  6.4 1 9 بطولة ؟ما هي اسس اختيار القضاة والمحكمين المشاركين في  12

 عشوائية  0.4 6 4 هل هناك اخطاء في التوقيت اليدوي كمعدل لكل سباق 13

 عشوائية 0.4 6 4 هل هناك اخطاء في القياس اليدوي في فعاليات الرمي والقفز 14

 معنوية  6.4 1 9 توجد آلية معدة لتنظيم االجهزة واالدوات قبل السباقات؟  15

 معنوية 6.4 1 9 اء في ادارة االجهزة واالدوات في الملعب من قبل القضاةهل هناك اخط 16

 معنوية 10 0 10 عدد الفرق المشاركة بالبطولة؟  17

 معنوية 10 0 10 مشاركة الفرق حسب الجنس بالبطولة؟ 18

 معنوية 10 0 10 عدد الالعبين للفرق المشاركة بالبطولة ؟ 19

 معنوية  10 0 10 ؟ألعاب القوى  آلية افتتاح واختتام بطولة 20

 معنوية 10 0 10 عدد المجاالت المقامة عليها سباقات السرعة والحواجز والبريد المستخدمة بالبطولة ؟ 21

 معنوية 6.4 1 9 نوع المالعب المقامة عليها السباقات أي المستخدمة بالبطولة؟  22

 يةمعنو 6.4 1 9 نوع األدوات المستخدمة بالبطولة ؟ 23

 معنوية 6.4 1 9 أعداد مناهج البطوالت يتزامن مع اكتمال إعداد الالعبين للبطولة ؟ 24

 معنوية  10 0 10 عدد أيام أو ساعات التي تقام خاللها البطولة ؟   25

 معنوية 10 0 10 مشاركة الفرق في البطولة بجميع فعاليات الساحة والميدان ؟ 26

 معنوية 6.4 1 9 اح أو المطر الشديد في المكان الذي يتم فيه سباقات البطولة ير الريأثكيف يتم معالجة ت 27

 معنوية 6.4 1 9 الية استقبال الوفود المشاركة بالبطولة التي تقوم بها اللجنة المنظمة ؟ 28

 معنوية 6.4 1 9 الية معالجة المشاكل التقنية والخلل الكهربائي وأي أعطال مفاجئة ؟ 29

 معنوية  6.4 1 9 ملعب المقامة فيها البطولة بما يتناسب مع توفير افضل حالة لتحرك الالعب إثناء األداء؟نوعية ال 30

 معنوية 10 0 10 آلية معرفة جميع الفرق المشاركة في البطولة لمنهاج البطولة ؟ 31

 معنوية 6.4 1 9 آلية نقل وإسعاف الرياضيين المصابين في البطولة ؟  32

 معنوية 6.4 1 9 حد من استخدام الفرق للمنشطات وتغير االعمار المتسابقين ؟آلية ال 33

 معنوية 6.4 1 9 وجود عناصر أمنية للمحافظة على النظام واستباب االمن في البطولة؟ 34

 معنوية  6.4 1 9 بعد مكان سكن الالعبين عن الملعب المقام فيه البطولة ؟  35

 معنوية 6.4 1 9 ة بين سباق وأخر) مرحلة وأخرى ( خالل البطولة ؟عدد الساعات واأليام الراح 36

 معنوية 6.4 1 9 ( طاقم القضاة والمحكمين في سباقات البطولة ؟  زي تجهيزات) 37

 معنوية 6.4 1 9 البطولة التي تقوم بها اللجنة المنظمة ؟حاضري  الضيوف والمسؤولينالية استقبال  38

 معنوية 6.4 1 9 ة والمحكمين لتحكيم سباقات البطولة؟ تهيئة مستلزمات القضا 39

 معنوية  6.4 1 9 آلية تنظيم حركة الصحافة والفضائيات خالل سباقات البطولة ؟ 40

 معنوية  6.4 1 9 مشاركة فرق المحافظات بالبطولة )تنوع (؟ 41
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 معنوية 6.4 1 9 يعتمد أخيار الالعبين المنتخب على نتائج البطولة المقامة ؟ 42

 معنوية 6.4 1 9 عدد المفاجئات المتحققة في نتائج سباقات البطولة ؟ 43

 معنوية 6.4 1 9 في نتائج فوز الالعب على اآلخرين ؟)الزمن أو المسافة أو االرتفاع (عدد مرات حصول فرق كبير 44

 معنوية 6.4 1 9 النظام المتبع في تحديد الفائز في بطولة  من ناحية مراحل التصفيات ؟ 45

 معنوية  6.4 1 9 يمكن معرفة الالعبون الفائزون في سباقات البطولة من خالل ؟ 46

 معنوية  10 0 10 عدد األرقام قياسية المسجلة خالل سباقات البطولة ؟  47

 معنوية  6.4 1 9 عدد  افراد الجمهور الحاضر للبطولة )المثالية ( : )المعدل لكل سباق (؟ 48

 معنوية 6.4 1 9 حف الحاضرة للبطولة المثالية ؟عدد الص 49

 معنوية 6.4 1 9 عدد الشركات الدعائية الحاضرة التي ترعى البطولة ؟ 50

 معنوية 10 0 10 الجمهور ( آلية نقل المعلومات الخاصة بالبطولة لكل الجهات)الفرق ,اإلداريين, 51

 معنوية 6.4 1 9 للسباقات التي تقام في البطولة يوجد حضور لمسؤولين كبار )رياضيين وغير رياضيين( 52

 معنوية  10 0 10 نوع  الجوائز المقدمة للفائزين بالبطولة ؟ 53

 معنوية 10 0 10 نوع الدعم المالي الذي توفره الجهة المنظمة للفرق المشاركة بالبطولة ؟ 54

 معنوية 6.4 1 9 دعم مادي أو معنوي؟كمبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لالعبين المصطحبين عوائلهم  55

 معنوية 10 0 10 مبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لحث الجمهور على  مشاهدة منافسات البطولة ؟  56

 معنوية 6.4 1 9 المسؤولين على حضور البطولة ؟ مبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لحث 57

 (3.84= )(1=1-2( ودرجة حرية )0.05ى داللة )عند مستو( الجدولية 2كاقيمة )              

 

  المقياسالثبات عرض وتحليل ومناقشة نتائج  -4-2

 الفاكرونباخ الثبات بطريقةعرض ومناقشة نتائج  -1 -2 -4

المقيا  حي  مجاالت أو محاو  )  ( لثبات  الفاي ونباخ( ليمة معامل اال تباط 6يبين الجدول )        

,  0.718) تساو يمي   والتنسيقي   والفني   والمالي واالع مي( على ليم ا تباط حصلت المحاو  )التحي

على التوالي   يما حصل المقيا  ييل على معامل ا تباط الفاي ونباخ (   0.692,  0.575,  0.869

وبعد مقا نتها بقيمة )  ( الجدولية التي تساو  فق ة  (54لجميع الفق ات البالغة )( و0.895يساو  )

ايب  من القيمة ظه ت بأن القيم جميعها  ( 0,05هـطـــا ) ( ونسـبة 36عند د جة ح ية ) (0.321)

ثبات للد جات المتحصلة من تطبيق المقيا  يدل على وجود  وه االجدولية و ات داللة ا تباط لو  جدا 

  ي المبت المقيا ويدل  لك على ثبات فاعلية ط ق استهدام التجز ة النصفية    باهت ف

 معامل ارتباط حسب طريقة  الفاكرونباخ لفقرات مجاالت المقياس على حده( يبين  6 جدول )

 ولفقرات المقياس ككل  

 نوع الداللة عدد الفقرات  معامل االرتباط المجال  رقم المجال 

 معنوي 11 0.718 محور التحكيم 1

 معنوي 26 0.869 التنسيقي محور 2

 عنويم 7 0.575 المحور الفني 3

4 
المحور المالي 
 واالعالمي  

0.692 
10 

 معنوي

 معنوي 54 0.895 المقياس 

 (0.321= )(36= 2-38 =2-ن( ودرجة حرية )0.05الجدولية عند مستوى داللة )( رقيمة )    

وه ا يعني إن المقيا  يعطي النتا ج نفسها  .الجهة المنظمة للبطولة والجهد المب ول منها  في ليا  لابلية 

)د جة تقيم تنظيم البطولة( إ ا أعيد في ال  وط والظ وف نفسها من ه ل  أدهال نف  البيانات التي 

 حصل عليها من تنظيم بطولة ما لنف  العينة لفت ة ال تسمح بالتعلم أو التد يب والقيام بتنظيم بطولة اه ى .

  للمقياس: الثبات بطريقة االتساق الداخليعرض ومناقشة نتائج  -4-2-2

          )االتساق الداخلي ( لفقرات المقياس عرض وتحليل ومناقشة معامل الثبات -4-2-2-1
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معامل اال تباط ليل فق ة من فق ات المقيا  بالمجموع اليلي ليل مجال من ( 7يبين الجدول )         

" يعد ايجاد الع لة اال تباطية بين د جة الفق ة الواحدة والمجموع  مجاالت المقيا  بط يقة االتساق الداهلي

اليلي لد جات المجال ال   تنتمي اليه أحد اساليب التحليل االحصا ي لفق ات المقيا  وتعني ان يل فق ة 

 تنظيم بطوالت العاب  وليون مقيا  تقييم (1)يسي  فيه المقيا  ييلمن الفق ات تسي  في نف  المسا  ال   

باسته اج الع لة التي ت بط الفق ة الواحدة من المجموع  انيتهمن مجموعة من المجاالت لام الباحث القوى

بي سون(   وفي هو   لك اليلي لد جات المجال ال   تنتمي اليه من ه ل حساب معامل اال تباط البسيط )

تقي  السمة التي يقيسها االهتبا   نها اليتم ح ف الفق ة التي ييون معامل ا تباطها بالد جة اليلية واط ة ليو

 ( عند0.321الجدولية البالغة ) ييل ولمع فة الداللة االحصا ية فقد تم مقا نتها مع ليمة معامل اال تباط

معامل ارتباط كل فقرة من  فقرات المقياس بالمجموع الكلي لكل مجال من مجاالت المقياس ( يبين 7جدول )
 بطريقة االتساق الداخلي 

 نوع الداللة معامل االرتباط المجال رقم الفقرة

1 

 محور التحكيميال

 معنوي 0.670

 معنوي 0.488 2

 معنوي 0.760 3

 معنوي 0.439 4

 معنوي 0.465 5

 معنوي 0.579 6

 عشوائي 0.444 7

 معنوي 0.449 8

 معنوي 0.533 9

 معنوي 0.403 10

 معنوي 0.426 11

12 

قي أو المحور التنسي
 االداري 

 معنوي 0.418

 معنوي 0.514 13

 معنوي 0.593 14

 معنوي 0.466 15

 معنوي 0.427 16

 معنوي 0.617 17

 معنوي 0.385 18

 معنوي 0.649 19

 معنوي 0.448 20

 معنوي 0.374 21

 معنوي 0.441 22

 معنوي 0.416 23

 معنوي 0.409 24

 معنوي 0.448 25

 معنوي 0.556 26

 معنوي 0.610 27

 معنوي 0.497 28

 معنوي 0.422 29

 معنوي 0.548 30

 معنوي 0.376 31

 معنوي 0.674 32

 معنوي 0.476 33

 معنوي 0.607 34

 معنوي 0.448 35

 معنوي 0.524 36

 معنوي 0.596 37

                                                             
-1
 . 51  و  1985  دا  المعا ف الجامعية    القاه ة   القيا  التج يبي في علم النف  والت بية عبد ال حمن محمد عيسو  :  
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38 

 المحور الفني

 معنوي 0.399

 معنوي 0.673 39

 ويمعن 0.506 40

 معنوي 0.434 41

 معنوي 0.458 42

 معنوي 0.646 43

 معنوي 0.728 44

45 

المحور المالي و 
 االعالمي

 معنوي 0.470

 معنوي 0.707 46

 معنوي 0.481 47

 معنوي 0.595 48

 معنوي 0.602 49

 معنوي 0.426 50

 معنوي 0.395 51

 معنوي 0.458 52

 معنوي 0.490 53

 معنوي 0.468 54

 (0.321= )(36= 2-38 =2-ن( ودرجة حرية )0.05الجدولية عند مستوى داللة )( رقيمة ) 
(   ا  يتبررين أن جميررع معررام ت ا تبرراط يررل فقرر ة مررن 0,05داللررة ) ( ومسررتوى36=2-38( ) 2-د جررة )ن

ى ان جميررع وهرر ا يرردل علررفقرر ات المقيررا  بررالمجموع اليلرري ليررل مجررال مررن مجرراالت المقيررا  دالررة احصررا ياً 

فق ات المقيا  تسي  مع المجاالت التي تنتمي اليهرا وهر ا يعطينرا ما ر ا علرى تناسرق الفقر ات وتماسريها مرع 

 .بعهها البعب وه ا ميزة المقيا  الجيد 

 عرض وتحليل ومناقشة معامل الثبات)االتساق الداخلي ( لمجاالت المقياس -4-2-2-2

ا تباط يل مجال من مجاالت المقيا  بالمجموع اليلي للمقيا   ( يبين معامل 8يبين الجدول )          

يلية عينة البح  حي  يلما يانت ليم معام ت ا تباط د جات مجاالت المقيا  بالد جة ال بياناتحسب 

ومن ه ل الجدول يتبين أن جميع معام ت  (1)تساق الداهلي للمقيا  ييل عالية يان  لك دلي ً على ا

 للمقيا  دالة احصا ياً عند مقا نتها بالقيمة الجدولية البالغة الف عية بالد جة اليلية ا تباط المجاالت
 بالمجموع الكلي للمقياس بطريقة االتساق الداخليتباط كل مجال من  مجاالت المقياس معامل ار( يبين  8جدول ) 

 نوع الداللة معامل االرتباط المجال  المجال رقم 

 معنوي 0.725 يمحور التحكيمال 1

 معنوي 0.875 يالمحور التنسيق 2

 معنوي 0.491 المحور الفني 3

4 
 المالي و المحور

 معنوي 0.787 االعالمي 

 (0.321= )(36= 2-38 =2-ن( ودرجة حرية )0.05الجدولية عند مستوى داللة )( رقيمة )     

االت المقيرا  تتما رى أو (  ممرا يردل علرى ان مجر0,05( ومسرتوى داللرة )36( عند د جرة ح يرة )0,321)

وبترالي  العراب القروى تتساي  مع توجه المقيا  ييل فري ليرا  مرا وهرع ألجلره الر   هرو تقيريم تنظريم بطولرة 

 تقييم جهود اللجنة المنظمة له ا البطولة  .

 عرض ومناقشة نتائج القدرة التميزية  -4-3

والثانية )العليا  األولى تين  حصلت المجموع( نتا ج القد ة التميزية للمقيا  حي9يبين الجدول )         

)ت( وظه ت ليمة مهتلفة ليل فق ة من فق ات المقيا  على أوسط الحسابي واالنح افات معيا   والدنيا( 

عند د جة ( 2.03) المحسوبة ليل فق ة من فق ات المقيا  وعند مقا نتها بقيمة )ت( الجدولية البالغة 

                                                             
-1
 . 68  و  2001  م يز اليتاب للن     القاه ة    1  ط المع في ال ياهيالقيا  ليلى السيد ف حات :  
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إحصا ية  على الت تيب اتهح بأنها ايب  من القيمة الجدولية و ات داللة (0.05) ( وبنسبة هطا  36ح ية )

لقيا  الجهود المب ولة لتقييم تنظيم بطولة  انعلى إن لفق ات المقيا  ال   وهعه الباحث وه ا يدلمعنوية 

ا ية الجهات المنظمة )الهي ات االدياه  بنتا جه ولديه القد ة على التمييز بين مستويات  العاب القوى

المهتلفة ( وه ا ما يثبت تحقق ف هية البح  يما ان النتيجة النها ية لقد ة المقيا  على التميز ظه ت 

(  36عند د جة ح ية )( 2.03) وعند مقا نتها بقيمة )ت( الجدولية البالغة  (5.981ليمته تساو  )

وه ا  ات داللة إحصا ية معنوية على الت تيب اتهح بأنها ايب  من القيمة الجدولية و (0.05) وبنسبة هطا 

ان المقيا  له القد ة على التميز بين البطوالت باهت ف مستوياتها التنظيمية وه ا هو المطلوب  على يدل

  ول من لبل لجان تنظيم بطوالت العاب القوى . من وسيلة القيا  للجهد التنظيمي المب

  

 لعينتين )العليا والدنيا ( لكل فقرة من فقرات المقياس حتسبة )ت( المقيمة الوسط واالنحراف وقيمة ( يبين 9جدول )

رقم 
 الفقرة

قيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 المحتسبة

الداللة 
 االحصائية

 يم الفقرةيتق

 2ع 2س َ 1ع 1س َ

 مميزة معنوي 4.975 0.000 0.540 0.274 0.853 1
 مميزة يمعنو 13.077 0.000 0.540 0.180 1.080 2
 مميزة معنوي 5.474 0.253 0.832 0.446 1.476 3
 مميزة معنوي 9.370 0.164 1.095 0.195 1.642 4
 مميزة معنوي 12.369 0.142 0.497 0.000 0.900 5
 مميزة معنوي 5.912 0.217 0.834 0.303 1.339 6
 مميزة معنوي 4.076 0.234 0.825 0.234 1.135 7
 مميزة معنوي 9.839 0.174 0.837 0.136 1.335 8
 مميزة معنوي 4.975 0.269 0.753 0.000 1.060 9
 مميزة معنوي 4.910 0.251 0.748 0.234 1.135 10
 مميزة معنوي 6.964 0.216 0.928 0.161 1.358 11
 مميزة معنوي 18.000 0.036 0.164 0.000 0.312 12
 مميزة معنوي 8.433 0.052 0.313 0.062 0.469 13
 مميزة معنوي 4.103 0.111 0.587 0.101 0.728 14
 مميزة معنوي 18.000 0.000 0.446 0.051 0.657 15
 مميزة معنوي 4.379 0.161 0.496 0.000 0.657 16
 مميزة معنوي 5.660 0.000 0.223 0.280 0.587 17
 مميزة معنوي 10.590 0.047 0.399 0.065 0.593 18
 مميزة معنوي 4.910 0.105 0.518 0.098 0.680 19
 مميزة معنوي 6.877 0.107 0.396 0.000 0.564 20
 مميزة معنوي 18.000 0.042 0.376 0.000 0.549 21
 مميزة معنوي 6.277 0.100 0.276 0.095 0.475 22
 مميزة معنوي 10.500 0.098 0.405 0.000 0.642 23
 مميزة معنوي 10.065 0.000 0.201 0.101 0.434 24
 مميزة معنوي 4.185 0.083 0.353 0.100 0.477 25
 مميزة معنوي 18.000 0.048 0.431 0.000 0.630 26
 مميزة معنوي 5.812 0.111 0.528 0.101 0.728 27
 مميزة معنوي 6.429 0.119 0.493 0.000 0.669 28
 مميزة معنوي 10.500 0.000 0.384 0.088 0.596 29
 مميزة معنوي 2.089 0.084 0.411 0.051 0.458 30
 مميزة معنوي 12.522 0.092 0.273 0.000 0.537 31
 مميزة معنوي 4.025 0.000 0.219 0.262 0.461 32
 مميزة معنوي 5.339 0.000 0.214 0.175 0.428 33
 مميزة معنوي 3.612 0.096 0.339 0.084 0.444 34
 مميزة معنوي 6.000 0.067 0.207 0.150 0.433 35
 مميزة معنوي 3.207 0.083 0.293 0.055 0.366 36
 مميزة معنوي 6.429 0.000 0.147 0.079 0.263 37
 مميزة معنوي 8.060 0.000 0.501 0.385 1.213 38
 مميزة معنوي 8.581 0.224 0.957 0.366 1.802 39
 مميزة معنوي 7.529 0.223 0.614 0.240 1.180 40
 مميزة معنوي 9.798 0.227 0.870 0.167 1.503 41
 مميزة معنوي 3.618 0.000 0.535 0.407 0.873 42
 مميزة معنوي 5.237 0.245 0.864 0.263 1.296 43
 مميزة معنوي 9.798 0.000 0.547 0.205 1.008 44
 مميزة معنوي 6.698 0.279 0.778 0.258 1.362 45
 مميزة معنوي 6.360 0.278 0.780 0.282 1.358 46
 مميزة معنوي 9.247 0.265 1.126 0.000 1.689 47
 مميزة معنوي 5.237 0.323 0.928 0.301 1.459 48
 مميزة معنوي 8.227 0.196 0.962 0.196 1.484 49
 مميزة معنوي 12.369 0.211 0.741 0.000 1.340 50
 مميزة معنوي 10.590 0.169 0.592 0.123 1.100 51
 مميزة ويمعن 4.916 0.000 0.482 0.315 0.837 52

 قيمة االرتباط للتجزئة×  2              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثبات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االرتباط للتجزئة + قيمة 1            
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 مميزة معنوي 18.000 0.138 0.635 0.000 1.206 53
 مميزة معنوي 6.245 0.301 0.829 0.000 1.260 54

 مميز معنوي 5.981 1.909 36.311 4.541 43.070 المقياس

 (2.03(=) 36= 2 - 38( ودرجة حرية )0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة  )    

  

 ه النهائيوصف المقياس بشكل -4-4
تصميم )ال   هو االول  لبح  في ه ا العنوان الن فيه يتحقق هدف البح االولى له صة التتجلى         

أو مجاالت  ورامح( 4حي  هلوو المقيا  بأنه يتألف من )( العاب القوى ة وبنا  مقيا  لتقييم تنظيم بطول

التنسيقي أو االداري  المحور و فق ة (11) يالتحكيم محورالوهي  وراالمح( فق ة موزعة حسب 54بـ )

( فق ات وللمقيا  مفتاح تصحيح 10)االعالمي المالي والمحور و ات ( فق 7) الفني المحوروفق ة  (26)

فق ة ثم يتم جمع ناتج لجميع الفق ات فينتج ليمة تقييم تنظيم بديل من بدا ل الال   هو )القيمة الثابتة ليل 

واستما ة مع مفتاح التصحيح ( يمثل  يل المقيا  بصو ته النها ية 1) ملحق%(   وال100البطولة من )

 بغ ب تقييم تنظيمها .أللعاب القوى ال   يطبق على ا  بطولة االجابة على الفق ات 

 فقرات مجاالت المقياس تقييمومناقشة نتائج وتحليل عرض  -4-5

ة لدى عينة البح  من ه ل النسبة التي ما  ا على مدى تحقق الفق يعطينا معامل الصعوبة أن           

النسبة ( 10ول)يبين لنا الجده ا المجال   حي   يظه ها من ه ل الط ق االحصا ية التي تستهدم في

الم وية لتقييم فق ات المقيا  ومن ه ل الق ا ة الس يعة للجدول يتبين بان النسب المتحققة هي هعيفة جدا 

مجاميع همت المجموعة  ا بعةلد توزعت الى   ظيم بطوالت العاب القوىتنفي أغلب فق اتها ا  ان تقييم 

ولد يانت النسبة الم وية لتحقق تلك الفق ات على التوالي )  (52   44   42   37   1) األولى الفق ات

وتعد ه ا النسبة هعيفة جداً وغي  مقبولة  %(%27.37   %28.42  %26.32  %27.89  25.79

 %  25.79ت اوحت ما بين ) اً على جدية التنظيم له ا البطوالت واالهتمام بها حي يونها ال تعطي ما  

 لكل فقرة لعينة البحث أعلى درجة للفقرةفقرات مجاالت المقياس مقارنة ب يبين نتائج تقييم(  10جدول ) 

التسلسل 
 الفقرة

 عدد العينة
 البطوالت

القيمة الثابتة حسب اهمية الفقرة 
 حسب رأي الخبراء

على درجة ا
 للفقرة

 مجموع درجة اجابة العينة
 على الفقرة

تحقق درجة 
 % الفقرة 

1 38 2.70 102.60 26.46 25.79 
2 38 2.70 102.60 30.78 30.00 
3 38 2.54 96.44 43.65 45.26 
4 38 2.59 98.50 51.84 52.63 
5 38 2.27 86.18 26.76 31.05 
6 38 2.38 90.29 40.87 45.26 
7 38 2.43 92.34 36.94 40.00 
8 38 2.16 82.08 41.47 50.53 
9 38 2.65 100.55 34.40 34.21 
10 38 2.43 92.34 35.48 38.42 
11 38 2.16 82.08 43.63 53.16 
12 38 0.78 29.71 9.07 30.53 
13 38 0.83 31.41 14.88 47.37 
14 38 1.12 42.44 25.02 58.95 
15 38 1.12 42.44 21.00 49.47 
16 38 1.09 41.59 21.89 52.63 
17 38 1.12 42.44 15.41 36.32 
18 38 1.03 39.04 18.91 48.42 
19 38 1.03 39.04 22.81 58.42 
20 38 0.94 35.65 18.20 51.05 
21 38 0.92 34.80 17.58 50.53 
22 38 1.05 39.89 14.28 35.79 
23 38 1.07 40.74 19.94 48.95 
24 38 1.01 38.20 12.06 31.58 
25 38 0.98 37.35 15.72 42.11 
26 38 1.05 39.89 20.16 50.53 
27 38 1.12 42.44 23.90 56.32 
28 38 1.12 42.44 22.11 52.11 
29 38 0.96 36.50 18.63 51.05 
30 38 1.12 42.44 16.53 38.95 
31 38 0.89 33.95 15.37 45.26 
32 38 1.09 41.59 12.92 31.05 
33 38 1.07 40.74 12.22 30.00 
34 38 1.01 38.20 14.88 38.95 
35 38 0.89 33.95 12.15 35.79 
36 38 0.87 33.10 12.54 37.89 
37 38 0.74 28.01 7.81 27.89 
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38 38 2.51 95.24 32.58 34.21 
39 38 2.68 101.73 52.47 51.58 
40 38 2.34 88.75 34.10 38.42 
41 38 2.51 95.24 45.11 47.37 
42 38 2.68 101.73 26.77 26.32 
43 38 2.56 97.40 41.01 42.11 
44 38 2.73 103.90 29.53 28.42 
45 38 3.08 117.07 40.67 34.74 
46 38 2.75 104.35 40.64 38.95 
47 38 2.81 106.89 53.45 50.00 
48 38 3.15 119.62 45.33 37.89 
49 38 2.61 99.26 46.49 46.84 
50 38 3.35 127.26 39.52 31.05 
51 38 2.68 101.80 32.15 31.58 
52 38 2.41 91.62 25.08 27.37 
53 38 3.01 114.53 34.96 30.53 
54 38 3.15 119.62 39.66 33.16 

  في حين همت %( وهي بمثابة د جة الـ )صف (20هصوصا وان د جة المقيا  تبدأ من ) %(28.42

 45   34   32   30   24   22   17  12   10  9  5  2) وهي الفق اتأغلب ية المجموعة الثان

لتقييم تلك  ( ولد يانت النسب الم وية المتحققة54   53   51   50   48   46   45   40   38   36 

 35.79%  36.32% 30.53 % 38.42  %34.21% 31.05% 30.00)التواليالفق ات على 

%  31.58 %  38.95%  31.05 %30.00 %38.95 %35.79  %37.89  %34.21  % 

38.42 %34.74  %38.95  %37.89  % 31.05%  31.58%   30.53%  33.16% ) 

نسب بالي الفق ات انفة  غم أنها أعلى من  أيهاوت ي  ه ا النسب الى أنها نسب هعيفة جداً وغي  مقبولة 

   7   6  3المجموعة الثالثة الفق ات )وهمت  %(  38.95%  30.00حي  ت اوحت ما بين ) ال ي 

( ولد يانت النسب الم وية المتحققة لتقييم تلك  49   43   41   31   25   23   18   15   13

 %48.42  %49.47  %47.37  %40.00%  45.26%  45.26الفق ات على التوالي )

بة أعلى من نس وهي نسب( %46.84% 42.11 %47.37% %45.26 42.11  48.95% 

وهمت   مقبولة الالفق ات السابقة ولين تبقى دون المستوى المطلوب يونها لم تحقق أدنى مستويات النجاح 

ولد يانت  (47 39  29  28  27  26  21  20  19  16  14  8  4الفق ات )  ابعةالمجموعة ال

 %52.63   %58.95%  50.53%  52.63النسب الم وية المتحققة لتقييم تلك الفق ات على التوالي )

 58.42%  51.05%  50.53%  50.53%  56.32%  52.11 % 51.05% 

أولى م اتب القبول وهو مستوى  نها حققتبد جة بسيطة يو  وهي نسب  مقبولة (50.00% 51.58% 

 االية مطلوب الطموح في اال تقا  في المجموعة ال ابعة الى أعلى مما وصلتولين يبقى  .%(50فوق الـ )

واال تقا  في تحقيق فق اتهما والوصول بهما والثالثة األولى والثانية يع ماالسعي الحثي  في المجفه  عن 

وان مستوى الى الد جة التي ين دها المنظمون للبطوالت ليي تسهم في  فع مستوى تقييم تنظيم بطوالتهم . 

ا بمستوى المثالية في  اتهتحقق فق ات المقيا  بصو ة عامة  ال يبع  على التفاال في أميانية تحقق فق

من ه ل سعي أعها  اللجان التنظيمية في توفي  متطلباتها يون النسب هعيفة جدا ولين يبقى والمستقبل 

العاب وبالتالي تسهم في  فع مستوى تقييم تنظيم بطولة بصو ة جدية له الدو  اليبي  في تطوي  تحقيقها 

لقد ة التنظيمية على تنظيم البطوالت االلليمية والقا ية ال   بدو ة ييسب ه ا اللجان ا القوى المحلية

في ومن ه ل ما تقدم ن ى أن النسب الم وية المتحققة لتقييم فق ات المقيا  هي نسب هعيفة والعالمية .  
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مما يعني ان اغلب البطوالت التي تنظم هي ة وال ت تقي الى مستوى الطموح المن ود في تنظيم بطولأغلبها 

ف ب على أعها  االتحادات أو لهعف االميانيات المادية والمعنوية التي تتمتع بها اللجان إلسقاط ال

 . التنظيمية له ا البطوالت 

 بطوالت العاب القوى المحلية  تقييمومناقشة نتائج وتحليل عرض  -6 -4

وتم ( 2011-2008)للفت ة من )د جة تقييم البطوالت المحلية التي أليمت  (11يبين الجدول )        

ومن ه ل الق ا ة الس يعة للجدول يتبين بان النسب المتحققة هي هعيفة جدا في  أدهال بياناتها في المقيا 

 – 30.26 انحص ت ليمها ما بين) لد  تنظيم بطوالت العاب القوىا  ان تقييم  البطوالتأغلب 

(لمدي يات ت بيات الع اق في  حي  يانت أفهل تنظيم له ا البطوالت هي تنظيم بطولة )المدا  (52.63

(ويعزو الباحثان سبب تفوق تنظيم ه ا البطولة على بقية البطوالت 52.63النجف إ  يانت ليمتها تساو  )

هو االهتمام ببعب الفق ات التي تهتم بالجانب التنسيقي والجانب التحييمي حي  حصلت على تقيمات جيدة 

 من ه ل 

 ( 2011 -2008طوالت العاب القوى المحلية التي تمت منذ )ب يبين نتائج تقييم(  11جدول ) 

 التقييمدرجة  أسم البطولة ت

 30.26 بطولة الجائزة الكبرى السماوه  .1
 33.27 بطولة الجائزة الكبرى الديوانية  .2
 35.49 بطولة الجائزة الكبرى بصرة  .3
 39.98 1مهرجان العاب القوى جامعة القادسية   .4
 34.13 العاب القوى ملعب السماوة بطولة فعاليات خماسية  .5
 41.57 بطولة الجائزة الكبرى بغداد  .6
 45.66 2مهرجان العاب القوى جامعة القادسية   .7
 48.92 3مهرجان العاب القوى جامعة القادسية   .8
 48.99 4مهرجان العاب القوى جامعة القادسية   .9

 44.60 1بطولة الجادية    .10
 45.10 2بطولة الجادية    .11
 46.27 3الجادية   بطولة  .12
 37.84 1مهرجان العاب القوى طالب تربية القادسية    .13
 36.93 2مهرجان العاب القوى طالبات تربية القادسية    .14
 36.55 3مهرجان العاب القوى طالب تربية القادسية    .15
 37.73 4مهرجان العاب القوى طالبات تربية القادسية    .16
 39.43 5قادسية  مهرجان العاب القوى طالب تربية ال  .17
 37.25 6مهرجان العاب القوى طالبات تربية القادسية    .18
 38.63 7مهرجان العاب القوى طالب تربية القادسية    .19
 36.02 8مهرجان العاب القوى طالبات تربية القادسية    .20
 37.06 1مهرجان العاب القوى طالب تربية النجف   .21
 36.79 2 مهرجان العاب القوى طالبات تربية النجف   .22
 37.74 1مهرجان العاب القوى طالب تربية البابل   .23
 38.57 2مهرجان العاب القوى طالبات تربية البابل   .24
 39.49 1مهرجان العاب القوى طالب تربية السماوه   .25
 36.05 2مهرجان العاب القوى طالبات تربية اسماوه  .26
 38.41 1مهرجان العاب القوى طالب تربية واسط   .27
 38.72 2لعاب القوى طالبات تربية واسط مهرجان ا  .28
 37.41 1مهرجان العاب القوى طالب تربية الميسان   .29
 40.01 2مهرجان العاب القوى طالبات تربية ميسان   .30
 43.60 1مهرجان العاب القوى طالب تربية البصرة   .31
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 37.42 2مهرجان العاب القوى طالبات تربية البصرة   .32
 37.47 1ربية ذي قار مهرجان العاب القوى طالب ت  .33
 38.53 2مهرجان العاب القوى طالبات تربية ذي قار   .34
 37.44 1مهرجان العاب القوى طالب تربية كربالء   .35
 37.08 2مهرجان العاب القوى طالبات تربية كربالء   .36
 52.63 مهرجان تربيات العراق في النجف  .37
 49.25 بطولة الجامعات العراقية في البصرة  .38

 ( يوهح تقييم بطوالت العاب القوى المحلية 2 يل )                                                                       

تطبيق البديل ال ابع في ه ا الفق ات يما يعزو الباحثان الهعف في التقييم اليلي الى فق ات المجال المالي 

بديل االول أو الثاني مما يعني هنالك هعف في تنفي  واالع مي إ  ان اغلب الفق ات ت يزت على اهتيا  ال

  اما فيما يهو تنظيم بطولة الجا زة اليب ى في محافظة  بدا ل الفق ات التي تدل على المستوى التنظيمي

ويعزو الباحثان سبب  لك الى اعتماد المنظمين له ا  م في التنظيمالمثنى التي حصلت على أدنى د جة تقي

وللة الهب ة في أغلب فق ات لمجاالت المقيا    الهعف بال اتية التي تتسم  نياتهمإمياالبطولة على 

وبصو ة عامة ان أغلب تنظيم البطوالت المحلية تههع الى حالة اسقاط الف ب من التنظيم  وتحقيق 

 الن اط المطلوب من االتحاد الم يز  واالتحادات الف عية والماسسات ال ياهية الجامعية والمد سية .

 

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 االستنتاجات : -5-1

 تطبيق بدائل الفقرات ضمن مقياس تقييم بطوالت العاب القوى .هناك ضعف واضح في  -1

هناك عدم استقرار والتطور في اختيار بدائل الفقرات مما يعني العشوائية في التنظيم بين بطولة  -2

 واخرى لنفس الجهة التنظيمية .

(تعاني 2011-2008قيمة في مقياس تقييم بطوالت العاب القوى للفترة من )جميع البطوالت الم -3

 من ضعف في التنظيم.

أفضل تنظيم حصلت علية في عينة البحث هي بطولة المدارس لمديريات تربيات العراق التي  -4

 أقيمت في النجف .

 . أقل تقييم حصلت علية في عينة البحث هي بطولة الجائزة الكبرى في محافظة المثنى -5

 في تطبيق فقرات المجال المالي واالعالمي .فضال عن باقي المجاالت .  هناك ضعف واضح وكبير -6

 

 التوصيات : -5-2

 تقييم البطوالت الالحقة . ضرورة االعتماد على مقياس تقييم بطوالت العاب القوى المبتكر في -1

 .لمثالية والتكامليةلها اضرورة السعي الحثيث من قبل لجان التنظيم لتطبيق فقرات المقياس ببدائ -2

ضرورة االطالع على فقرات المقياس قبل تنظيم أي بطولة لغرض التزود المعرفي والنظري  -3

 بمتطلبات أنجاح تنظيم اي بطولة من قبل لجان التنظيم .
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ضرورة متابعة جوانب القوة في تقييم البطولة من خالل المقياس وتدعيمها , وكما يمكن مالحظة  -4

 لجتها وتطويرها .االتقييم من خالل الفقرات ومحاولة مع جوانب الضعف في

ضرورة االهتمام الجدي بمسألة المجال المالي واالعالمي كونه الركيزة االساسية في انجاح عملية  -5

 التنظيم . 
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 (1ملحق رقم ) 
 مقياس تقييم تنظيم بطولة العاب القوى

 :                                       تأريخ التنظيم : أسم البطولة 
  دد أعضاء لجنة التنظيمالجهة المنظمة :                                   ع

 مفتاح تصحيح بدائل االجابة على مقياس تقييم تنظيم بطولة العاب القوى
 (5بديل ) (4بديل ) (3بديل ) (2بديل ) (1بديل ) الفقرة

1 0.54 1.08 1.62 2.16 2.70 
2 0.54 1.08 1.62 2.16 2.70 
3 0.51 1.02 1.52 2.03 2.54 
4 0.52 1.04 1.56 2.07 2.59 
5 0.45 0.91 1.36 1.81 2.27 
6 0.48 0.95 1.43 1.90 2.38 
7 0.49 0.97 1.46 1.94 2.43 
8 0.43 0.86 1.30 1.73 2.16 
9 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 
10 0.49 0.97 1.46 1.94 2.43 
11 0.43 0.86 1.30 1.73 2.16 
12 0.16 0.31 0.47 0.63 0.78 
13 0.17 0.33 0.50 0.66 0.83 
14 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 
15 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 
16 0.22 0.44 0.66 0.88 1.09 
17 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 
18 0.21 0.41 0.62 0.82 1.03 
19 0.21 0.41 0.62 0.82 1.03 
20 0.19 0.38 0.56 0.75 0.94 
21 0.18 0.37 0.55 0.73 0.92 
22 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05 
23 0.21 0.43 0.64 0.86 1.07 
24 0.20 0.40 0.60 0.80 1.01 
25 0.20 0.39 0.59 0.79 0.98 
26 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05 
27 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 
28 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 
29 0.19 0.38 0.58 0.77 0.96 
30 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 
31 0.18 0.36 0.54 0.71 0.89 
32 0.22 0.44 0.66 0.88 1.09 
33 0.21 0.43 0.64 0.86 1.07 
34 0.20 0.40 0.60 0.80 1.01 
35 0.18 0.36 0.54 0.71 0.89 
36 0.17 0.35 0.52 0.70 0.87 
37 0.15 0.29 0.44 0.59 0.74 
38 0.50 1.00 1.50 2.01 2.51 
39 0.54 1.07 1.61 2.14 2.68 
40 0.47 0.93 1.40 1.87 2.34 
41 0.50 1.00 1.50 2.01 2.51 
42 0.54 1.07 1.61 2.14 2.68 
43 0.51 1.03 1.54 2.05 2.56 
44 0.55 1.09 1.64 2.19 2.73 
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45 0.62 1.23 1.85 2.46 3.08 
46 0.55 1.10 1.65 2.20 2.75 
47 0.56 1.13 1.69 2.25 2.81 
48 0.63 1.26 1.89 2.52 3.15 
49 0.52 1.04 1.57 2.09 2.61 
50 0.67 1.34 2.01 2.68 3.35 
51 0.54 1.07 1.61 2.14 2.68 
52 0.48 0.96 1.45 1.93 2.41 
53 0.60 1.21 1.81 2.41 3.01 
54 0.63 1.26 1.89 2.52 3.15 

 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 المجموع 

 لعاب القوىاستمارة  االجابة على فقرات مقياس تقييم تنظيم بطولة ا

االجابة  الفقرة
 المختارة

االجابة  الفقرة
 المختارة

االجابة  الفقرة
 المختارة

االجابة  الفقرة
 المختارة

االجابة  الفقرة
 المختارة

1  12  23  34  45  
2  13  24  35  46  
3  14  25  36  47  
4  15  26  37  48  
5  16  27  38  49  
6  17  28  39  50  
7  18  29  40  51  
8  19  30  41  52  
9  20  31  42  53  
10  21  32  43  54  
 المجموع  44  33  22  11

 

  المجموع
 المجموع

 
 المجموع

 
 +  المجموع

+ + + 
المجموع 

  الكلي 

 
 

 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت

 عدد القضاة الموجودين في بطولة ؟      -1

 

 اضي مع عدم وجود أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة( ق25)اقل من 1
 ( قاضي مع عدم وجود أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة45أقل من – 25) 2
 ( قاضي مع عدم وجود أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة 60اقل من  – 45) 3
 ( قاضي +أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة20أقل من -10) 4
 ( قاضي +أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة30 - 20)  5

 درجة القضاة الموجودين في البطولة ؟                -2

 

 بعضهم ثانية والباقي أولى   1
 جميعهم أولى 2
 األغلب أولى والبعض دولي 3
 بعضهم أولى واألغلب  دولي 4
 جميعهم دوليين 5

 على فعاليات الساحة والميدان في البطولة ؟  عدد الحكام المشرفين -3

 

 ال يوجد حكام مشرفين على فعاليات الساحة والميدان معا 1
 حكم يشرف على فعاليات الساحة والميدان معا 2
 لجنة لإلشراف على فعاليات الساحة والميدان معا  3
 حكم للساحة وحكم للميدان  4
 الميدان  لجنة لحكام الساحة ولجنة لحكام 5

 ( اتسباقالعدد حاالت االعتراض من قبل الفرق المشاركة في البطولة )المعدل لكل  -4

 

 ( اعتراض لكل اربع سباقات4) 1
 ( اعتراض لكل اربع سباقات3) 2
 ( اعتراض لكل اربع سباقات2) 3
 ( اعتراض لكل اربع سباقات 1) 4
 ال يوجد اعتراض 5

 في البطولة ؟ الفرق المشاركةالى مشاركة الحكام نسبة  -5

 

 الجميع من جهة اللجنة المنظمة للبطولة 1
 االغلب من جهة اللجنة المنظمة والبعض من الفرق المشاركة  2
 البعض من جهة اللجنة المنظمة واالغلب من الفرق المشاركة 3
 من جهات مختلفة بما فيها الفرق المشاركة 4
 فيهم من الفرق المشاركةمن جهات مختلفة ليس  5

 آلية توزيع الالعبين المشاركين في سباقات السرعة والحواجز على المجاالت ؟ -6

 

 حسب رغبة الالعب 1
 عشوائي ألغلب المجاالت 2
 حسب اسبقية الحضور 3
 حسب القرعة  4
 حسب رقم التأهيل بالتصفيات 5

 بالسباق ؟آلية حسم الحاالت المشكوك فيها التي تحدث  -7

 

 رأي القاضي 1
 رأي لجنة التحكيم  2
 رأي القاضي + رأي لجنة التحكيم 3
 تقنيات التصوير +رأي القاضي 4
 تقنيات التصوير +رأي لجنة التحكيم 5
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 مدى االلتزام بقوانين اللعبة في البطولة من ناحية النقاط والمحاوالت؟ -8

 

 ع السباقات تقليل عدد النقاط والمحاوالت لجمي 1
 االلتزام بعدد النقاط وتقليل عدد المحاوالت لجميع السباقات 2
 تقليل عدد المحاوالت  3
 تقليل نقاط السباقات  4
 االلتزام بالقانون بالكامل  5

 النظام المتبع في تحديد الفائزين األوائل )ألفرقي (في البطولة ؟ -9

 

 الوائل لكل الفعاليات  مجموع نقاط الفريق ضمن الثمانية ا 1
 مجموع عدد النقاط لكل فريق 2
 مجموع عدد المداليات الذهب الفضة البرونز 3
 مجموع عدد المداليات الذهب والفضة 4
 مجموع المداليات الذهب فقط 5

 عدد مرات حصول حاالت انسحاب فريق من سباقات البطولة؟ -10

 

 ( فريق فأكثر من البطولة1انسحاب ) 1
 انسحاب فريق واحد  من البطولة  2
 انسحاب أغلب الالعبين من السباقات لبعض الفرق  3
 انسحاب بعض الالعبين من السباقات لبعض الفرق 4
 ال يوجد انسحاب  5

 ما هي اسس اختيار القضاة والمحكمين المشاركين في بطولة ؟ -11

 

 بصورة عامة  مينحكمالالقضاة ودعوة  1
 للدرجة االولى  مينحكمالالقضاة وة دعو 2
 عامة وأجراء اختبارات معرفية مينحكمالالقضاة ودعوة  3
 للدرجة االولى والدولية مينحكمالالقضاة ودعوة  4
 للدرجة االولى والدولية وأجراء اختبارات معرفية مينحكمالالقضاة ودعوة  5

 
 

 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
 ة لتنظيم االجهزة واالدوات قبل السباقات؟توجد آلية معد -12

 

 عشوائية لجميع السباقات 1
 عشوائية ألغلب السباقات  2
 عشوائية لبعض السباقات  3
 كوادر غير متخصصة لذلك  4
 كوادر متخصصة لذلك  5

 هل هناك اخطاء في ادارة االجهزة واالدوات في الملعب من قبل القضاة -13

 

 واالدواتكل االجهزة  1
 بعض االدوات  2
 بعض االجهزة  3
 بعض االجهزة  االلكترونية  4
 ال توجد اخطاء 5

 عدد الفرق المشاركة بالبطولة؟ -14

 

 10أقل من  1
2 10- 29 
 (فريق30-59) 3
 (فريق60-79) 4
 ( فريق أو أكثر 80-100) 5

 مشاركة الفرق حسب الجنس بالبطولة؟ -15

 

 الجنسين )أما رجال أو نساء(بأحد  1
 بعض الفرق بكال الجنسين ولبعض الفعاليات  2
 بعض الفرق بكال الجنسين لكل الفعاليات 3
 غالبا الفرق بكال الجنسين لكل الفعاليات 4
 جميع الفرق بكال الجنسين لكل الفعاليات 5

 عدد الالعبين للفرق المشاركة بالبطولة ؟ -16

 

 األدنىالكل بالحد  1
 البعض بالحد االعلى  2
 نصف الفرق بالحد االعلى  3
 االغلب بالحد االعلى 4
 كل الفرق بالحد االعلى  5

 ؟ألعاب القوى آلية افتتاح واختتام بطولة  -17

 

 ال يوجد حفل  1
 استعراض للفرق المشاركة 2
 حفل افتتاح   3
 كةحفل افتتاح   مع استعراض للفرق المشار 4
 حفل افتتاح مع استعراض للفرق المشاركة وحفل اختتام  5

 عدد المجاالت المقامة عليها سباقات السرعة والحواجز والبريد المستخدمة بالبطولة ؟ -18

 

 اربع مجال 1
 خمسة مجال 2
 ستة مجال 3
 سبع مجال 4
 ثمانية مجال 5

 ستخدمة بالبطولة؟نوع الملعب المقامة عليها السباقات أي الم -19
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 رديئة النوعية  1
 ماركة محلية الصنع 2
 ماركة تجارية جيدة  3
 دولية ماركة عالمية جيدة جدا 4
 دولية ماركة عالمية ممتازة  5

 نوع األدوات المستخدمة بالبطولة ؟ -20

 

 رديئة النوعية  1
 ماركة محلية الصنع 2
 ماركة تجارية جيدة  3
 ماركة عالمية جيدة جدادولية  4
 دولية ماركة عالمية ممتازة  5

 يتزامن مع اكتمال إعداد الالعبين للبطولة ؟ ةالبطول توقيتأعداد  -21

 

 ال يتزامن  1
 عشوائي 2
 بعض احيانا  3
 غالبا 4
 ضمن منهج معد مسبقا  من قبل االتحاد يوزع مع بداية السنة  5

  لتي تقام خاللها البطولة ؟ عدد أيام أو ساعات ا -22

 

 ( ساعات6 –3) 1
 (يوم1) 2
 (يوم2) 3
 (يوم3) 4
 (يوم4) 5

 
 

 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
 مشاركة الفرق في البطولة بجميع فعاليات الساحة والميدان ؟ -23

 

 األغلب بالساحة  1
 االغلب بالميدان 2
 البعض بجميع الفعاليات  3
 بجميع الفعاليات االغلب 4
 الجميع بجميع الفعاليات 5

 كيف يتم معالجة تائير الرياح أو المطر الشديد في المكان الذي يتم فيه سباقات البطولة -24

 

 االستمرار بالسباقات 1
 تأجيل البطولة 2
 ايقاف السباق لحين زوال المؤثر 3
 استخدام بعض التقنيات للحد من المؤثر  4
 دام الصاالت المغلقة استخ 5

 الية استقبال الوفود المشاركة بالبطولة التي تقوم بها اللجنة المنظمة ؟ -25

 

 شخص  واحد يوجه لكل الوفود 1
 لجنة لكل الوفود 2
 مرافق واحد لكل وفد 3
 مرافقين لكل وفد 4
 لجنة لكل وفد 5

 أي أعطال مفاجئة ؟الية معالجة المشاكل التقنية والخلل الكهربائي و -26

 

 ال يوجد 1
 يتم التأجيل لليوم الالحق  2
 يتم التأجيل لحين وجود توفير المكان البديل 3
 يتم التأجيل لوقت طويل لحين المعالجة  4
 تتم المعالجة فورا 5

 األداء؟ نوعية الملعب المقامة فيها البطولة بما يتناسب مع توفير افضل حالة لتحرك الالعب إثناء -27

 

 مدرجات+ ساحة ترابية+ ميدان ترابي  1
 مدرجات+ ساحة ترابية  + ميدان تارتان   2
 فيه مدرجات +ساحة ثيل +ميدان تارتان ممتاز   3
 فيه مدرجات +دورات مياه +ساحة ثيل +ميدان تارتان ممتاز   4
 حماء مدرجات +دورات مياه +ساحة ثيل +ميدان تارتان ممتاز +مكان ا  5

 آلية معرفة جميع الفرق المشاركة في البطولة لمنهاج البطولة ؟ -28

 

 ال توجد 1
 تبليغات شفوية  2
 كراس مطبوع 3
 اجتماع فني مع كراس مطبوع 4
 اجتماع فني مع كراس مطبوع مع موقع على شبكة االنترنيت 5

 آلية نقل وإسعاف الرياضيين المصابين في البطولة ؟ -29

 

 ال توجد )عشوائية ( 1
 لفريق نفسهمع االطبي  شخص معالج  2
 مع وجود أشخاص لحمل المصاب  لفريق نفسهمع االطبي  شخص معالج  3
  لحمل المصابسيارة مع وجود  لفريق نفسهمع االطبي  شخص معالج  4
 مع سيارة اسعاف   لحمل المصابسيارة متخصص مع وجود يتواجد كادر طبي  5

 آلية الحد من استخدام الفرق للمنشطات وتغير االعمار المتسابقين ؟ -30
 ال توجد  1 
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 لجنة غير متخصصة للكشف عن االعمار  2
 عضو طبية للكشف عن المنشطات 3
 لجنة  طبية متخصصة  للكشف عن المنشطات 4
 تخبراء متخصصين لكشف عن العمر + لجنة  طبية متخصصة  للكشف عن المنشطا 5

 وجود عناصر أمنية للمحافظة على النظام واستباب االمن في البطولة؟ -31

 

 ال توجد  1
 فقط  اليوم االخير من سباقات  البطولةفي  2
 سباقات البطولةفي بعض  3
 سباقات البطولة  في اغلب  4
 أيام سباقات البطولة في جميع  5

 ام فيه البطولة ؟بعد مكان سكن الالعبين عن الملعب المق -32

 

 فنادق تجارية غير مرتبطة بالمنظمين للبطولة  1
 دور للرياضيين بعيده 2
 دور للرياضيين بعيده عن الملعب مع توفير سيارات نقل  3
 دور للرياضيين داخل الملعب  4
 البطولة في المدينة الرياضية)سكن + طعام + أسواق + الملعب (  5

 أليام الراحة بين سباق وأخر) مرحلة وأخرى ( خالل البطولة ؟عدد الساعات وا -33

 

 ال يوجد  1
 ( ساعات 6أقل من ) 2
 ( ساعة 12( أقل من )6) 3

 ( ساعة أقل من يوم واحد 12) 4

 من يوم واحد الى يومين  5

 
 
 

 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
 لبطولة ؟تجهيزات)زي( طاقم القضاة والمحكمين في سباقات ا -34

 

   زي متنوع   1
 زي موحد غير نظامي  2
 زي واحد متشابه السباقات في الجميع في  3
  وزي خاص بالمحكم ليس خاصا بالبطولة  متشابهللقضاة الجميع زي واحد  4
 خاص بالبطولة  وزي خاص بالمحكم  متشابهللقضاة الجميع زي واحد  5

 البطولة التي تقوم بها اللجنة المنظمة ؟حاضري  لينالضيوف والمسؤوالية استقبال  -35

 

 ال يوجد  1
 المنظمين أنفسهم  2
 شخص مسؤول عن استقبالهم  3
 لجنة غير متخصصة الستقبالهم  4
 لجنة متخصصة الستقبالهم  5

 تهيئة مستلزمات القضاة والمحكمين لتحكيم سباقات البطولة؟ -36

 

 ال توجد  1
  نيمحكمال القضاة و على طاقم 2
 بعض المستلزمات تهيئ من قبل اللجنة المنظمة 3
 غالبية المستلزمات تهيئ من قبل اللجنة المنظمة 4
 جميع المستلزمات تهيئ من قبل اللجنة المنظمة  5

 آلية تنظيم حركة الصحافة والفضائيات خالل سباقات البطولة ؟ -37

 

 ال توجد  1
       منافسات البطولة وفير كل ما يطلبونه في بعض تخصيص أوقات لت 2
      منافسات البطولة تخصيص أماكن وأوقات لتوفير كل ما يطلبونه في بعض  3
       منافسات البطولة تخصيص أماكن وأوقات لتوفير كل ما يطلبونه في أغلب  4
    افسات البطولة خالل منلتوفير كل ما يطلبونه  ووستوديتخصيص أماكن وأوقات  5

 مشاركة فرق المحافظات بالبطولة )تنوع (؟ -38

 

 ال توجد فرق محافظات  1
 بعض المحافظات  2
 أغلب المحافظات   3
 جميع المحافظات  4
 جميع المحافظات وبأكثر من فريق 5

 يعتمد أخيار الالعبين المنتخب على نتائج البطولة المقامة ؟ -39

 

 ذلك ال يعتمد  1
 يعتمد لبعض الفعاليات ولكال الجنسين 2
 يعتمد ألغلب الفعاليات ولكال الجنسين 3
 يعتمد لجميع الفعاليات مع أحد الجنسين 4
 يعتمد ذلك ولجميع الفعاليات ولكال الجنسين 5

 عدد المفاجئات المتحققة في نتائج سباقات البطولة ؟ -40

 

 ال توجد 1
 واحد او اثنان  2
 ثالثة او اربع 3
 خمسة او ستة  4
 سبعة مفاجأة فأكثر 5
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 في نتائج فوز الالعب على اآلخرين ؟ )الزمن أو المسافة أو االرتفاع ( عدد مرات حصول فرق كبير -41

 

 جميع تنتهي بفارق كبير  1
 االغلب تنتهي بفارق كبير  2
 البعض تنتهي بفارق كبير 3
 قليلاالغلب تنتهي بفارق  4
 الجميع تنتهي بفارق قليل 5

 النظام المتبع في تحديد الفائز في بطولة  من ناحية مراحل التصفيات ؟ -42

 

 نهائي مباشرة برغم من عدد الالعبين  1
 تصفيات مرحلة واحدة  2
 تصفيات مرحلتين  3
 تصفيات ثالثة مراحل  4
 تصفيات اربعة مراحل  5

 بون الفائزون في سباقات البطولة من خالل ؟يمكن معرفة الالع -43

 

 الجميع التصفيات االولية 1
 غالبا في التصفيات االولية 2
 البعض في التصفيات االولية 3
 البعض في التصفيات النهائية  4
 في التصفيات النهائية جميعا 5

 عدد األرقام قياسية المسجلة خالل سباقات البطولة ؟ -44

 

 د أرقام قياسية ال توج 1
 رقم محلي واحد فأكثر 2
 رقم عربي واحد فأكثر 3
 رقم أسيوي واحد فأكثر 4
 رقم عالمي واحد فأكثر  5

 
 
 

 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
 (؟أيام البطولةعدد  افراد الجمهور الحاضر للبطولة )المثالية ( : )المعدل لكل  -45

 

 متفرج 500اقل من  1
 متفرج 1000قل من أ -500 2
 متفرج  1500أقل من  -1000 3
 متفرج  2000أقل من  -1500 4
 متفرج 2000اكثر من  5

 عدد الصحف الحاضرة للبطولة المثالية ؟ -46

 

 ال يوجد 1
 حضور صحيفة او مجلة  2
 حضور صحيفة ومجلة  3
 حضور البعض من الصحف والمجالت  4
 الواسعة االنتشار حضور الصحف والمجالت  5

 عدد الشركات الدعائية الحاضرة التي ترعى البطولة ؟ -47

 

 ال يوجد 1
 شركة واحد  2
 شركتان 3
 ( شركات 4 -3) 4
 شركات فأكثر 5 5

 الجمهور ( )الفرق ,اإلداريين, آلية نقل المعلومات الخاصة بالبطولة لكل الجهات -48

 

 عشوائية  1
 مكبرات صوت 2
 اجهزة السلكية +مكبرات صوت  3
 لوحة اعالنات الكترونية +مكبرات صوت 4
 شاشات عرض عمالقة + لوحة اعالنات الكترونية + مكبرات صوت 5

 يوجد حضور لمسؤولين كبار )رياضيين وغير رياضيين( للسباقات التي تقام في البطولة -49

 

 دال يوج 1
 هائية (الرياضيين فقط في السباقات ا)الن 2
 الرياضيين فقط في السباقات ا)التصفيات والنهائية ( 3
 الرياضيين وغيرهم فقط السباقات النهائية 4
 الرياضيين وغيرهم لكل أيام البطولة )التصفيات والنهائية ( 5

 نوع  الجوائز المقدمة للفائزين بالبطولة ؟ -50

 

 ميدالية  1
 مبلغ مالي+ مدالية 2
 + مبلغ مالي+ هدية البطولة ميدالية 3
 + هدية البطولة شهادة + مبلغ مالي 4
 شهادة + ميدالية +مبلغ مالي + هدية البطولة 5

 نوع الدعم المالي الذي توفره الجهة المنظمة للفرق المشاركة بالبطولة ؟ -51

 

 مخصصات مالية مقطوعة  1
 سكن ومخصصات مالية  2
 ية سكن +طعام +محصصات مال 3
 سكن +نقل +مخصصات مالية  4
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 سكن + طعام + نقل + مخصصات مالية  5
 دعم مادي أو معنوي؟كمبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لالعبين المصطحبين عوائلهم  -52

 

 ال تقدم  1
 دعم مادي فقط 2
 شهادة تقديرية فقط 3
 اجور نقل +شهادة تقديرية 4
 قديريةكل التكاليف +شهادة ت 5

 مبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لحث الجمهور على  مشاهدة منافسات البطولة ؟ -53

 

 ال توجد 1
 دخول الملعب مجانا  2
 نقل وقائع السباقات عبر الفضائيات التلفزيونية  3
 أجراء سحبة لبطاقات دخول الملعب المجانية  4
 وسائل نقل للجمهور + نقل السباقات عبر التلفزيون + ديا أجراء سحبة لبطاقات دخول لغرض توزيع ه 5

 المسؤولين على حضور البطولة ؟ مبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لحث -54

 

 ال توجد  1
 المشاركة في توزيع الجوائز 2
 المشاركة في توزيع الجوائز+ هدية تذكارية السم البطولة 3
 شر حضوره في الصحفالمشاركة في توزيع الجوائز+ ن 4
 المشاركة في توزيع الجوائز+ هدية تذكارية السم البطولة + نشر حضوره في الصحف 5

 
 


