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 التعريف بالبحث -1

 لمقدمة وأهمية البحثا -1 -1

من خالله يتم معرفة المقدار الرقمي ف هو مقياس رختر للهزات األرضيةإن من ابرز مقاييس العصر الحاضر             

التي منطقة الوبالتالي نستطيع تخمين مقدار الدمار الحاصل في و الزلزال األرضي أالموضوعي لحجم الهزة األرضية 

في شتى مجاالت الحياة االقتصادية والصحية و...الخ  كل االستعدادات لمعالجة تلك الحالة  تبدأوعلية  وقعت فيها الحادثة

لتلك لحالة الهزات األرضية  تاريخياسجال يكون هذا المقياس  أنكما يمكن وفق القراءة )الرقم( التي أظهرها المقياس 

وبحسب قوة  المنطقة أو للعالم بأسره من خالل القراءات )األرقام( المختلفة التي يقدمها لحاالت الهزات األرضية المختلفة

تعد دم التي نعود إلى لعبة كرة الق وبعد هذه المقدمة العامةولهذا فأن للمقياس أهمية كبيرة في شتى مجاالت الحياة ،  الهزة

على اهتمام جميع المتابعين والمسئولين والمعنيين بالشأن الرياضي في  من ابرز األلعاب في الوقت الحاضر التي تستحوذ

جميع أنحاء العالم وذلك للمتعة التي تقدمها إلى مشاهديها و مزاوليها فضال عن المكاسب التي تدرها هذه اللعبة على 

 بطوالت لألندية التي تزاولها ألنهتنظيم الوان من ابرز أوجه الرعاية لهذه اللعبة هو  ، يتهامزاوليها وعلى القائمين برعا

ال يقابل الجهد المبذول من لدن الالعب في مجال النشاط الرياضي الكتساب اللياقة البدنية المتكاملة وتعلم المهارات الفنية 

مال تلك المهارات والخبرات جميعا في منافسة ذات معنى وخطط اللعب بارتياح ما لم يجد هذا الالعب الفرصة الستع

بكرة  الدوريبطولة على إقامة هذه البطولة ) االتحاد المركزي لكرة القدم سنويابالنسبة له ومن هذا المنطلق حرص 

والنفسية إلبراز أو إظهار قدراتهم البدنية والمهارية والخططية  ( لخلق روح التنافس بين العبي الفرق المشاركةالقدم

والتطور والتقدم  اإلتقانعامل قوي من عوامل الحث على العمل ومحاولة  ألنه"  والمعرفية في مجال لعبة كرة القدم 

قدراتها في األداء والعطاء وتوفير مجال االحتكاك  إلبراز اتالفئمختلف .  وفسح المجال أمام (1)واالرتفاع بالمستوى " 

 أيالتقدم في  إن، كما  محليالرفع مستوى األداء الفني للعبة كرة القدم على الصعيد  الرياضي فيما بينهم للمساهمة في

ال من خالل القياس والقياس هو المدخل الحقيقي للنهوض بمجاالت الحياة كافة إمجال من مجاالت الحياة ال يمكن معرفته 

لذلك تعد ، متغيراتها والسيطرة عليها ومنها المجال الرياضي من حيث التنبؤ والتحكم في البيئة الخارجية وضبط 

في حالة الموضوع المقاس ومنها المقاييس من أهم وسائل التقييم والتشخيص لمواطن الضعف والقوة والصح والخطأ 

   .تنظيم البطوالت

 :بأنهأما أهمية البحث فتتجلى في ضرورة إشعار القائمين والمهتمين بلعبة كرة القدم          

المركزي  ظمها االتحادود مقياس يعمل على إعطاء قيمه موضوعية رقمية لتقييم تنظيم البطوالت التي ينالبد من وج -1

ل في الحاص التطور أو الفرعي من خالل لجنة المسابقات الموجودة في االتحاد ليكون هذا الرقم دليال على مدى 

 . لجهود المنظمينوبالتالي يعد تقيما  مجال تنظيم البطوالت

 .ال على مدى الجهد المبذول من قبل المنظمين لهذه البطولةدلي -2

الل فقرات خالتي حصلت في بطولة الدوري المقاس من لألحداث  كما يمكن أن يكون هذا المقياس سجال تاريخيا -3

 .المقياس

لى يدة حيث عت الجدبقائ المعلومات والخبرات النظرية للهيئات االدارية ولجان المساكما يعتبر هذا السجل كتابا يهي -4

 .ضوئه يسعون الى تطبيق كل ما هو جديد ويخدم العمل التنظيمي 

ث عليها اءات والحبيان حاالت القوة في التنظيم وتعزيزها وبيان حاالت الضعف لمعالجتها وبيان الصحيح من اإلجر -5

 .ميالعل سلوباألالغرض وب وبيان الخطأ من الحاالت والعمل على تصحيحها من خالل فقرات المقياس المعد لهذا

 علىلكرة القدم  بةاإلدارة التنظيمية للبطوالت وبالتالي يسهم في تطوير لعتطوير في لكي يسهم مساهمة فعالة         

 ت الفرعيةتحاداالمستوى المحلي وسعيا لتحصيل القدرة والقابلية على تنظيم واستضافة البطوالت القطرية بالنسبة لال

 ت القارية والعالمية بالنسبة لالتحاد المركزي.واستضافة البطوال

 كلة البحث مش -2 -1

إن من أهم واجبات االتحاد المركزي أو االتحاد الفرعي للعبة كرة القدم هو االهتمام باللعبة وتحشيد كل             

للفرق التي البطوالت  تنظيمو الطاقات من اجل االرتقاء بالمستوى الفني لمزاوليها ومن أبرز أوجه االهتمام هو إقامة

                                                           

 . 6، ص م 1977المركزي للكتب الجامعية ، البطوالت والدورات الرياضية وتنظيمها ، القاهرة ، الجهاز : حسن سعيد معوض -1
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في  سوى كان ذلك على المستوى االتحاد الفرعي أيمن خالل لجنة المسابقات في االتحاد تضم مزاولي هذه اللعبة 

من  أوالتي يشرف االتحاد عليها  الفرق الشعبية في المنطقة أولفرق األندية المنتمية إليه الدوري المحافظة فتنظم بطولة 

فتنظم)لجنة  البلد أنحاءعلى المستوى االتحاد المركزي أي في كافة  أو، ء بمستوى الفني للعبة فيها االرتقا مسئوليته

خصوصا الدرجة الممتازة أو الدرجة األولى لمختلف الفئات العمرية  المسابقات( بطولة الدوري لفرق األندية المنتمية إليه

الجهد المبذول من  سؤال المنظمين لهذه البطولة عن قيمة النجاح، وتكمن مشكلة البحث في الناشئين والشباب والمتقدمين 

فكثيرا ما تكون اإلجابة على  الذي حققته البطولة على مستوى التنظيم ؟وعن قيمة النجاح  قبل المنظمين لهذه البطولة ؟

النقد  أماموال تصمد  ومتقالتي ال  ..الخ (..)جيد ، جيد جدا ،  هذا التساؤل من خالل التقديرات الذاتية وبالمستويات

ناتج من اداة يقاس إجابة موضوعية من خالل رقم على مثل هذا السؤال  اإلجابة من أن تكون البدالموضوعي في حين و

يمثل قيمة النجاح الذي حققه مستوى التنظيم ولعدم وجود مقياس لهذه الحالة التنظيمية التي تعطي الرقم الموضوعي بها 

لهذا سعى مستوى التنظيم يعكس مستوى الجهد المبذول من قبل االتحاد ولجنة المسابقات التي فيه والن لمستوى التنظيم 

جهود  نقّيموبالتالي الباحث في حل هذه المشكلة من خالل تصميم وبناء مقياس لتقييم تنظيم بطولة الدوري بكرة القدم 

في بلدنا  دعما وتطويرا للعبة كرة القدم والجانب خدمة  إسهاما منا في سد الفراغ العلمي في هذا المنظمين لهذه البطولة 

    العزيز . 

 أهداف البحث -3 -1

 يهدف البحث إلى :         

  .  وِبناُء ِمْقياس لَِتقييِم َتنظيُم بطولَِة الدوري بكرة القدمتصميم  -    
 
 فرض البحث  -4 -1

 :بان  يفترض الباحث         

ز بين لتالي يميلدوري وباابطوالت المبتكر القدرة على التميز بين  بطولَِة الدوري بكرة القدم يم  لمقياس تَقييِم تَنظ أن -

 .الجهود المبذولة من قبل المنظمين لها 
 

 لبحث امجاالت  -5 -1

  بقاتالمسا لجانو االتحاد المركزي لكرة القدموأعضاء الهيئات اإلدارية في االتحادات الفرعية  البشري: لالمجا -1-5-1

 . فيهاالتي                                  

 .لرياضيةاوكلية التربية  ي لكرة القدمالهيئات اإلدارية في االتحادات الفرعية واالتحاد المركزالمجال المكاني :  -1-5-2

 .  2010/  9/  30ولغاية   2009/  10/  1للفترة من المجال ألزماني :   -1-5-3

    

    لنظريةالدراسات ا -2

 بطولة الدوري العراقي بكرة القدم: -2-1
وأخذها على عاتقه هو  1948ان من ابرز االمور المهمة التي تبناها االتحاد العراقي لكرة القدم بعد تأسيسه عام           

موسم دأت في أطلق عليها بطولة االتحاد العراقي لكرة القدم وكان نظامها التسقيط الزوجي حيث ب إقامة بطولة كروية

حيث تم العمل بطريقة الدوري لمرحلة  (1962-1961وستمرت البطوالت بنفس النظام حتى موسم ) (1956-1957)

 تغير اسم البطولة الى بطولة دوري أتحاد الكرة وفي الموسم الكروي (1964-1963واحدة وفي الموسم الكروي )

 واقيمت المباريات على نظام الدوري ذو المرحلتين  ممتاز( تغير اسم البطولة واصبحت بطولة الدوري ال1965-1966)

( وستمر 1972-1971وبعدها قرر االتحاد تغيير تسمية الدوري بدوري الدرجة االولى وكان ذلك في الموسم الكروي )

دوري دوري النخبة والدوري الممتاز و الدوري حتى يومنا هذا على الرغم من التغيرات الكثيرة على اسمه التي ابرزها

    ( 1)ولكنه يبقى البطولة االهم واالكبر في سلسلة اهتمامات االتحاد المركزي لكرة القدم.الدرجة االولى 

                                                           
 . 12-11، ص 2009( ، رسالة ماجستير، جامعة القادسية ، 1974-2002نبيل حسين عباس : واقع نظام الدوري العراقي لفرق المقدمة بكرة القدم وأثره في تطور اللعبة ونشرها من ) - 1
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 :  (1)سالقيا -2-2
وذلك  س المدرجةمعين من المقايي إطاروالمستويات تقديرا كميا وفق  األشياءتقدير هو  إحصائياالقياس             

                يوجد بمقدار وكل ما يوجد بمقدار يمكن قياسه. ، كل ما يوجد اعتمادا على فكرة ثورندايك 

 نوعين  إلىينقسم القياس و            

وتصرفهم  كاء الالعبينعند قياس ذ أو: كما يحدث عند قياس تحصيل الالعبين في خبرة معينة  القياس غير المباشر -1

اس ذا القيكنوع من ه المقياسوجاء هذا  نوعا من السلوك الذكيالخططي وذلك عن طريق االستجابة لمواقف تتطلب 

 .لةهم المبذوم جهودمن خالل تقيي مدى قدرة لجان المسابقات على تنظيم بطولة الدوري بكرة القدمألنه يعبر عن 

قياس طول كس رة بوحدة القيابمقارنتها مباش المقاسةتحدد فيه الكمية  ذيالقياس ال ذلك: ويقصد به  القياس المباشر -2

ن طريق ع ينلمئا( االسبيروميترالبوصة( وقياس السعة الحيوية باستخدام جهاز ) أوالالعب مثال باستخدام وحدات )سم 

قييم قيمة تن يعبر ع كنوع من هذا القياس ألنه المقياسوجاء هذا  القراءات المسجلة على االسطوانات الداخلية للجهاز

 .يم رجة التنظقدار دمن خالل الرقم النهائي الذي ينتج من المقياس ليعبر عن م تنظيم بطولة الدوري بكرة القدم

 

  االختبارات والمقاييس بصورة عامة أهمية -2-3
االختبارات والقياس احد وسائل التقويم والتشخيص والتوجيه وتعتبر احد معالم العمل العلمي الجيد المبني على            

حدد العالم و يم في البرامج والمناهج والخطط المختلفة لجميع المستويات والمراحل السنية.سليمة فهي وسيلة التقو أسس

 (2) االختبارات والمقاييس في التربية البدنية في: أهمية:  مكلوي

ع اللجان حيث تطل سمن خالل هذا المقياهذه االهمية هي التي ينشدها الباحث :  والمعرفة اإلدراكتحقيق زيادة  .1

في عملية  تفيد منهاللبطوالت السابقة فتسالتي يتم حفظها من خالل فقرات المقياس السابقة لى البيانات عالجديدة 

 التنظيم للبطوالت الالحقة.

يدة على ان الجدهذه االهمية هي التي ينشدها الباحث من خالل هذا المقياس حيث تطلع اللج :الحماس والتشويق .2

الخرون طيع اابقة فتسعى الى تحقيق االفضل من خالل توفير ما لم يستقيمة تقييم كل بطولة من البطوالت الس

 عمله . 

  لتقدم بيناى حجم وهذه االهمية هي التي ينشدها الباحث من خالل هذا المقياس الذي يتعرف من خالله عل :التقدم .3

 بطولة واخرى .        

 

 :3والمقاييس الشروط العلمية لالختبارات -2-4

 :الصدق  -1 -2-4
وضع من اجله  يعتبر الصدق أهم شروط االختبار الجيد ،فاالختبار الصادق هو الذي ينجح في قياس ما              

 (McGee) ومك جي (Baroويشير بارو ) المقياسيجب توافره في  عاملالصدق يعتبراهم  إن( Taylorويشير تيلر )

 لألغراضا حيث يختلف الصدق وفق الذي وضع من اجله ، المدى الذي يؤدى فيه االختبار الغرض الصدق يعني أن إلى

 . التي يراد قياسها

 : صدق االختبار في قياس ما وضع من اجله يكون لناحيتين هما أن إلىوتشير رمزية الغريب            

 الوظيفة التي يقيسها. أوقياس السمة المراد دراستها  .1

 مميزة ألفراده. ينةالمجتمع المراد دراسة السمة كع أوطبيعة العينة  .2

رض عالذي  االستبيان الباحث سعى إلى تحقيق هذين الغرضين في االختبار من خالل توضيح ذلك فيحيث ان       

 .على الخبراء

 كثيرة وهي: أنواع  لصدقو      

                                                           
 .  8 -6، ص 2004، مطبعة الطيف ،  1، ط االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضيعلي سلوم جواد :   -(1)
 . 35، ص 1989، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضيقيس ناجي ،بسطويسي احمد :  - )2)
3 - 153 – 137، ص 2001ر العربي ،،القاهرة ، دار الفك 4،ط 1، ج القياس والتقويم في التربية البدنية الرياضيةانين :   محمد صبحي حس . 
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 ، يلصدق التجريب، ا لصدق التالزميا، الصدق التنبؤي،  الصدق المنطقي،، وصدق المحتوى الصدق الظاهري  

 .رباوحدة االخت يالصدق عن طريق االتساق داخل،  الصدق المفهوم، لصدق الذاتي، ا العامليلصدق ا

 الصدقو والصدق الذاتي وصدق المحتوى  من الصدق وهما الصدق الظاهري انواع  اربعةوستخدم الباحث 

 .  التمايزي 

  : الثبات  -2 -2-4
ن ويشير رايتسو. فيما وضع لقياسه و االتساق واإلتقانية من الدقة يكون االختبار على درجة عال أنويعني          

(Wrightstown( وجاستمان )Gustmanو ) ( روبينزRobbins )قيسه يدرجة ثبات ما  ثبات االختبار يعني أن إلى

نفس  على يدأعا م إذايعطي االختبار نفس النتائج  أنثبات االختبار يعني  أن إلىكما تشير رمزية الغريب ،  االختبار

 :أنها ( Vandalin) يشير فان دالينحيث   أنواع لثباتو في نفس الظروف  األفراد

  . لتطبيقينباط بين ايعني االختبار بنفس المفحوصين مرتين ثم يحسب معامل االرت :االختبار  إعادةالثبات بطريقة  .1

تباط عامل االرثم يحسب م ، المفحوصينبعد صورتين متكافئتين ويطبقان على  الثبات بطريقة الصور المتكافئة : .2

 . بين نتائج الصورتين

يحسب ونصفين  إلىيطبق االختبار مرة واحدة فقط ولكن تقسم بنوده عشوائيا  الثبات بطريقة التجزئة النصفية: .3

 وهذا ما فعله الباحث لتحقيق هذا الغرض . . االرتباط بين درجات النصفين

ى العينة عل اجابة حيث يطبق المقياس على العينة ثم يتم حساب االرتباط بين الثبات عن طريق االتساق الداخلي : .4

درجات  ومن ثم يحسب االرتباط بينومجموع درجات المجال ضمن كل مجال من مجاالت المقياس فقرات المقياس 

اب الثبات لحسحث مجاالت المقياس والدرجة النهائية للمقياس على كل فقرة من فقرات المقياس وهذا ما قام به البا

  بهذه الطريقة حيث تعدد طرق الحصول على الثبات تعطي للباحث االطمئنان والتحقق من نتائج البحث

 :   الموضوعية -3 -2-4
ويشير  لقائم بالتحكيما كان اماالختبار يعطي نفس النتائج مه أو أنتعني عدم تأثر االختبار بتغير المحكمين          

لحكم ااستبعاد  كان يعطي نفس الدرجة بغض النظر عنها وهذا يعني إذاتبار يعتبر موضوعيا االخ أن إلىفان دالين 

تساق درجة االكلما زادت الذاتية قلت الموضوعية ويعرف بارو ومك جي الموضوعية بكونها ) أنالذاتي للمحكم أي 

 مختلفين لنفس االختبار ويعبر عنه بمعامل االرتباط. أفرادبين درجات 

 هما : أساسيينالموضوعية تتضمن اتجاهين  أن إلىشير الخبراء وي      

 ن المصححينالفروق الفردية بي إلى إرجاعهالذي يمكن  الخطأالحكم وهو ثبات يعبر عن تباين  أوثبات المصحح  .1

ل ريق معامطويتم الحصول على هذا النوع من الثبات عن  المحكمين ولنفس االختبار وبنفس الوقت أوالممتحنين 

 .هالوقت نفسفي و األفراديقومون بالتحكيم لنفس  أكثر أوالرتباط بين محكمين ا

في  لمصححيناالختبار مع ثبات ا إعادةثبات المفحوص نفسه وهذا يمكن الحصول علية بالمعامل الثبات عن طريق  .2

 . مرتي التطبيق

ئية إلثبات ي عملية او طريقة احصاوهنا البد من االشارة الى ان بعض المقاييس ال تتطلب اجراء ا             

 اتية منوليس فيه من الذمفتاح تصحيح واضح وال يقبل الخطأ  صوصا مقياسنا هذا حيث فيهموضوعية مقياس ما وخ

   . شيء وعليه فان المقياس يتمتع بالموضوعية 

 هج البحث وإجراءاته الميدانية من -3

 نهج البحث       م -1 -3
  .الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمالئمته طبيعة الظاهرة المدروسة استخدم                

 ادوات البحث :  -3-2
ادوات البحث ))وهي الوسيلة او الطريقة التي يستطيع بها الباحث حل مشكلته مهما كانت تلك االدوات ، بيانات وعينات 

  (1)واجهزة((. 

                                                           
 . 72، ص1982،دار الكتب اللبناني ،بيروت منهج البحث العلمي عند العرب،  :  جالل محمد عبد الحميد -1
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 مجتمع وعينة البحث -1 -2 -3
يعني جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث أما عينة البحث البحث  ع" مجتم        

  (1)فهي جزء من مجتمع البحث األصلي يختارها الباحث بأساليب مختلفة وتضم عدد من األفراد من المجتمع األصلي " 

. اما عينة ( 2010 – 1972مركزي بكرة القدم للفترة )المسابقات في االتحاد ال أعضاء لجانيتكون مجتمع البحث من   

ا هنء كثيرة مبأسما ى)وقد تسمبيانات بطوالت دوري العراقي بكرة القدم للفترة اعاله ألندية الدرجة االولى البحث فكانت 

جة من اتنوهي بطولة دوري ( 37)بيانات )معلومات ( العينةحيث بلغ عدد  دوري النخبة ودوري الدرجة الممتازة (

 .لجنة ينتج عنها بيانات لبطولة واحدة  أعضاء  أعضاء اللجان التنظيمية حيث كل

 االدوات المستعملة في التجربة الميدانية :  -3-2-2
 المصادر والمراجع  -
 .٭استطالع اراء الخبراء استمارة  -

 المقابالت الشخصية. -

 . (DELLجهاز حاسوب نوع  البتوب ) -
 

 يذ البحث :خطوات تنف - 3 - 3

 المقياسطريقة تصميم  -1 - 3 -3
في صياغة بنود أو فقرات المقياس حيث تعتمد هذه الطريقة علىى ان يكىون  ثرستونأعتمد الباحث على طريقة            

 معين مجموعىة مىن االجابىات المتفاوتىة فىي صىحتها حىددت مىن قبىل الخبىراء والمختصىين ويىتم علىى ضىوئهاسؤال لكل 
اجرى الباحث العديد من المقابالت الشخصية  بغرض الحصىول كما ، (2)مقابلة لكل بديل من بدائل االجابة  الدرجة اعطاء

على كم من المعلومات يبتنىى عليهىا تكىوين فقىرات االسىتمارة وتنوعىت هىذه المقىابالت بحيىث كانىت مىع اعضىاء االتحىاد 
 . إعالميين وأكاديميين في مجال االدارة والتنظيم المركزي لكرة القدم ومع  مدربين والعبين وإداريين والحكام  و

الرشىيف الخىاص بعد المقابالت الشخصية وما افرزته من المام واحاطة بالعملية التنظيميىة واالطىالع علىى ا              
 ية :الت( وفق المراحل ا1)ملحقالمقياسعمد الباحث إلى تصميم  للبطوالت السابقة  المركزي لكرة القدم  باالتحاد

 : المقياستحديد مجاالت  -اوالا 
قيىاس عرض الباحث استمارة استطالع آلراء الخبراء والمختصين على شكل استبيان مغلق مفتوح يتضمن مجاالت الم  

  وهي كالتالي :االستبيان اربعة مجاالت  لبيان صالحية مجاالت المقياس حيث تضمن
 . او التنسيقي  .المجال االداري1
 كيمي..المجال التح2
 .المجال الفني .3
 . المكافاةو.المجال االعالمي 4

ي مسىالة وترك في االستمارة فراغ ليتسنى للخبير اضافة أي مجىال لىم يىرد ذكىرة ويعتقىد انىه مجىال مهىم وحيىوي فى      
 تنظيم بطولة الدوري بكرة القدم .

 الدورية لظيم بطوالمجاالت التي تسهم في تنوبعد جمع االستبيان تبين بان المجاالت المعروضة في االستبيان هي      

  بكرة القدم ولم يضف أي خبير مجاال اخر الى هذه المجاالت .

اهميىة المجىال إذ لبيان ثاني بعد ذلك عرض الباحث استمارة استطالع آلراء الخبراء والمختصين على شكل استبيان      
على عدد من الخبراء لبيان مدى االهمية النسبية لكل مجال  -مع شرح موجز لكل مجال -تم عرض هذه المجاالت االربع 

حيىث تمثىل هىذه األرقىام تسلسىل االهميىة النسىبية وفىق رأي الخبيىر وبعىد جمىع هىذه ( 5 -1من خالل اعطاء الترقيم مىن )
النسىبية  االرقام لكل مجال وتقسيمه على مجموع اراء الخبراء على جميع المجاالت )الجزء على الكل( تظهر لنا االهميىة

                                                           
 .  106 -105،ص  1988، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  أدواته –اليبه أس –البحث العلمي مفهومه ذوقان عبيدات وآخرون :   -1

 تدريب / جامعة بابل . –.د . محمد جاسم الياسري / اختبارات ا  -2 عة بغداد .    .      .د .صباح محمد مصطفى / تدريب كرة قدم / جاما -1الخبراء هم :  -٭

 مردان عمر / بايوميكانيك / جامعة القادسية . ا.د . حسين  -4  ة قدم / جامعة القادسية         ي /  تدريب كرلالماا.د . عبد هللا حسين  -3                 
 فقار صالح  /  تدريب كرة قدم / جامعة البصرة . ا.م.د. ذوال -6 قدم / جامعة المثنى .  .د.عقيل مسلم عبد الحسين / فسلجة تدريب كرةا  -5                 

 حمود حسين / اختبارات كرة قدم / جامعة الموصل . ا.م.د.مكي م -8 وقياس / جامعة ميسان .           حيم عطية لطيف / اختبارات ا.م.د. ر  -7                 
 جامعة القادسية .  /الطائرةكرة الت اختبارا بد /حازم موسى ع -10     أ.م.د. سالم جبار صاحب / اختبارات كرة قدم / جامعة القادسية .      -9               

 .      ذي قارختبارات كرة قدم / جامعة ا سلمان عكاب سرحان / -12                جامعة القادسية .     /وقياس اختبارات مي علي عزيز /  -11             
   .145م ، ص 2007، 1دار المواهب ، النجف االشرف ، ط،  أدوات البحث العلمي في بحوث التربية الرياضيةمحسن علي السعدون وآخران :  -2
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( تسلسىل 4 -1)تمثىل الرتىب لكل مجال مىن مجىاالت المقيىاس ومىن ثىم يىتم ترتيىب المجىاالت حسىب نسىبة اهميتهىا حيىث 
مجال اهمية ومىن خىالل جمىع اراء  ألقل (4)الهم مجال وهكذا إلى الرتبة  (1) من حيث االهمية إذ تعطى الرتبةالمجال 

  :همية هولنهائي للمجاالت حسب االالخبراء كان الترتيب ا
 .المجال الفني. 4المجال االعالمي والمكافاة . 3 المجال التحكيمي .2المجال االداري او التنسيقي .  .1

 :مجاالت المقياسلوبدائلها فقرات الصياغة  -ثانيا
ع اسىب مىمن الفقرات وبدائلها تتن ةبعد االطالع على المصادر المختصة بموضوع البحث صاغ الباحث مجموع          

لكىل  عىدد الفقىراتالذي حصل عليه الباحث من خالل اراء الخبراء كما روعىي على ضوء الترتيب نسبة اهمية المجال و
قىة البىدائل الباحىث ان طري و بلغ عدد البدائل خمس لكل فقرة من فقىرات المقيىاس اذ يىرى،  النسبيةحسب االهمية بمجال 

 ية لكىل فقىرةجمع التفاصيل الفرع بحيث تكون هذه البدائل اقدر على مالمقياس المصمالخمسة تتالءم بشكل تام مع طبيعة 
يىث ترتبىت حوالمثاليىة فىي التنظىيم  للجهىة المنظمىة وتم ترتيب هذه البدائل حسب تكامل الفقىرة مىن وجهىة الجهىد المبىذول

التي تمثل الحالة  لإلجابةو ه (5) ( وحسب طبيعة الفقرات أي كونها ايجابية أو سلبية ، بمعنى ان الرقم5 -1لبدائل من )ا
الخىرى المقاييس ا والعكس بالعكس علما ان البدائل لم تكن واحدة لجميع الفقرات كما هو المعتاد في التكاملية في التنظيم 

لعمليىة كمىا روعىي فىي صىياغة الفقىرات االحاطىة بجميىع تفاصىيل ا وانما لكل فقرة بدائلها الخاصىة حسىب طبيعىة الفقىرة 
ن مىيتسنى ألي شخص استخدامها فىي أي بطولىة دوري لكىرة القىدم وتىم مراعىاة عىدد فقىرات كىل مجىال التنظيمية بحيث 

 المجاالت االربع فيها .

 صالحية فقرات المقياس: -ثالثا 
بعىىد ذلىىك عىىرض الباحىىث اسىىتمارة اسىىتطالع آلراء الخبىىراء والمختصىىين علىىى شىىكل اسىىتبيان مغلىىق مفتىىوح يتضىىمن      

إذ تعد صالحية الفقرات من المتطلبات االساسىية لبنىاء  ت المقياس لبيان صالحية الفقرات وبدائلهاالفقرات وبدائلها لمجاال
المقىىاييس ، اذ ينبغىىي ان تكىىون فقراتىىه صىىالحة لقيىىاس السىىمة المىىراد قياسىىها ، وتقىىدر هىىذه الصىىالحية بىى راء مجموعىىة مىىن 

لباحىىث بعرضىىها علىىى مجموعىىة مىىن الخبىىراء حيىىث قىىام ا( فقىىرة 39حيىىث تضىىمن االسىىتبيان )،  (1)الخبىىراء المتخصصىىين
وبعىد جمىع االسىتبيان تبىين بىان الفقىرات وبىدائلها ( للتأكد من صالحيتها وشمولها وتحقيقها للمسىتويات المطلوبىة 3)ملحق

المعروضة في االستبيان هي الفقرات التي تسىهم فىي قيىاس تنظىيم بطولىة الىدوري بكىرة القىدم ولىم يضىف أي خبيىر فقىرة 
لىت أغلىب الفقىرات قبىول جميىع الخبىراء مىع اجىراء تعىديالت يسىيرة فىي صىياغة الىبعض منهىا ولىم تحصىل وقىد نااخرى 

)بسىىبب عىىدم امكانيىىة احصىىاء مىىن مجىىال االعىىالم والمكافىىأة علىىى قبىىول الخبىىراء  (39( مىىن مجىىال التحكىىيم و)3الفقرتىىان )
  .وبهذا تم حذفها من مجاالت المقياس االجابة لبدائل السؤال( 

  الفقرة:رجة المقياس وقيمة د –رابعا 

ية في مجاالت المقياس عفي الكشف عن الحقيقة الواق تأثيرهابالنظر لتباين مستويات االسئلة المصاغة ومدى           

وألجل جعل التي تكشف عن مكنونه وبدائلها والختالف إمكانية المجاالت في المقياس على توليد االسئلة والمقياس ككل 

في تصميم المقياس و يتعامل مع كل فقرة على انها تشكل وزناً ما قد يختلف مع الفقرات االخرى وقد العمل موضوعيا 

( لكون هذه الدرجة متعارف عليها في االوساط %100ولجعل درجة المقياس من )حسب اهمية الفقرة يتشابه مع بعضها 

راء الخبراء والمختصين على شكل استبيان ثاني لجأ الباحث الى عرض استمارة استطالع آلاالكاديمية وغير االكاديمية 

على عدد من  -مع شرح موجز لكل فقرة  -لبيان نسبة اهمية كل فقرة من فقرات المقياس ، إذ تم عرض هذه الفقرات 

( حيث تمثل هذه األرقام تسلسل 5 -1لكل منها من خالل اعطاء الترقيم من )المئوية ( لبيان مدى النسبية 2الخبراء)ملحق

الهمية النسبية وفق رأي الخبير وبعد جمع هذه االرقام لكل فقرة وتقسيمه على مجموع اراء الخبراء على جميع الفقرات  ا

مجموع نسبة  لكل فقرة من فقرات مجاالت المقياس ومن خالل التوافق بينالمئوية  )الجزء على الكل( تظهر لنا النسبية

لمجال على حده حسب راي الخبراء ومن خالل)قانون النسبة والتناسب( ل ويةالمئلكل فقرة ضمن المجال مع نسبة  المئوية

( وعليه تكون درجة المقياس هو جمع لقيم الفقرات هذه التي %100قيمة الفقرة ضمن المقياس بما يساوي من ) تظهر لنا

ضرب تسلسل البديل ب)نقوم  ولغرض معرفة درجة التقييم لتنظيم البطولة ،( 4( كما موضح في جدول )%100تساوي )

يجمع الناتج لجميع الفقرات ويقسم على عدد بدائل المقياس التي في مقياسنا المختار للفقرة في قيمة الفقرة الثابت ومن ثم 

فعلى سبيل المثال ان بطولة ما كانت جميع اختياراتها هو البديل االول  (( فتظهر لنا قيمة تنظيم البطولة5هذا تساوي )

( وبعد تقسيم 100ون قيمة اجاباته هي نفس قيمة كل فقرة من فقرات المقياس أي مجموعها يساوي )لكل الفقرات فيك

وبهذا يكون اقل قيمة تقييم لبطولة ما في  (%20( تكون قيمة تقييم تنظيم البطولة يساوي )5الناتج على عدد البدائل )

                                                           
(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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تنظيم البد من بذل جهد لهذا التنظيم وعليه لم تكن ألن القيام بتنظيم أي بطولة مهما يكن هذا ال( 20المقياس تساوي )

على قيمة تقييم لبطولة ما في المقياس أودرجة أقل قيمة تقييم لبطولة ما في المقياس تساوي )صفر( ، 

( لكل الفقرات مضروب في قيم كل فقرة فيكون 5(ألنها متأتية من اختيار اعلى البدائل وهو البديل )%100تساوي)

كما (  %100(( يكون الناتج )5عند تقسيم الناتج على عدد نوع بدائل المقياس الذي هو )الخماسي )( و500الناتج )

 .(5موضح في جدول )

هة ول من وجا في القبيبين قيمة الثابتة للفقرات ضمن كل مجال من مجاالت المقياس حسب نسبة اهميته(  4جدول )  

 نظر آراء الخبراء

رقم 

 سؤال الفقرة الفقرة

درجة الفقرة من  (5 -1) همية كل فقرة أدرجة 

 درجة المجال

 )القيمة الثابتة(

الدرجة 

(60) 

نسبة درجة االهمية 

 من الدرجة الكلية

 5.07 %3.63 60 دوري ؟عدد الحكام الموجودين في بطولة ال 1

 5.07 %3.63 60 دوري ؟درجة الحكام الموجودين في ال 2

 2.71 %1.94 32 دوري ؟قبل الفرق المشاركة في المن الرسمية عدد حاالت االعتراض  3

 5.07 %3.63 60 عدد مرات حصول حاالت شغب في مباريات الدوري ؟ 4

 2.79 %2.00 33 )معدل لكل مباراة ( ؟ الطرد)البطاقة الحمراء( التي وقعت في الدوريعدد حاالت  5

 2.79 %2.00 33 ؟ )معدل لكل مباراة ()البطاقة الصفراء( التي وقعت في الدوري  اإلنذارعدد حاالت  6

 2.54 %1.81 30 ؟لدوريتوافر استخدام اجهزة لتسهيل اتصال الحكام المساعدون بحكم الساحة في مباريات ا 7

 26 % 18.6 308 مجموع نسبة اهمية رأي الخبراء للفقرة ضمن المقياس والفقرة ضمن المجال 

 4.32 %3.63 60 بطولة الدوري من ناحية المراحل ؟ فيالمتبع في تحديد الفائز  الدوري نظام 8

 3.31 %2.78 46 دوري )لبيان النوع ( ؟العدد فرق المحافظات المشاركة في  9

 3.17 %2.66 44 ار( ؟عدد المفاجأة المتحققة في نتائج مباريات الدوري في كل االدوار)معدل لكل االدو 10

 2.30 %1.94 32 ؟ ز الفريق على اآلخرعدد مرات حصول فـرق  كبير في نتائج فو 11

 2.45 %2.06 34 األهداف المسجلة في الدوري معدل لكل مباراة ؟عدد  12

 3.31 %2.78 46 يمكن معرفة الفريق الفائز في بطولة الدوري من خالل ؟ 13

 3.09 %2.60 43 ل؟يمكن معرفة الفرق التي تهبط بعد نهاية بطولة الدوري الى الدرجة االدنى من خال 14

 22 % 18.5 305 مجموع نسبة اهمية رأي الخبراء للفقرة ضمن المقياس والفقرة ضمن المجال 

 2.55 %3.63 60 ؟ دوري )لبيان الكم (عدد الفرق المشاركة في  ال 15

 1.91 %2.72 45 الدوري؟قام خاللها يالتي  أشهرعدد  16

 2.55 %3.63 60 د ؟في آن واح ( ناشئين،  شباب،  مينمتقدبجميع التصنيفات ) الدوريمشاركة الفرق في  17

 1.28 %1.81 30 الدوري؟للمباريات التي تقام في بطولة رسمي يوجد مشرف  18

 1.40 %2.00 33 دوري نسبة للفرق المشاركة فيه ؟عليها مباريات ال المقامةعائدية المالعب  19

 1.32 %1.88 31 دوري؟عليها  مباريات ال المقامة المالعبنوع   20

 1.83 %2.60 43 التقنية المستخدمة في عملية إجراء التبديل خالل مباريات الدوري ؟ 21

 1.87 %2.66 44 عدد مرات حصول تأجيل لدور من ادوار المرحلة في الدوري ؟ 22

 1.96 %2.78 46 ؟ (الدوارالكل  عدد مرات حصول تأجيل لمباراة فريقين في دور من ادوار المرحلة في الدوري )معدل 23

 2.55 %3.63 60 الدوري؟خالل  الراحة بين مباراة وأخرى األيامعدد  24

 1.79 %2.54 42 آلية معرفة جميع الفرق  المشاركة في البطولة لمنهاج الدوري؟ 25

 1.32 %1.88 31 آلية معالجة حاالت االصابة الخطرة والمركبة لالعبين في مباريات البطولة؟ 26

 1.49 %2.125 35 وري ؟ة الدعناصر من رجال االمن للمحافظة على النظام واستباب االمن في مباريات بطول وجود 27

 1.28 %1.81 30 تجهيزات طاقم التحكيم في بطولة الدوري لكرة القدم ؟ 28

 1.91 %2.72 45 ما هي اسس اختيار الحكام  المشاركين في بطولة الدوري لكرة القدم ؟ 29

 27 %38.4 635 بة اهمية رأي الخبراء للفقرة ضمن المقياس والفقرة ضمن المجالمجموع نس 

 3.70 %3.63 60 مال أو مبادرات تربط الجمهور بمباريات الدوري؟عنشاط الجهة المنظمة في أ 30

 2.78 %2.72 45 الشركات الدعائية الحاضرة التي ترعى الدوري؟عدد  31

 2.90 %2.84 47 ؟)المعدل لكل مباراة (اريات الدوريأفراد الجمهور الحاضر لمب عدد 32

 2.65 %2.60 43 ؟(المتابعة لمباريات الدوري)الصحف  الحاضرة  لمباريات الدوري عدد  33

 2.78 %2.72 45 ري؟الدوللمباريات التي تقام في  حضور لمسؤولين كبار )رياضيين وغير رياضيين (يوجد  34

 2.78 %2.72 45 الحاضرة التي ترعى الدوري؟ الفضائيات التلفزيونيةعدد  35

 3.70 %3.63 60 نوع الجوائز المقدمة للفائزين في الدوري ؟ 36

 3.70 %3.63 60 وري؟يات الدمبار مال أو مبادرات تحث الالعبين على تقديم أفضل أداء فيعنشاط الجهة المنظمة في أ 37

 25 %24.5 405 اس والفقرة ضمن المجالمجموع نسبة اهمية رأي الخبراء للفقرة ضمن المقي 

 %100 %100 1653 المجموع 

  ₓ 5 =60 12   ة القصوى )الكلية(: ( ،  درجة األهمي 5 -1،  مدى درجة األهمية هو  )   12عدد الخبراء = 

 60            12    المدى :   ،      ₓ 1  = 12 12 ة االهمية الدنيا :درج 
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 حتساب درجة التقييم لتنظيم  أي بطولة  دوري( يبين كيفية ا5جدول )
القيمة  ت

الثابتة لكل 
 فقرة 

اختيار 
الجميع 

 ليبدال
  االول 

قيمة 
البطولة 

بهذه 
 البدائل 

اختيار 
الجميع 
البديل 
 الثاني 

قيمة 
البطولة 

بهذه 
 البدائل

اختيار 
الجميع 
البديل 

 الثالث  

قيمة 
البطولة 

بهذه 
 البدائل

اختيار 
الجميع 

 البديل
 الرابع  

قيمة 
البطولة 

بهذه 
 البدائل

اختيار 
الجميع 
البديل 

 الخامس   

قيمة 
البطولة 

بهذه 
 البدائل

اختيار 
بدائل 

 مختلفة 

قيمة 
البطولة 

 بهذه البدائل

1 5.07 1 5.07 2 10.15 3 15.22 4 20.3 5 25.369 3 15.22 

2 5.07 1 5.07 2 10.15 3 15.22 4 20.3 5 25.369 5 25.37 

3 2.71 1 2.71 2 5.41 3 8.118 4 10.8 5 13.53 2 5.41 

4 5.07 1 5.07 2 10.15 3 15.22 4 20.3 5 25.369 4 20.30 

5 2.79 1 2.79 2 5.58 3 8.372 4 11.2 5 13.953 4 11.16 

6 2.79 1 2.79 2 5.58 3 8.372 4 11.2 5 13.953 1 2.79 

7 2.54 1 2.54 2 5.07 3 7.611 4 10.1 5 12.685 2 5.07 

8 4.32 1 4.32 2 8.63 3 12.95 4 17.3 5 21.582 4 17.27 

9 3.31 1 3.31 2 6.62 3 9.928 4 13.2 5 16.546 5 16.55 

10 3.17 1 3.17 2 6.33 3 9.496 4 12.7 5 15.827 3 9.50 

11 2.30 1 2.30 2 4.60 3 6.906 4 9.21 5 11.511 4 9.21 

12 2.45 1 2.45 2 4.89 3 7.338 4 9.78 5 12.23 4 9.78 

13 3.31 1 3.31 2 6.62 3 9.928 4 13.2 5 16.546 4 13.24 

14 3.09 1 3.09 2 6.19 3 9.28 4 12.4 5 15.467 3 9.28 

15 2.55 1 2.55 2 5.10 3 7.657 4 10.2 5 12.761 2 5.10 

16 1.91 1 1.91 2 3.83 3 5.742 4 7.66 5 9.5707 2 3.83 

17 2.55 1 2.55 2 5.10 3 7.657 4 10.2 5 12.761 2 5.10 

18 1.28 1 1.28 2 2.55 3 3.828 4 5.1 5 6.3804 2 2.55 

19 1.40 1 1.40 2 2.81 3 4.211 4 5.61 5 7.0185 5 7.02 

20 1.32 1 1.32 2 2.64 3 3.956 4 5.27 5 6.5931 4 5.27 

21 1.83 1 1.83 2 3.66 3 5.487 4 7.32 5 9.1453 5 9.15 

22 1.87 1 1.87 2 3.74 3 5.615 4 7.49 5 9.358 3 5.61 

23 1.96 1 1.96 2 3.91 3 5.87 4 7.83 5 9.7833 4 7.83 

24 2.55 1 2.55 2 5.10 3 7.657 4 10.2 5 12.761 2 5.10 

25  1.79 1 1.79 2 3.57 3 5.36 4 7.15 5 8.9326 3 5.36 

26 1.32 1 1.32 2 2.64 3 3.956 4 5.27 5 6.5931 4 5.27 

27 1.49  1.49 2 2.98 3 4.466 4 5.96 5 7.4439 1 1.49 

28 1.28 1 1.28 2 2.55 3 3.828 4 5.1 5 6.3804 1 1.28 

29 1.91 1 1.91 2 3.83 3 5.742 4 7.66 5 9.5707 2 3.83 

30 3.70 1 3.70 2 7.41 3 11.11 4 14.8 5 18.519 3 11.11 

31 2.78 1 2.78 2 5.56 3 8.334 4 11.1 5 13.889 4 11.11 

32 2.90 1 2.90 2 5.80 3 8.704 4 11.6 5 14.507 3 8.70 

33 2.65 1 2.65 2 5.31 3 7.963 4 10.6 5 13.272 5 13.27 

34 2.78 1 2.78 2 5.56 3 8.334 4 11.1 5 13.889 5 13.89 

35 2.78 1 2.78 2 5.56 3 8.334 4 11.1 5 13.889 2 5.56 

36 3.70 1 3.70 2 7.41 3 11.11 4 14.8 5 18.519 1 3.70 

37 3.70 1 3.70 2 7.41 3 11.11 4 14.8 5 18.519 4 14.82 

 100 (500من)مجموع تحصيل البطولة 

 

200 

 

300 

 

400 

 

500 

 

326.11 
 5 5 5 5 5 5 نوع البدائل  المقياس 

 65.22 100 80 60 40 20 (%100من ) تحصيل البطولة
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 االسس العلمية للمقياس  -2 - 3 -3
 صدق االختبار :  -3-3-2-1 

منها ، ويقصد بالصىدق هىو )ان  التأكداو واضعه  المقياسلمستخدم  يعد الصدق من العوامل األساسية التي ينبغي 
يقىىيس االختبىىار فعىىال السىىمة التىىي وضىىع مىىن اجىىل قياسىىها( ، أي مىىدى قىىرب الموضىىوع الىىذي يقيسىىه االختبىىار فعىىال مىىن 

ا أعىد وكلما كان المقياس يحمل أكثر من مؤشر للصدق زادت الثقة بىه فىي قيىاس مى، (1)قياسه  ألجلالموضوع الذي صمم 
 لقياسه وقد استخرج عدة دالالت للصدق وفق ما يتطلبه بناء المقياس وهي كما يأتي : 

 الصدق الظاهري: -1
انىه صىادق فىي عليىة تم اعتماد الصدق الظاهري  الذي يعني الحكم علىى الشىيء بمجىرد المالحظىة الظاهريىة و           

في المجىال الرياضىي على بعض المختصين  ( فقرة39) ومتضمن المبتكر المقياسعرض حيث قياس ما وضع من اجله 
على قيىاس مىا وضىع  المقياس"ويقصد به قدرة  المقياسلألخذ بمالحظاتهم العلمية عن   في مجال االختباراتبكرة القدم و

وب الىى مىا يقيسىه االختبىار فىي الظىاهر ومىن المرغى لإلشارةيستخدم الصدق الظاهري 2من اجله أو السمة المراد قياسها "
ذا صدق ظاهري ، اذ يلعب الصدق الظاهري دورا واضحا في توجيه انتباه المفحوص الى  المقياسبصفة عامة ان يكون 
علمىا انىه قىد  ،(4)، ويعد اتفاق الخبراء على صالحية الفقرات نوعا من الصىدق الظىاهري لالختبىار(3)نوع االجابة المطلوبة 

لمعرفىىة الفقىىرات الصىالحة مىىن غيرهىىا ومىىن هنىىا اصىىبحت عىىدد فقىىرات ( 2كىىاباختبىىار ) إحصىىائيا اراء الخبىىراء معالجىىةتىم 
 . مجاالت اربع فقرة موزعة على  37االستمارة 

 
 صدق المحتوى: -2

ممىىا اذا كىىان االختبىىار عينىىة ممثلىىة لمحتىىوى  للتأكىىدهىىو دراسىىة محتىىوى االختبىىار وتفحىىص فقراتىىه المختلفىىة             
ض الباحث استبيانا يتضمن شرحا وافيا على كل فقرة من فقرات المقياس وكما مبىين حيث عر .(5)الموضوع المراد قياسه

 : مطابقة لمحتوى المادة من خالل اراء الخبراء  المقياسوقد ثبت ان فقرات في ادناه 

ي فى توافرهىا فىي الحكىام المشىتركينيجىب ع متعلقات الحالة التحكيمية التي وهو ما يخص جمي المجال التحكيمي : -أ

ضىمن وت البطولىة تنظىيملها عالقة بتقييم والعدد التي تسهم مساهمة فعالة في انجاح البطولة ولبطولة من الخبرة والكفاءة ا
 :سبع فقرات وهي 

 دوري ؟عدد الحكام الموجودين في بطولة ال -1
كثار مان ن تكارار الحكام ااولاة ، والشاك ان لعدد الحكام الموجودين لدى لجنة الحكام في االتحااد المركازي دور كبيار فاي انجااح أي بط    

الحقاة كماا ويكاون لمبارياات الاالالزم في مهمة التحكيم لمباريات متوالية مما يسبب له االرهاق والتعب وبالتالي يؤثر سلبا على ادارته في 
ي بطولة ، والن أات إلقامة الستعدادعامال نفسيا سلبيا على الفرق التي قد حكم لها وهذا في حد ذاته يعتبر مؤشرا في نجاح او عدم نجاح ا

قاماة أي بطولاة لمتواجادين إلالجهود المبذولة من قبل االتحاد المركزي والمتمثلة في لجنة الحكام تختلف باختالف عادد الحكاام المهيئاين وا
لحكاام الواجاب اثار عادد مان ل وأكجاء هذا السؤال ، وجاءت هذه البدائل بناءا على االستقراء لبطوالت الدوري السابقة وكذلك بناءا على أق

نافساة باين ادة شادة المتوفرهم في أقل وأكثر عدد من الفرق المشاركة في أي بطولة دوري ، وحيث كلما زاد عدد الحكام ساهم ذلك فاي زيا
نجاااح بطولااة الي اوبالتاا الحكاام علااى بااذل الجهااود واالساتعداد االمثاال ماان قاابلهم ماان اجال تحسااين ادارتهاام للمباريااات التااي يكلفاون ب دارتهااا

 الدوري.
 دوري ؟درجة الحكام الموجودين في ال -2

اد مساتوى ياث كلماا ازدان لمستوى الحكام الموجودين لدى لجناة الحكاام فاي االتحااد المركازي دور كبيار فاي انجااح أي بطولاة ، وح       
جاة الحكام تبار مساتوى درفي انجااح البطولاة ، حياث يعدرجة الحكام ازدادت خبرتهم في ادارة المباراة بشكل فاعل وايجابي مما يسهم ذلك 

لاى ان تعطاى عدولي متعسار الدولي هي الدرجة المثالية التي ينبغي توافرها في ادارة جميع مباريات بطولة الدوري ، والن درجاة الحكام الا
حاددة ال تزياد مالادولي حصاة  منتمي لالتحاادلجميع الحكام المنتمين الى لجنة الحكام في االتحاد المركزي ألنها محدودة ولكل اتحاد مركزي 

لاذي يسااهم ت البطولة(اوال تنقص ، ولكاي تلباي لجناة الحكاام فاي االتحااد المركازي هاذا المتطلب)درجاة الحكام الادولي إلدارة جمياع مبارياا
ام االتحااد تعتبار لحكا لخطاوةمساهمة فعالاة فاي انجااح بطولاة الادوري الباد لهاا مان االساتعانة بالحكاام الادوليين مان الادول االخارى وهاذه ا

رات تدريبياة اقاماة معساك المركزي فرص ثمينة لتوفير احتكاك لهم )كمعسكرات تدريبية(  بالخبرات الدولية االخرى وبكلفاة اقال مماا لاو تام
لتدرج بمساتوى انحو على ال يتم ارسال عدد محدود من الحكام الكتساب هذه الخبرة من الحكام الدوليين للدول االخرى، ولهذا جاءت البدائل
لمبااراة وبالتاالي جااح ادارة اتوافر درجة الحكام الى ان تصل الى الدرجة المثالية وهي الدرجة التي يعتقد بانها تسهم مسااهمة فعالاة فاي ان

 نجاح بطولة الدوري وظهوره بمستوى عالي جدا .

                                                           
(1  .389،ص2000، بيروت ، دار النهضة العربية ،  8ط علم النفس المعاصر ، : المليجيحلمي  (
 . 23،ص  1999، القاهرة ،  ، مركز الكتاب للنشر 1، ط والموضوعية والمعايير المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق  الصدق والثباتمصطفى باهي :  - 2
(3  (312-311 ص: 1980، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1، ط القياس النفسي:  فرجصفوت  (

(4) Ferguson , George . A . Stutistical Analysis in Psyhology and Education , Fifth Edition , Newyork Mc Graw , Hill ,, 1981:p 104. 
(5  .134: 1987، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية، ، 3، طالتقويم النفسي: ابوحطب واخرون (
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    دوري ؟من قبل الفرق المشاركة في الالرسمية عدد حاالت االعتراض  -3
الساتعدادات المثلاى مان من المؤشارات المهماة علاى مادى ا دوريالمباريات في  حصلتالتحكمية التي على الحالة  تعد االعتراضات         

يمة حياث ان الجسا لتحكمياةا األخطااءقبل لجنة الحكام التي تبديها الى الحكام المشاركين في البطولة وهي ايضا من المؤشرات المهمة على 
م تنظايم مساتوى تقياي االعتراض على التحكيم يعد مؤشرا سلبيا على مساتوى التحكايم فاي البطولاة وبالتاالي يانعكس ذلاك علاى زيادة حاالت

يال علاى عادم كاان ذلاك دلا البطولة وحيث كلما قلت هذه االعتراضات كان ذلك دليال على التهيئة الجيادة لهام والعكاس باالعكس أي كلماا زادة
الاة مان خاالل عرفاة هاذه الحالبطولاة فاي مجاال التحكايم ،ويمكان م تنظايملي تؤثر إيجابا وسلبا على مساتوى تقيايم التهيئة الجيدة لهم وبالتا

ك بناءا على أقل لسابقة وكذلاطلبات االعتراض المقدمة الى لجنة المسابقات ، وتدرجة اجابة البدائل بناءا على االستقراء لبطوالت الدوري 
ض فاي ري وهي اعتراالدوري ولهذا جاءت البدائل على النحو التدرج من اعلى حالة قد تحصل في الدووأكثر حالة اعتراض قد تحصل في 

 كل مباراة الى اقل حالة وهي الحالة المثالية  التي ال يوجد فيها أي حالة اعتراض .

 ي ؟عدد مرات حصول حاالت شغب في مباريات الدور -4
لمهماة علاى ن المؤشارات اماوتأثير من الحالاة التاي سابقتها لكنهاا ليسات كثيارة الحصاول وتعاد هذا السؤال يتعلق بحالة أكثر وقعا          

ثاارة أماا ياؤدي الاى مء الجسيمة جادا التاي تحصال خاالل مبارياات الادوري بحياث تاؤدي الاى اثاارة الجمهاور األخطاالحالة التحكيمية وعلى 
نظايم تساتوى تقيايم التحكايم فاي البطولاة وبالتاالي يانعكس ذلاك علاى م الشغب حيث ان زيادة حاالت الشغب يعد مؤشرا سلبيا علاى مساتوى

نب التحكايم إذا مؤلما في جاوالبطولة ، والن مثل هكذا حالة )الشغب( غير مألوفة وهي حالة غير اعتيادية في مالعبنا وتمثل جانبا مساويا 
ذت هاذه اإلجاباة شغب حيث اخ ثالية  التي ال يوجد فيها أي حالةحدثت ، لهذا جاءت البدائل على النحو التدرج من اقل حالة وهي الحالة الم

الدوري وهي  قد تحصل في على أعلى درجة تقييم بينما تدرجة باقي اإلجابة في البدائل االخرى من مرة واحدة الى أن تصل الى اعلى حالة
ات بطولاة ي جمياع مباريافالمتبقياة مان بادائل االجاباة واخذت هذه اإلجابة على أقل درجة تقييم  بحساب عادد البادائل ا أربع مرات فأكثرمن 

 الدوري .

  )معدل لكل مباراة ( ؟ الطرد )البطاقة الحمراء( التي وقعت في الدوريعدد حاالت  -5 
ت حااالعاد لنظياف لاذلك تامن ضمن مسؤولية االتحاد المركزي واالتحادات الفرعية له هو إشاعة قاانون اللعباة والحاث علاى اللعاب          

انون للفارق لمعرفاي بالقامن المؤشرات المهمة علاى الحالاة التحكيمياة اوال وعلاى الاوعي ا الطرد)البطاقة الحمراء( التي وقعت في الدوري
لى الحاالت حالة يكون عالمشاركة بالدوري وكذلك تعد مؤشرا على اللعب النظيف والتنافس الشريف في مباريات الدوري الن اعطاء هذه ال

ة )كونهاا لاك ( والخطارذنها تغير نتيجة المباراة احيانا كثير ( والمتعمادة)كون الالعاب يتقصاد فاي فعال الشايء الاذي يساتوجب المؤشرة)كو
لاادى  توليااد الخااوفوتااؤثر بشااكل مباشاار فااي اذيااة المنااافس بصااورة ماديااة كااـ )الجااروح واالصااابة الخطاارة(أو معنويااة كااـ )الحالااة النفسااية 

ي حالة طارد ي الدوري وهي المباراة((، ولهذا جاءت البدائل على النحو التدرج من اعلى حالة قد تحصل فالمنافس مما يؤثر على عطاءه ف
لاى االساتقراء الاة بنااءا عفي كل مباراة الى اقل حالة وهي الحالة التي تظهار فيهاا نسابة قليلاة جادا ألناه ال يوجاد دوري يخلاوا مان هكاذا ح

باريات الادوري على مسيرة م إيجابية كلما قل عدد حاالت الطرد وبالتالي يؤثر ذلك  بشكل إيجابيلبطوالت الدوري السابقة حيث تعد الحالة 

 )البطاقة الصفراء( التي وقعت في الدوري )معدل لكل مباراة ( ؟ اإلنذارعدد حاالت  -6

لتحكيمياة ومادى اعلاى الحالاة  ؤشارات المهماةهذا السؤال يتعلق بحالة اقل وقعا وتأثير من الحالة التي سبقتها لكنهاا تعاد مان الم           
لتي تنعكس بشاكل د القانون ادور االتحاد المركزي أو االتحاد الفرعي على تثقيف الفرق المشاركة في الدوري على الحاالت القانونية و موا

اص والن وري بشكل خابطولة الد إيجابي على مستوى االداء لمباريات بطولة الدوري بشكل عام وعلى مستوى االداء لمباريات الفريق في
ماا فاي جاناب أسااويا ومؤلممثل هكذا حالة )اإلنذار( مألوفاة فاي مالعبناا وحتاى المالعاب العالمياة وهاي حالاة اعتيادياة ولكنهاا تمثال جانباا 

حادث فيهاا  الحالاة تالتاي  ثاليةالتحكيم إذا حدثت أكثر مما ينبغي ، ولهذا جاءت البدائل على النحو التدرج من اقل حالة وهي الحالة شبه الم
جاباة إعادها تدرجاة ( حياث اخاذت هاذه اإلجاباة علاى أعلاى درجاة تقيايم وبإناذار لكال خماس مبارياات أو أكثاربأقل ما يمكن من نسبة وهي )

لاة بطو نسابة تصالها البدائل من خالل زيادة النسبة شيئا فشيئا الى أن تصل الى اعلى حالة قاد تحصال فاي مجمال الادوري وهاي تعاد أساوء
 االجابة. ية من بدائل( كمعدل واخذت هذه اإلجابة على أقل درجة تقييم  بحسب عدد البدائل المتبقإنذارين لكل مباراةدوري ما وهي )

 توافر استخدام اجهزة لتسهيل اتصال الحكام المساعدون بحكم الساحة في مباريات الدوري؟ -7

اهام مؤشارات  اراة وان مانم المساعدون من اهم العوامال التاي تسااعد حسان ادارة المباتعد عملية التفاهم بين حكم الساحة والحكا         
ار القاارار تااأخر فااي اصاادالتفاااهم هااي ساارعة التنبيااه ماان قباال الحكااام المساااعدون للحاااالت التااي ال يراهااا حكاام الساااحة أثناااء حاادوثها الن ال

د بالتاالي ر وتعقاده وقارياق االخار مماا قاد يسابب ذلاك الاى تفااقم االماالمناسب والمالئم بحق الالعب المخطئ يولد بعض الحساساية لادى الف
م بعيادا ان كاان الحكاويؤدي الى خروج المباراة من سيطرة الحكم وعلية فان وجود اجهازة اتصاال إلكترونياة تساهل عملياة االتصاال بيانهم 

الفرعاي علاى  أو االتحااد ومدى دور االتحاد المركزي وغير ملتفت الى الحكام المساعدون تعد من المؤشرات المهمة على الحالة التحكيمية
لبادائل لهاذا جااءت اوبذل الجهود في توفيرها حيث تنعكس بشكل إيجابي على مستوى اداء التحكايم لمبارياات بطولاة الادوري بشاكل عاام ، 

ت هاذه اإلجاباة عد حياث اخاذالحكم المسا على النحو التدرج من اقل حالة وهي حالة االعتماد على الوسائل المعتادة من خالل االشارة براية
تساتخدم فاي  هكاذا اجهازة على أقل درجة تقييم ،ثم تدرجة إجابة البدائل من خالل  البديل الثاني الذي يعطي مؤشرا بسيطا علاى وجاود مثال

الجهاد مان خاالل  مة شيئا مانمنظمباريات الدوري ولكن بجهود طاقم التحكيم أنفسهم ، وبعد ذلك جاء البديل الثالث الذي بذلت فيه اللجنة ال
لمنظماة جهادا ايهاا اللجناة فتوفير بعض االجهزة لفئة خاصة من الحكام كأن يكون للحكام الدوليون ، ثم تدرجة االجابة الى مرحلة قد باذلت 

رياات الادوري ، إدارة مباي فاأكبر من البديل السابق حيث وفرة أجهزة اكثر أو طاقم التحكيم الذي يمتلك هذه االجهزة يعطى له تكليف أكثار 
ياه أعلاى جهاد ماة قاد باذلت فاللجناة المنظ تقييم  من درجاة البادائل الساابقة وذلاك الندرجة  وأخيرا جاء البديل االخير الذي حاز على أعلى

لاك  بشاكل ذر لتاالي ياؤثيمكن ان يبذل من خالل توفير كافة االجهزة ولجمياع الحكاام المشاتركين فاي تحكايم مبارياات بطولاة الادوري الاذي ا
 إيجابي على مسيرة مباريات الدوري.  

الرياضىي الممىارس الىذي يظهىر فيىه اللمسىات  وهو كل ما يتعلق بالجوانىب الخاصىة بنىوع النشىاطالمجال الفني : -ب

ل التي يفضالمنافسة وتباين الفرق المشاركة في البطولة وبيان مستوى التهديف وطبيعة  الفنية ك لية تحديد الفائز ومستوى
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توافرها في البطولة لتسهم في انجاحها التي تنتج من جراء المباريات ويظهر الصورة الواقعية والخاصة باللعبة المزاولىة 
 وتضمن سبع فقرات وهي :

 في بطولة الدوري من ناحية المراحل ؟المتبع في تحديد الفائز  الدوري نظام -1
تباع يضافي علاى من لكال نظاام ياتم مان خاللاه تحدياد الفرياق الفاائز ببطولاة الادوري ، وإ يعد نظام الدوري من االمور الفنية التي           

هاا ان عتباارات أهماالدوري جمالية ومتعة تختلف عن غيره من االنظمة وبشكل عام يجب أن يكون نظام الدوري المتبع مراعي لمجموعاة 
لاالزم ، وأن اما أكثار مان الل كثارة اللقااءات باين كال فاريقين ماع بعضاهيحقق العدالة بين الفرق المتبارية ، وان ال يبعث على الملل مان خا

تكااك عريضاة لالح يعطي للفريق الفرصة في تعاديل مسااره فاي البطولاة مان غيار أفاراط وال تفاريط أي بصاور متوازناة ، وان ياوفر قاعادة
االعتبارات أعاله  م المتبع مععلى مدى ايجابيات النظا بالفرق االخرى وبعد االستقراء للبطوالت الدوري السابقة جاءت هذه البدائل و بناءا

اقال  اباة علاىذت هاذه اإلجحيث اخا (واحدة دوري مرحلهالواجب مراعاتها تم ترتيبها على النحو أدناه حيث تدرجة البدائل من اقل إيجابية )
ل جهد مباذول داءه ويعد أقالفرصة لتصحيح مسار أدرجة تقييم الن )النظام قد أخل باعتبارين وهما عدم تحقق العدالة وعدم إعطاء الفريق 

خاذت هاذه احياث  (مراحال دوري ثاالثالباديل فجااء الباديل ) إيجابياة وبعدها تدرجة إجابة البدائل مان خاالل زياادةمن قبل لجنة المسابقات( 
قبال لجناة  د مباذول مانيعاد أكثار جهاتقيايم أعلاى مان درجاة الباديل الساابق وذلاك الن )النظاام قاد أخال بعادم تحقاق العدالاة ، و اإلجابة على

لسابقين وذلاك ة البديلين اتقييم أعلى من درج حيث اخذت هذه اإلجابة على( دوري أربع مراحلالمسابقات من الحالة السابقة( وجاء البديل)
لفائادة ادد ال يعطاي الن )النظام حقاق العدالاة باين الفارق مان حياث عادد ومكاان المبارياات ، لكان كثارة اللقااءات ماع فرياق ذو مساتوى محا
حلتين دوري ماريل )المرجوة كما في لقاءه مع فرق ذو مساتويات مختلاف، ويعاد أكثار جهاد مباذول مان قبال لجناة المساابقات( ثام جااء الباد

النظاام  ة وذلاك الن )تقيايم أعلاى مان درجاة البادائل الساابق حيث اخاذت هاذه اإلجاباة علاى( لمتأهل من المناطقمع دوري مرحلتين ل مناطق
هد مباذول مان جأكثر ن فيه قاعدة عريضة لالحتكاك بالفرق االخرى، كما أ راعى جميع االعتبارات عدا االعتبار االخير الذي هو عدم توفير

تقييم أعلاى  اإلجابة على حيث اخذت هذه( دوري مرحلتينقبل لجنة المسابقات(وأخيرا جاء البديل االخير الذي حاز على أعلى إيجابية وهو)
بقات الن زياادة ل لجناة المسااالبدائل السابقة وذلك الن )النظام راعى جميع االعتبارات أعاله مع االقتصاد بالجهد المبذول مان قبامن درجة 

بقات الاى لجناة المساا الجهد على حساب النوع غير مجدي، وكون هذا النظام متبع عالميا في تحديد الفاائز فاي الادوري( وعلياه كلماا ساعت
نظايم بطولاة انجااح تالي ضل لتحديد الفريق الفاائز فاي بطولاة الادوري كلماا انعكاس ذلاك علاى تقيايم مساتوى الادوري وبالتااتباع النظام االف

 الدوري.
 ؟دوري )لبيان النوع ( العدد فرق المحافظات المشاركة في  -2

ناي  مان حياث قاء بالمساتوى الفرقعتها واالرت أن من اهم واجبات االتحاد المركزي واالتحادات الفرعية له هو نشر اللعبة وتساع            
ة فاي الادوري ساة والمشااركالشمول بالمنافسة لجميع محافظات البلد الن لعبة كرة القدم هي لعبة شاعبية ولكان أحياناا كثيارة تنحصار المناف

ات الوطنياة باي المنتخباختياار الععلى فرق العاصمة مما يسبب ذلك تفاوت في مستويات االداء على المدى البعيد وكذلك عدم اتساع رقعة ا
رق لوصاول الاى فارغم وجود طاقات ومواهب نادرة في هذه المحافظات غير المشمولة بالمنافسة حياث مان الصاعوبة علاى هاذه المواهاب ا

ركة اا زادت المشاالشهرة، لهذا جاءت البدائل متدرجة بحسب رقعة مشاركة فارق المحافظاات فكلما العاصمة خصوصا وهي في بداية طريق
ه لادة العريضاة زادت درجة البديل حيث يبين ذلك مستوى التنوع مما ينعكس ذلاك علاى مساتوى الادوري مان حياث حجام المشااركة والقاعا

 وبالتالي ينعكس على مستوى تقييم تنظيم بطولة الدوري .   
 لمفاجأة المتحققة في نتائج مباريات الدوري في كل االدوار)معدل لكل االدوار( ؟عدد ا -3

طاوالت الادوري بي بطولاة مان أالفنية التي تتمتاع بهاا  تعد المفاجأة في نتائج مباريات الدوري من المؤشرات المهمة على الحالة           
ة فاي احاراز توى المنافساكما تعد دليال على تقارب المستويات بين الفرق المصنفة عرفا بالفرق القوية والفرق الضاعيفة مماا يزياد مان مسا

طولاة التاي فساة الن البة الدوري على العكس مما لو قلاة او انعادمت المفاجاأة حياث تكاون هنالاك رتاباة فاي نتاائج الادوري والمنالقب بطول
بطولاة ، ولهاذا تظهار باه ال الفناي الاذييعرف الفريق الفائز بها مسبقا من االكيد أنه يقلل من حماسة البطولة وبالتالي يؤثر على المستوى 

طولاة الدوار فاي با( كمعادل لكال دون )الواحاد( مفاجاأةالنحو التادرج مان أقال حالاة قاد تحصال فاي الادوري وهاي حالاة )جاءت البدائل على 
ا تدرجاة إجاباة سابقة وبعادهالدوري حيث أخذت أقل تقييم ألنه ال يوجد دوري يخلوا من هكذا حالة بناءا على االستقراء لبطوالت الدوري ال

( حياث فاجاأة وأكثارم )أرباع (يئا فشايئا الاى أن تصال الاى اعلاى حالاة قاد تحصال فاي مجمال الادوري وهي)البدائل من خالل زيادة النسبة ش
قيايم المساتوى يجاابي علاى تإحصل هذا البديل على أعلى تقييم حيث تعد الحالة إيجابية كلما كثرة عدد المفاجاأة وبالتاالي ياؤثر ذلاك  بشاكل 

 الفني لبطولة الدوري  .
 ؟ ق كبير في نتائج فوز الفريق على اآلخرعدد مرات حصول فـر -4

ي النااجح ه الن الادورلايعد تباين المستوى بين الفرق المشاركة في بطولة الادوري مان المؤشارات المهماة علاى المساتوى الفناي           
تعاادل تمثال ضاعف ن حالاة الاليقين والمتميز هو الذي تتقارب فيه نتائج ، والكالم في هذا السؤال على المباريات التي تنتهي بفوز احد الفار

حساااب  سااؤال(أي يااتمالتباااين وهااو ماان ممياازات الاادوري الجيااد بمعنااى ان)نتااائج التعااادل بااين الفاارق المتباريااة تخاارج ماان احصااائية هااذا ال
فهوماة وتعناي كال ة مجميع(كلماالمباريات التي انتهت بفوز احد الفريقين ومن ثم يتم تطبيق بدائل السؤال على االرقام التي تظهر فكلمة )ال
 ن المباريات ،ني القليل مالمباريات التي انتهت بفوز أحد الفريقين ، أما كلمة )األغلب( فتعني أكثر المباريات ، و كلمة )البعض( فتع

 األهداف المسجلة في الدوري معدل لكل مباراة ؟عدد  -5
المتفارج كماا انهاا تعطاي وتضافي للبطولاة رونقاا خاصاا حياث كلماا زادة تعد االهداف من اهم وسائل متعة المباراة بالنسبة لالعاب و        

الاذي يرتقاي  مؤشرا مهم على المستوى الفني له الن الدوري الناجح والمتمياز هاونسبة االهداف المسجلة في مباريات البطولة أعطى ذلك 
نهج الهجومي الذي يتمتع به الدوري حيث يعد مؤشارا العلى فيه المستوى الفني الى أعلى المستويات من خالل تسجيل االهداف الذي يدل 

 على المستوى الفني الجيد، وتدرجة اجابة البدائل بناءا على االستقراء لبطوالت الدوري السابقة وكذلك بناءا على أقال وأكثار حالاة تهاديف
( هادف 1.5اقال مان  -1)ري وهاي حالاة )قد تحصل في الدوري ، ولهذا جاءت البدائل على النحو التدرج من أقل حالة قاد تحصال فاي الادو

( كمعدل لكل المباريات في بطولة الدوري حيث أخذت أقل تقييم ألناه ال يوجاد دوري يخلاوا مان هكاذا حالاة بنااءا علاى االساتقراء مباراة لكل
ل الى اعلى حالة قاد تحصال فاي لبطوالت الدوري السابقة وبعدها تدرجة إجابة البدائل من خالل زيادة القيمة الرقمية شيئا فشيئا الى أن تص
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( حيث حصل هذا البديل على أعلى تقييم حيث تعد الحالة إيجابية كلماا كثارة عادد االهاداف مباراة أو كثر( هدف لكل -3)مجمل الدوري وهي
   وبالتالي يؤثر ذلك  بشكل إيجابي على تقييم المستوى الفني لبطولة الدوري  .

 ولة الدوري من خالل ؟يمكن معرفة الفريق الفائز في بط -6
 ي لاه الن الادوري النااجحيعد تباين المستوى بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري من المؤشرات المهمة على المساتوى الفنا            

ة مان االدوار فاائز بالبطولاحياث ان معرفاة الويصاعب فياه تحدياد الفاائز فياه إال فاي االدوار المتقدماة  والمتميز هو الذي تتقاارب فياه نتاائج
سالبيا  يراتاأثتاه ياؤثر لى المستوى الفني اي ان هناك فريق قوي جدا والباقي ضاعيفي المساتوى وهاذا فاي حاد ذااالولى يعد مؤشرا سلبيا ع

مشااركة دى الفارق اللاعلى الفرق المشاركة وايضا يؤثر على الجمهور المتابع الذي حيث ان هاذه المعرفاة تسابب ضاعف الحالاة التنافساية 
المبيناة  حالاة السالبيةالترتفاع فياه بب ايضا ضعف المتابعة والحضور والترقب من الجمهور، ولهذا جاءت البدائل مرتبة بالشاكل الاذي وتس

ع  أو ثماان قبال سابضامن )والمتأعاله بحسب ارتفاع رقم البديل حيث اخاذ الباديل االول أكثار حالاة تمثال السالبية فاي معرفاة الفرياق الفاائز 
لفاائز بالبطولاة رفاة الفرياق ا، أماا الباديل الخاامس فأخاذ االجاباة التاي تمثال أكثار حالاة إيجابياة فاي مع( من المرحلاة االخيارةأدوار االخيرة 

    الدوري  . وبالتالي يؤثر ذلك  بشكل إيجابي على تقييم المستوى الفني لبطولةفي الدور االخير من المرحلة ( والمتضمن )

 درجة االدنى من خالل؟بعد نهاية بطولة الدوري الى ال يمكن معرفة الفرق التي تهبط -7
 فني له الن الدوري النااجحيعد تباين المستوى بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري من المؤشرات المهمة على المستوى ال              

ن الادوري مان ماعرفة الهابط حيث ان موار المتقدمة فيه إال في االد الفريق الهابط ويصعب فيه تحديد  والمتميز هو الذي تتقارب فيه نتائج
تاه ياؤثر ذا فاي حاد ذااالدوار االولى يعد مؤشرا سلبيا على المساتوى الفناي اي ان هنااك فرياق ضاعيف  جادا والبااقي أقويااء المساتوى وها

ة لادى الفارق ة التنافسايضعف الحالا تأثيرا سلبيا على الفرق المشاركة وايضا يؤثر على الجمهور المتابع الذي حيث ان هذه المعرفة تسبب
الة السالبية تفع فيه الحالمشاركة وتسبب ايضا ضعف المتابعة والحضور والترقب من الجمهور، ولهذا جاءت البدائل مرتبة بالشكل الذي تر

قبال سابع  أو ن )بط والمتضاماالمبينة أعاله بحسب ارتفاع رقم البديل حيث اخذ البديل االول أكثر حالة تمثل السلبية فاي معرفاة الفرياق الها
رياق الهاابط مان ي معرفاة الففا(، أما الباديل الخاامس فأخاذ االجاباة التاي تمثال أكثار حالاة إيجابياة  ثمان أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة

  لة الدوري  .ي لبطوالفن في الدور االخير من المرحلة ( وبالتالي يؤثر ذلك  بشكل إيجابي على تقييم المستوىدوري البطولة والمتضمن )

   

 تشىمل والعمىل االداري فىي فتىرة البطولىة وقبلهىا  وهىو كىل مىا يتعلىق بالجوانىب اري أو التنسيقي :المجال االد -ج

ئىة رات والتهيالتقنية واللوجستية والتي من شانها ان توفر أفضل حالة تظهر عليها البطولة وتعنىي االسىتعدادات والتحضىي
نوعيىىة ومعرفىىة الفىىرق المشىىاركة لمنهىىاج البطولىىة وعىىدد فئىىات الفىىرق المشىىاركة ووجىىود ك ليىىة  البطولىىة إلنجىىاحالالزمىىة 

 المىور التىياالمشرفون على المباريات وعدد الفرق المشاركة وفترة البطولة وأيىام الراحىة للفىرق المتباريىة وغيرهىا مىن 
   وهي : ةفقر خمسة عشروتضمن تسهم في عملية التنظيم الناجح 

 ؟ دوري )لبيان الكم (ق المشاركة في  العدد الفر -1
و اظهااار ف االساسااي هاايلعااب عاادد الفاارق المشاااركة دور كبياار فااي نجاااح تنظاايم البطولااة والغايااة ماان هااذا التنظاايم حيااث ان الهااد           

ى مساتوى عاالي زاوليها علامة القدرات البدنية والمهارية والخططية والنفسية والمعرفية لالعبي كرة القدم وكذلك لنشر اللعبة واتساع رقع
ة وتعلام المهاارات نياة المتكاملاال يقابل الجهد المبذول من لدن الالعب في مجال النشاط الرياضي الكتساب اللياقاة البدمن االداء الفني حيث 

،  النسابة لاهذات معناى ب الفنية وخطط اللعب بارتياح ما لم يجد هذا الالعب الفرصة الساتعمال تلاك المهاارات والخبارات جميعاا فاي منافساة
لادوري المشااركة فاي اوالن الجهد التنظيمي يتناسب تناسبا طرديا مع عدد الفرق المشاارك فاي بطولاة الادوري حياث كلماا زاد عادد الفارق 

لتادرج مان أقال احاو ؤال علاى النزادت االعباء والجهود التنظيمية على االفراد اللجنة القائمين بالتنظيم لهذه البطولاة  لاذا جااءت بادائل السا
والت الادوري الساابقة حيث أخذت أقل تقييم بناءا على االساتقراء لبطا (( فريق واقل11من ))حالة قد تحصل في بطولة الدوري وهي حالة 

م بطولاة ي مجمال تنظايفافشايئا الاى أن تصال الاى اعلاى حالاة قاد تحصال  وبعدها تدرجة إجابة البدائل من خاالل زياادة القيماة الرقمياة شايئا
ة إيجابيااة كلمااا كثاارة عاادد الفاارق ( حيااث حصاال هااذا البااديل علااى أعلااى تقياايم حيااث تعااد الحالاا( فريااق وأكثاار 36 -31من ))وري وهاايالااد

صاالحهم حياث ظايم ويحساب لالمشاركة  وبالتالي يؤثر ذلك  بشكل إيجابي علاى تقيايم المساتوى القادرة التنسايقية لادى القاائمين بعملياة التن
 ر في تحقيق االهداف المرجوة من عملية تنظيم بطولة الدوري  .يسهم هذا البديل بشكل كبي

 الدوري؟قام خاللها يالتي  أشهرعدد  -2
تلعب الفترة الزمنية التي يقام خاللها بطولة الدوري دورا مهما في نجاح التنظيم خصوصا اذا كانت تتسم باالعتادال والوساطية أي           

معنى انها )الفترة الزمنية( ليست بطويلة الن الفترة الطويلة تبعث على الملل والضاجر والتكلفاة الكبيارة غير مرتبطة باإلفراط او التفريط  ب
والتلكؤ من جراء ارتباط الفرق ببطوالت اخرى علاى كاال الجاانبين مان جهاة اللجناة المنظماة والفارق المشااركة ، و انهاا )الفتارة الزمنياة( 

لاى االربااك والحمال الزائاد والجهاد العاالي علاى كاال الجاانبين مان جهاة اللجناة المنظماة والفارق ليست بقصير الن الفترة القصايرة تبعاث ع
ألصاعدة المشاركة ، مما تؤثر سلبا على سير العملية التنظيمية لبطولة الدوري أما اذا اتسمت باالعتدال ف نها تؤثر تأثيرا ايجابيا على كافة ا

لملل والضجر وال تسبب نفقات كبير ويكون هنالاك انتظاام فاي ساير مشااركات الفارق فاي البطولاة حيث انها )الفترة الزمنية( ال تبعث على ا
وتنسيق لجهود اعضاء اللجناة المنظماة وال يكاون هنالاك حمال زائاد وال جهاد عاالي بالنسابة لمادربي والعباي الفارق المشااركة فاي بطولاة 

عداد الفرق المشاركة فاي هاذه البطولاة بحياث تتناساب ماع اهمياة البطولاة الدوري كما ان من الضروري جدا ان تكون هنالك فترة زمنية إل
ة والعبء الواقع فيها على الالعب  ، ولهذا وبعد االستقراء للبطوالت الدوري السابقة جاءت هذه البدائل و بنااءا علاى مادى ايجابياات الفتار

 (( أشهر 7اقل من )النحو أدناه حيث تدرجة البدائل من اقل إيجابية ) الزمنية المتبع مع االعتبارات أعاله الواجب مراعاتها تم ترتيبها على
ألنهاا لام تراعاي اغلاب االعتباارات اعااله كونهاا جااءت مان ناحياة التفاريط باالفترة الزمنياة اقال درجاة تقيايم  حيث اخذت هذه اإلجاباة علاى

نها لم تراعاي بعاض االعتباارات اعااله كونهاا ايضاا جااءت حيث حصل على تقييم اعلى من البديل السابق  أل(2وبعدها البديل )المستحقة ، 
( فحصل على تقييم اعلى من البدائل السابقة اال انه لام يكان بالمساتوى المطلاوب حياث لام 3بالفترة الزمنية ، اما البديل ) من ناحية التفريط

( ليحصال علاى تقيايم اعلاى مان البادائل الساابقة 4لبديل )من ناحية اإلفراط بالفترة الزمنية المستحقة ، بينما جاء ايراعي اغلب االعتبارات 
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(ليمثل افضال 5ألنه راعى اغلب االعتبارات اعاله التي جاءت من ناحيتي التفريط  واإلفراط بالفترة الزمنية المستحقة ،واخيرا جاء البديل )
وعلياه كلماا ط  واإلفاراط باالفترة الزمنياة المساتحقة ، البدائل ويحصل على اعلى تقييم ألنه راعى جميع االعتبارات المتعلقة بناحيتي التفاري

سعى اعضاء اللجنة المنظمة للمسابقات الى اختيار الفترة الزمنية االفضل لتحديد فترة بطولة الدوري كلما انعكس ذلاك علاى تقيايم مساتوى 
 انجاح تنظيم بطولة الدوري.الدوري وبالتالي 

 في آن واحد ؟ ( ناشئين،  شباب،  متقدمينت )بجميع التصنيفا الدوريمشاركة الفرق في  -3
فير القاعادة فضاال عان تاو ضمن مسؤولية االتحاد المركزي واالتحاادات الفرعياة لاه هاو إشااعة  اللعباة وزياادة عادد مزاوليهاا              

شااركة الفارق م بطولاة لمخاالل تنظاي العريضة الختيار العبي المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية وحيث ال يمكن تحقيق ذلاك إال مان
ابية وتجدياد لطاقاات الشابفيها وبجميع الفئات ألنه حافز قوي على حث االندية لتكوين قاعدة عريضاة مان الالعباين لرفاد فارق المتقادمين با

الختياار  ( ينناشائ،  بابشا،  متقادميندماءها وبالتالي ينعكس ذلك على توسيع قاعدة االختيار لمدربي المنتخباات الوطنياة للفئاات العمرية)
تحاادات الفرعياة لاه لمركازي واالالمواهب النادرة التي تخدم تحقيق االنجاز للبلد، والن الجهد المبذول من قبل لجنة المسابقات في االتحاد ا

ه الفارق ، تاوفير هاذ لاىعيختلف باختالف عدد فرق الفئات العمرية المشتركة في البطولة وعلى مدى التزام االندية المشاتركة فاي الادوري 
لواجاب مراعاتهاا رات أعااله اومن خالل االستقراء لبطوالت الدوري السابقة لذا جاءت هذه البدائل و بناءا على مدى االيجابيات مع االعتباا

( حياث ( دمينمتقا )واحاد  الجمياع بتصانيف( الاذي يتضامن )1تم ترتيبها على النحو أدناه حيث تدرجة البدائل من اقل إيجابية وهو البديل )
ت أعاله ، وجااء ق االعتباراألنها تعكس حالة الروتينية في تنظيم الدوري وأقل حالة تسهم في تحقي اقل درجة تقييم اخذت هذه اإلجابة على

الساابق كوناه يمثال  ( حيث حصل علاى درجاة تقيايم اعلاى مان الباديل(شباب ،  متقدمين )البعض بتصنيفين ( الذي تضمن )2بعدها البديل )
قليال جهاد المباذول تينعكس على  حالة متقدمة على السابقة اال انها تعكس عدم االستجابة التامة وعدم التزام لألندية باالعتبارات اعاله مما

فقاد  ((شاباب ،  متقدمين )ن األغلب بتصنيفي( والمتضمن )3من لجنة المسابقات المنظمة للبطولة وعشوائية العمل فيه، اما البديل الثالث )
لمطلوب حيث لام ان بالمستوى صل على درجة تقييم اعلى من البديلين السابقين كونه يمثل حالة متقدمة على البدائل السابقة اال انه لم يكح

( المتضاامن 4) بااديل الرابااعيبااين االلتاازام التااام لألنديااة باالعتبااارات اعاااله وقلااة عشااوائية العماال فيااه واصاابح اكثاار تنظيمااا ، فيمااا عكااس ال
( المتضامن 5ل )يرا جاء الباديحالة متقدمة لتنظيم البطولة وتطبيقا ألغلب االعتبارات اعاله ، واخ ((شباب ،  متقدمين )بتصنيفين  الجميع)
باارات عاى جمياع االعت( ليمثال افضال البادائل ويحصال علاى اعلاى تقيايم ألناه را( ناشائين،  شاباب،  متقادمين )الجميع بجمياع التصانيفات )

ح تنظايم نجااتالي على انعكس ذلك على تقييم مستوى الدوري وبالول من قبل لجنة المسابقات في تنظيم البطولة مما وعكس اعلى جهد مبذ
ة يتحقاق تنظايم بطولا بطولة الدوري ولألهداف التي نتوخاها من هذه البطولة ولذا البد مان ساعي جمياع لجاان المساابقات التاي تشاكل علاى

 فيها البديل الخامس.
 الدوري؟للمباريات التي تقام في بطولة  مختص سميريوجد مشرف  -4

ة  مماا ياؤثر هاواء النفساييعد عنصر الرقابة من العناصر المهمة في نجاح أي عملية تنظيمياة ،  وبادونها يكاون العمال خاضاع لأل          
ة جهادا للجناة المنظماايقع على عاتق سلبا على سير المباراة بصورة خاصة وعلى سير عملية التنظيم لبطولة الدوري بصورة عامة ولهذا 

م الطاقم التحكيم ستمارة تقيياضافيا من خالل متابعة كل ما يحدث في المباراة من خالل ارسال مشرفا على المباراة كما انه من واجبه ملئ ا
 ياولي لهاذا فمانهم مان ال اللجناةللمباراة ، ولكن التزام اللجنة المنظمة ألية بطولاة بهاذا االمار يختلاف بااختالف االشاخاص الموجاودين فاي 

من قبل اللجناة  مر ألهميتهاالمر االهمية التي يستحقها ومنهم على العكس من ذلك ، ولهذا جاءت البدائل على النحو التدرج حسب إيالء اال
ر المقادم مان قبال ياللمبارياات( اعتماادا علاى التقرمخاتص ( والمتضامن )عادم وجاود مشارف 1المنظمة فتدرجة من أقل تقييم وهو البديل )

مان إياالء االمار  لى اعلى درجةافشيئا الى أن تصل  من خالل زيادة القيمة الرقمية شيئاالحكم في نهاية كل مباراة ، ثم تدرجة قيمة البدائل 
ك علاى ياث يانعكس ذلالكل مباراة وفي جميع االدوار ، حمختص ( والمتضمن وجود مشرف 5ألهميته من قبل اللجنة المنظمة وهو البديل )

ولاة جااح تنظايم بطنانعكاس ذلاك علاى تقيايم مساتوى الادوري وبالتاالي علاى بذل الجهود من قبال لجناة المساابقات فاي تنظايم البطولاة مماا 
مبااراة وكاذلك احاداث فاي ال وعليه كلما سعى اعضاء اللجنة المنظمة للمسابقات الى اعتماد الية المراقبة أكثر على كل ما يدور منالدوري 
مساتوى ذلاك علاى ال ستمرارية الحكام فاي تحكيماه لمبارياات البطولاة مان خاالل التقريار المرسالة مان قبال مشارف المبااراة انعكاساعتماد ا

 التنظيمي وكذلك على المستوى الفني ايضا مما ينعكس ذلك على تقييم مستوى الدوري.
 ؟ركة فيه دوري نسبة للفرق المشاعليها مباريات ال عائدية المالعب المقامة -5

ولاة لفارق المشااركة فاي بطلان من اهم عوامل نجاح تنظيم أي بطولة هي توفير المالعب لها ، كماا والباد مان وجاود اعتباار              
ب ارباكاا لادوري قاد يساباديتها للفرق المشاركة فاي الن عدم توافر المالعب او عدم عائالدوري وهو وجود المالعب الخاصة بتلك الفرق ، 

رض اقد تكون علاى وخوض كل فريق مباريات مع جميع الفرق عن ظيم البطولة او استمراريته الن بطولة الدوري هي عبارة في عملية تن
ساايرة فاي تعزيااز م الفرياق او علااى ارض الفرياق المنااافس ، وعلياة جاااء هاذا السااؤال ليعبار عاان أهمياة عائديااة المالعاب لمااا لهاا ماان دور

كانات  لعكاس مماا لاواصة من خالل توفير اإليرادات المادية له من خالل دخول الجمهور له علاى الدوري بصورة عامة والفريق بصورة خا
لياة الفارق فاي شرا على قابعائدية المالعب ليس للفرق المشاركة لكانت عنصرا سلبيا على سير عملية التنظيم ألنها سوف تؤثر  تأثيرا مبا

يارادات ماا يساتنزف إمى مبالغ مادياة ليسامح لفرياق ماا إن يجاري مبارياتاه عليهاا االستمرار ببطولة الدوري كون بعض المالعب تحتاج إل
لياة جااءت لتنظايم ، وعالفريق من مباريات الدوري وبالتالي عدم قدرة الفريق االستمرار فاي البطولاة مماا يانعكس ذلاك علاى ساير عملياة ا

الاذي  لى ملعبه الخاص(األغلب ليس ع( المتضمن )1ت بالبديل  )البدائل على النحو التدرج من حيث تأثيرها على مستوى التنظيم حيث بدأ
 لتاأثير شايئايال القيماة امان خاالل تقلحصل على أقل تقييم كونه يؤثر على ساير العملياة التنظيمياة لبطولاة الادوري ثام تدرجاة قيماة البادائل 

ى درجاة مان البادائل ياث حصال هاذا الباديل علاى أعلا(ح الجميع على ملعباه( والمتضمن )5فشيئا إلى أن تصل إلى أفضل حالة وهو البديل )
س ذلاك علاى ا، حياث يانعكالسابقة وذلك ألنه تجنب كل االعتبارات السلبية التي تؤثر على مسيرة الفريق في البطولاة وساير عملياة تنظيمها

ولاة جااح تنظايم بطنالي علاى انعكاس ذلاك علاى تقيايم مساتوى الادوري وبالتابذل الجهود من قبال لجناة المساابقات فاي تنظايم البطولاة مماا 
هاا أو بلاك ملعاب خااص وعليه كلما سعى أعضاء اللجناة المنظماة للمساابقات إلاى اعتمااد آلياة تحاد مان اشاتراك الفارق التاي ال تمتالدوري 

ثير أفضال أان ذلاك لاه تاإعطاء ضمانات أو ترتيب غرامات على الفرق التي تتلكأ في االستمرار بالمشااركة فاي البطولاة بسابب هاذا األمار كا
 على سير العملية التنظيمية لبطولة الدوري .
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 دوري؟عليها  مباريات ال المقامة المالعبنوع  -6
 ورا مهماا فاي كثيار مانعاب المقاماة عليهاا مبارياات تلاك البطولاة حياث تلعاب دالمال ان من اهم عوامل نجاح تنظيم أي بطولة هاي         

لمشااهد والمتاابع االيجاابي علاى الزاهية ذات التأثير ا باأللوانالعب ذات تنظيم رائع وجميل يتسم االمور الشكلية كاإلعالم فالتصوير يريد م
ساتقطاب اخاللهاا ياتم  االرضية ذات العشاب الطبيعاي )الثيال ( والمادرجات المريحاة للجمهاور الملوناة بااأللوان الجميلاة حياث مانمن خالل 

 الجوهرياةور االماو ،ولاة الدوري باألموال الالزماة لتواصال الفرياق فاي البط شاركة فيها المالحشود الجماهيرية المشجعة والتي ترفد فرق
ن علااى إبااراز اعد الالعباايكسااالمة الالعبااين الن االرضااية غياار الجاااهزة للعااب عليهااا بالتأكيااد أنهااا تساابب االصااابة لالعبااين كمااا أنهااا ال تساا

كال هاذه ذا الغارض ولوالمتاابع لها عاب نفساه وللجمهاور الحاضار والمشااهدمواهبهم وقابلياتهم الفنية والخططية مماا يبعاث علاى الملال لال
مراعااة حياث  ات الاى أكثاراالعتبارات جاءت بدائل السؤال على النحو المتدرج لهذه االعتبارات بحيث رتبت من أقال مراعااة لهاذه االعتباار

مالعب نظامياة  األغلبذي هو )يب في البدائل وبعده البديل الثاني ال(حيث حصل على أقل ترتمالعب ذات أرضية ترابية األغلبكان البديل االول هو )

لثالاث اء الباديل اجاومن ثم تدرجاة البادائل مان حياث التكامال فاي هاذه الفقارة مراعياة االعتباارات التاي وضاعت ألجلهاا حياث (بدون مدرجات
أرضاية ت ذامادرجات ب ياةدولاألغلاب مالعاب نظامياة ( و)رابيةمدرجات ذات أرضية تب دولية مالعب نظامية األغلبوالرابع على التوالي التي هي )

قارة والتاي تساهم لياة لهاذه الف( الذي روعي فيه الحالة التكامدولية ممتازة مالعب نظامية األغلب( ثم االخير وهو البديل الخامس )مرقعة الثيل
علاى فاي أدرجاة تقيايم  وبالتالي يسهم في الحصاول علاىاسهاما فعاال في نجاح تنظيم الدوري وعدم تلكؤه الذي يستقطب الالعب والمشاهد 

 العملية التنظيمية .    

 التقنية المستخدمة في عملية إجراء التبديل خالل مباريات الدوري ؟ -7
حالة  ير المستلزمات في أيتعد من أبرز نشاط اللجنة المنظمة لبطولة الدوري هو أدخال واستخدام كل ما هو حديث في مسألة توف          

مت بالحداثاة ديل فكلماا أتساومن هذه الحاالت هي تقنية عملياة التبا ت الدوري ايوخالل المبارمن الحاالت التي يتطلب توفيرها في المالعب 
جااءت  مان خاالل هاذاوكان ذلك ميزة على بذل أقصى الجهاود التنظيمياة فاي تنظايم بطولاة الادوري  ات في هذا المجالومواكبة آخر التطور

 (لنداء المباشر (لمساعد مع اإشارة الحكم اعشوائية )مرتبة من أدنى شيء واقل مرتبة في التنظيم أال وهو البديل االول المتضمن ) البدائل
ثالاث والمتضامن م الباديل ال)أو ورقياة أو بالساتيكية(( ثا اللوحاة التباديل الخشابيةثم تدرجة الى مرتبة أعلى وهاو الباديل الثااني المتضامن )

ل الخامس الذي يعاد خيرا البدي( وأاللوحة التبديل الخشبية مع مكبرات الصوت( ومن ثم البديل الرابع المتضمن )تبديل االلكترونيةاللوحة ال)
( مماا صاوتع مكبارات الاللوحاة التباديل االلكترونياة ماأفضل البدائل حيث تحصل اللجنة المنظمة علاى أعلاى تقيايم عناد توفيرهاا لاه وهاو )

 قييم البطولة وبالتالي مستوى الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة المنظمة لها .   ينعكس على مستوى ت

 عدد مرات حصول تأجيل لدور من ادوار المرحلة في الدوري ؟ -8
والخطى  رار واضحا على االستقوعدم التلكؤ في العملية التنظيمية من أبرز مميزات الدوري الناجح وتعد دليالتعد سمة االنسيابية           

لتاي ترافاق ة المحيطاة االثابتة في العملياة التنظيمياة كاذلك تعاد مؤشارا علاى قادرة اللجناة التنظيمياة علاى السايطرة علاى الظاروف الخارجيا
ية رجات االنسايابتسم بأعلى دمسيرة كرة القدم في ذلك البلد المنظم لبطولة الدوري ويعد مؤشر ايجابيا ولصالح أعضاء لجان التنظيم كلما ا

ءت البادائل لدوري حياث جااأدنى بديل الذي يتضمن حصول تلكؤات تؤدي الى تأجيل دور كامل من ادوار المرحلة في ا لهذا جاءت البدائل مرتبة من
( ثام رتينمان )لثالاث المتضاما( ثام الباديل ثالث مراتفأكثر( ثم البديل الثاني )أربع مرات وحسب الترتيب من أسوء حالة وهو البديل االول المتضمن )

عادم وجاود أي ن الباديل بحياث يتضام ( ثم البديل الخامس الذي يمثل المثالية في السايطرة علاى الظاروف الخارجياةمرة واحدةالبديل الرابع المتضمن )
بل القاائمين علاى ن قمبذولة محالة تأجيل أي انسيابية تامة في هذا المجال مما ينعكس ذلك على مستوى تقييم التنظيم وبالتالي على مستوى الجهود ال

       التنظيم لهذا الدوري أو ذاك . 

 االدوار( ؟ عدد مرات حصول تأجيل لمباراة فريقين في دور من ادوار المرحلة في الدوري )معدل لكل -9
ف التي وقات والظروراعاة االيعد هذا السؤال مؤشرا دقيقا على حسن التنظيم إذا سار وفق أعلى بدائله حيث يمثل قمة الدقة في م          

للجناة المنظماة لهاا فعلاى ا الن غالبا ما تكون هنالك فرقا لها التزامات خارجية مساتحقة تحيط بالفرق المشاركة في بطولة الدوري المنظمة
لفارق التاي الثنائية باين بحيث ان هذه االلتزامات ال تؤدي الى عرقلة وعدم حسن سير بطولة الدوري من خالل تأجيل اللقاءات احساب ذلك 

لمادربين الالعباين وا مع الفرق التي لايس لهاا التزاماات مماا ياؤدي ذلاك الاى خربطاة حساابات وعادم انتظاام فاي بارامج أعاداد التزاماتلها 
ا أنهاى جمياع ة فتارى فريقاوبالتالي يؤثر على سير العملية التنظيمية لبطولة الدوري مما يولاد االربااك والتشاتت فاي حسااب بياناات البطولا

بع مان الجمهاور الملال للمتااارياته واخر لم يلعب عدة مباريات مما يدفع ب قامة مبارياته الواحدة بعاد االخارى وياودي ذلاك الاى الشاعور بمب
مان تنظايم  ئادة المرجاوةوعدم االنتظام وخربطة لتنظيم المدربين في شدد التادريب الموجاة لالعباي ذلاك الفرياق مماا يانعكس سالبا علاى الفا

ن قبال التدريبياة ما الجهاود باذللمساتوى المنافساة مان خاالل التي هدفها تطوير مستوى اللعبة من خالل البرمجة الصحيحة  بطولة الدوري
 أرباعيل االول )يث تضمن البدلهذا جاءت البدائل مرتبة من االدنى مراعاة الى أكثر مراعاة ح الالعبين للتنافس الشريف على تحقيق االنجاز

خيار) الخاامس( اال ( ثام الباديلواحادمارة ( ثام الباديل الراباع )مارتين ( ثم البديل الثالاث المتضامن )مرات  ثالث ي المتضمن )( ثم البديل الثانمرات 
بطولاة الادوري  أوقاات إقاماة وكلما اتجهت البطولة في اختيار بدال السؤال نحو البديل الخامس كان هنالك مثالية في دقة مراعات( ال يوجدالمتضمن )

                م .   إيجابا على مستوى تقييم التنظيم بطولة الدوري وبالتالي مستوى تقييم جهود القائمين المبذولة على التنظيمما ينعكس 

 الدوري؟خالل  أيام الراحة بين مباراة وأخرىعدد  -10
استشافاء مان ضاغط كاون هنااك فتارة بنظار االعتباار ان ت تأخاذويجب ان تكاون هاذه الفتارة مثالياة بكال المقااييس مان حياث يجاب ان      

الادوري وبالتاالي فاي مبارياات ومعالجة االجهاد الحاصل من جراء المباراة السابقة  وفترة مثالية لتصحيح االخطاء التي حدثت في المباراة 
الادوري ه غالبياة البطاوالت وعلياه جااءت بادائل االجاباة بنااءاا علاى ذلاك كماا وانا المبااراة  إلقاماةحالة تحقق ذلك فانه يمثل الازمن االمثال 

( فريق في كل دوري ولنظام المرحلتين المتبع في ذلاك وعلياه فقاد 20-18لمشاركة ) ( مباراة نظرا36بارياتها بحدود )العالمية يقع عدد م
المدة المثالياة فتارة  وقد تلى هذهعلى االقل ( أيام 5تم األخذ بذلك في وضع بدائل االجابة لكون كل فريق يمكن اجراء مباراة واحدة في كل )

والاذي قاد يسابب زياادة فاي االجهااد وكثارة االصاابات وهاذه الفتارة  ( أياام 4وهي )الدوري الراحة بين مباريات أقل مثالية وهو تقليل فترة 
يار مان االعيااء علاى جاداا وتحمال الكث قصايرة والتاي قاد تكاون  يوم ( 2و )  أيام( 3أفضل نسبياا قياساا بزيادة الفترة كما في بدائل االجابة )
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ائل االجابة في حالة كون الفترة واخذ بد االستشفائية لالعب والفريق في ترتيب اوضاعه ميزانية االندية وال تعطي الفترة المثلى في الفترة 
 باا على الجهة المنظمة للبطولة .فهو خلل واضح في االبتعاد عن الفترة المثالية والذي ينعكس سليوم  (1هي )

 ة معرفة جميع الفرق المشاركة في البطولة لمنهاج الدوري؟آلي -11
م واي مجموعة سوف حيث كلما كانت الصورة واضحة وموثقة كانت افضل لمنظمي البطولة وقد يصل االخر حتى في تسمية الحكا       

الكثيار  جنة المنظماةسوف يجنب الل تقابل الفائزين في مجموعة اخرى وان توضيح كل شروط البطولة والية العمل في حدود وهبوط الفرق

رقاي تالتادرج فاي هاا عادة جواناب مهماة فاي هاذا االمار ومن االعتباار من االشكاليات وعليه فان بدائل االجابة التاي وضاعت اخاذت فاي نظار

لفناي االجتمااع المتمثال ب)راباع اديل المن البديل االول المتمثل )بالتبليغات الشفوية ( وصعودا في الثاني ثم البديل الثالث ثم الب أبتدأالبدائل 

الاى  باإلضاافةومحاججاة اي فرياق يعتارض علاى التعليماات ذلاك مان بعاد  اللجناةتساتطيع حياث  ( وتوثيق كل المعلومات في كراس مطبوع

ي احاد هاذه ف الة االخفاقحوهذا يعطي الدرجة المثالية لهذا الجانب في التنظيم وفي (االجتماع والكراس يفضل نشره عن طريق االنترنيت )

 االمور فانه الدرجة تدرج في تقيمها في اتجاه األقل .
 االت االصابة الخطرة والمركبة لالعبين في مباريات البطولة؟آلية معالجة ح -12

جناة  عن مدى اهتمام اللان وجود االلية  الصحيحة يعطي االطمئنان في نفوس كل العبي واعضاء الفرق المشاركة ويعطي انعكاساا          

تاوفير وطباي متخصاص  المنظمة للبطولة حيث يعتبر توفير الجانب الصحي من اهم الجوانب لنجاح اقامة البطاوالت وعلياه فاأن تاوفر كاادر

أن عادم تاوفر فاقامة وعليه سيارة االسعاف وفي جميع المباريات هو االمر المثالي والذي يعكس اهتمام اللجنة المنظمة لصورة البطولة الم

 لطباي وسايارةادي الى احتمالية حدوث أمور غير مرغاوب فيهاا وبالتاالي فاأن الدرجاة ساوف تانخفض ماع عادم تاوفر الكاادر ذلك سوف يؤ

جاة ومان ثام باديل أقال درحياث أخاذ هاذا ال(ال توجاد )عشاوائية (حيث تدرجة بدائل االجابة من أدنى بديل وهاو )االسعاف في كل المباريات .

فاي المتضامن ) باديل الثالاث( حيث أخذ هذا البديل درجة أعلى مان ساابقه ومان ثام الي لفريق الالعب نفسهمن قبل الكادر الطبالبديل الثاني)

تواجاد كاادر يالمبارياات  فاي اغلابيتواجد كادر طبي مع سيارة اسعاف(ومن ثم البديل الرابع الذي يرقى الى المثالية وهو )بعض المباريات 

ع سايارة ماد كاادر طباي يتواجافاي جمياع المبارياات ثل الدرجة المثالية في هذه الفقارة وهاو )طبي مع سيارة اسعاف(أما البديل الخامس فيم

المبذولاة  ل على الجهاودمما يد وهذا يعطي الدرجة المثالية لهذا الجانب في التنظيمحيث حصل على أعلى درجة من جميع البدائل  اسعاف (

 يمها . من قبل القائمين على هذه البطولة وبتالي تزداد درجة تق

 الدوري ؟ وجود عناصر من رجال االمن للمحافظة على النظام واستباب االمن في مباريات بطولة -13
لحكام ط علاى الالعاب أو اتتخلل المباريات في احيان كثيرة حاالت مزاجية غير جيدة نتيجة ضغط المباراة سوى كان ذلك الضغط مسل      

ار ضاال عان االضارفلتصل في أحيان كثيرة الاى مشااجرات تسابب االربااك فاي ساير المبااراة  مما يسبب حالة فوضوية تتصاعدأو الجمهور 

صال علياه دناى درجاة يحأالبشرية والمادية ولهذا جاءت فكرة السؤال في درء هذه النتائج غير الجيدة حيث جاءت البدائل مرتبة حسب من 

هاو )ال توجاد ( أدناى باديل و حيث تدرجة بدائل االجابة مانو البديل الخامس البديل الى أعلى درجة وهي الحالة التكاملية في هذه الفقرة وه

مان ثام الباديل وى مان ساابقه ( حياث أخاذ هاذا الباديل درجاة أعلافي المباراة النهائية فقطحيث أخذ هذا البديل أقل درجة ومن ثم البديل الثاني)

خاامس فيمثال الباديل ال (أماافاي اغلاب المباريااتقاى الاى المثالياة وهاو )(ومان ثام الباديل الراباع الاذي يرفي بعض المباريااتالثالث المتضمن )

ياة لهاذا لدرجاة المثالاوهاذا يعطاي حيث حصل على أعلى درجة من جمياع البادائل ( في جميع المبارياتالدرجة المثالية في هذه الفقرة وهو )

 ها . البطولة وبتالي تزداد درجة تقيممما يدل على الجهود المبذولة من قبل القائمين على هذه  الجانب في التنظيم
 تجهيزات طاقم التحكيم في بطولة الدوري لكرة القدم ؟ -14

ل ي تجهيازات الحكاام ويصامن المالحظ في كل البطوالت الدولياة والعالمياة وخاصاة فاي الوساائل المرئياة بأناه ال يوجاد اخاتالف فا          

ند وضاع البادائل ية وعليه علتنظيمالتالي فأنه تجهيزات الحكام هي من االمور الحضارية وااالمر الى الماركات الصانعة لنوعية المالبس وب

فاي حالاة ولبطولاة تقاام اعلى الزي الموحد وكذلك شاعار البطولاة لغارض اعطااء قيماة الاى نوعياة أي  التأكيدالجابة على هذه الفقرة فكان ا

لبطولاة تنظايم ا عان لباا علاى الرقاي والتطاور الرياضاي ويعكاس جواناب سالبيةفقدان بعض المبارياات الاى هاذا الجاناب المهام فاناه ياؤثر سا

ارياات متشاابهة  ض في بعاض المبالبعتدرجة من أدنى بديل وهو )بدائل االجابة متلك البطولة ولهذا جاءت قيمة وبالتالي يؤثر سلبا على تقييم 

بديل درجة أعلى أخذ هذا ال ( حيثالمباريات بين المتشابهة وغير المتشابهةالتساوي في ( حيث أخذ هذا البديل أقل درجة ومن ثم البديل الثاني)

الجمياع فاي ) لمثالياة وهاوا(ومان ثام الباديل الراباع الاذي يرقاى الاى االغلب في المبارياات متشاابهةمن سابقه ومن ثم البديل الثالث المتضمن )

مياع فاي المبارياات الجة وهو )ل الخامس فيمثل الدرجة المثالية في هذه الفقر(أما البديعام يرتدى في جميع البطوالت المباريات زي واحد متشابه

 هاذا الجاناب فايلوهاذا يعطاي الدرجاة المثالياة (حياث حصال علاى أعلاى درجاة مان جمياع البادائل المقاماة  زي واحد متشابه وخاص بالبطولاة

 بتالي تزداد درجة تقيمها . مما يدل على الجهود المبذولة من قبل القائمين على هذه البطولة و التنظيم

 ما هي اسس اختيار الحكام  المشاركين في بطولة الدوري لكرة القدم ؟ -15
ان من ابرز عوامل نجاح أي بطولة هو توافر المحكمين االكفاء في البطولة حياث تلعاب االساس العلمياة فاي اختياار الحكاام لهاذه            

ظيم الدوري وبالتالي تؤثر تأثيرا مباشرا على سير البطولة ونتاائج تقيمهاا مان ناحياة التنظايم حياث البطولة أو تلك دورا بارزا في عملية تن
قاد  ن لالستقرار النفسي من قبال الفارق المشااركة تجااه حكاام البطولاة مان حياث المعرفاة بكاون االختياار قاد تام للحكاام بنااءاا علاى معااييرا

للحديث عن الية اختيار الحكام وعليه فان بادائل االجاباة قاد وضاعت عال كاون الحكاام مان وضعت من قبل اللجنة وبالتالي عدم اعطاء ثغرة 
الشاروط فاان درجاة هاذه الفقارة  اصحاب الدرجات االولى والدولية وُيضاف عليها وضع االختبارات البدنية والمعرفية وفي حالة فقدان هاذه

ومن خالل هذا جاءت البدائل مرتبة من أدناى شايء واقال مرتباة  امة ألي حكمبالهبوط وصوالا الى أقل درجة تعطى في حالة الدعوة الع يبدأ
دعاوة ( ثام تدرجاة الاى مرتباة أعلاى وهاو الباديل الثااني المتضامن )دعوة الحكاام بصاورة عاماةفي التنظيم أال وهو البديل االول المتضمن )
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دعاوة ( ومان ثام الباديل الراباع المتضامن )تبارات بدنية ومعرفيةدعوة عامة وأجراء اخ( ثم البديل الثالث والمتضمن )الحكام للدرجة االولى
( وأخيرا البديل الخامس الذي يعد أفضل البدائل حيث تحصل اللجناة المنظماة علاى أعلاى تقيايم عناد توفيرهاا الحكام للدرجة االولى والدولية

مما ينعكس على مستوى تقيايم البطولاة وبالتاالي مساتوى ( دعوة الحكام للدرجة االولى والدولية وأجراء اختبارات بدنية ومعرفيةله وهو )
 الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة الدوري .   

 

اط مىىا يتعلىىق بىىربط الجمهىىور الرياضىىي بالبطولىىة المقامىىة لنىىوع النشىى كىىل وهىىوالمااي والمكافااأة : المجااال االع -د

 ة اللعبة وشدأي كل ما من شانه تعريف البطولة للناس واشاعة ثقاف  نشر وتساع رقعة هذه اللعبة ألجلالرياضي المزاول 
اء فىي وزيىادة حمىاس الالعبىين والفىرق المشىاركة فىي البطولىة مىن اجىل بىذل افضىل عطىاء علىى مسىتوى االد االنتباه لها

 :فقرات وهي  ثمانوتضمن مباريات البطولة وكذلك زيادة حماس المتابعين على متابعة مباريات البطولة 
 ت الدوري؟مال أو مبادرات تربط الجمهور بمبارياعنشاط الجهة المنظمة في أ -1

ولاة الن بمبارياات البطور ان من ضمن واجبات اللجنة المنظمة ألية بطولة هو القيام بمبادرات من شأنها ان تعزز أواصر ربط الجمه     
ز الالعاب علاى ماا انهاا تحفالنافس من خالل إيرادات الدخول الى الملعب كالجمهور هو الذي يمد يد العون للفرق المشاركة في االستمرار با

ساؤال جااء هاذا ال ولاذلكبذل اقصى ما عنده من الجهد من أجل كسب رضاا الجمهاور والشاهرة التاي بادورها تعاود علياه باالنفع المساتقبلي 
نظار االعتباار بتام االخاذ ا كما يم البطولاة وزياادة تقيمهااليلبي جميع هذه االحتياجات في الجانب التنظيمي ألنه يسهم مساهمة فعالة فاي تنظا

ة وباإلضافة الاى يات الرياضيعملية نقل المباريات والتي تلعب دوراا اعالمياا رئيسياا في نقل مجريات البطولة واستقطاب الجماهير والشخص
عناد تاوفر افز أساساي وحلى نتائج المباريات وهو عملية نقل المباريات يتم اجراء تطبيق عملية سحبة اليانصيب للحاضرين في الملعب وع

ول المتضامن ل الباديل االلذلك جاءت بدائل السؤال مرتبة من االدنى وتسير باتجاه تكاملها حيث حصاعملية نقل المباريات مع اجراء سحبة 
تقيايم أعلاى  صل على درجةحيونيا ( حيث لى أقل درجة تقييم ومن ثم جاء البديل الثاني المتضمن )نقل المباريات تلفزعمبادرات (وجد ت ال)

ثم جااء ابقين لبديلين السمن البديل السابق وبعده جاء البديل الثالث المتضمن )سحبة اليانصيب للدوري ( حيث حصل على تقييم أعلى من ا
ء الباديل وأخيارا جاا ساابقةم أعلاى مان جمياع البادائل اليالبديل الرابع المتضمن )نقل المباريات مع ساحبة اليانصايب( حياث حصال علاى تقيا

صال علاى حانصايب( حياث الخامس الذي يمثل الحالة التكاملية في هذه الفقرة وهو يتضمن )نقل المباريات مع أكثار مان مساابقة لساحبة الي
لبطولاة  ا لتنظايم لهاذهأعلى تقييم حيث ان سعي اللجنة المنظمة في تطبيق أفضل البادائل ياؤدي الاى الحصاول علاى أعلاى  درجاة تقيايم فاي ا

 . مما ينعكس على مستوى تقييم البطولة وبالتالي مستوى الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة

 الشركات الدعائية الحاضرة التي ترعى الدوري؟عدد  -2
رياات الادوري أهمياة مبا يال علاىيعد اهتمام الشركات الدعائية بالدوري نوع من أنواع تميز عمل أعضاء اللجنة المنظمة للدوري ودل      

ن ماار عاادد ممكاان فااان وجااود أكبااولااذلك   لمااا تسااتقطبه ماان جماااهير وعلااى الجهااود المبذولااة ماان قباال أعضاااء لجنااة التنظاايم لهااذه البطولااة
كاملياة حياث تسير في حالاة دليل على مستوى متقدم من التنظيم لهذا جاءت بدائل السؤال مترتبة من االدنى الى ان تالشركات الدعائية هو 

صال علاى حياث حاحادة ( و والمتضمن )ال توجد ( ثم جاء البديل الثاني المتضمن )شاركةجاء البديل االول الذي حصل على اقل درجة تقييم 
 ن السابقين ثامى من البديلي( حيث حصل على تقييم أعلشركة اثنتاندرجة تقييم أعلى من البديل السابق وبعده جاء البديل الثالث المتضمن )

لاذي يمثال ديل الخاامس ام أعلى من جميع البدائل الساابقة وأخيارا جااء الباي( حيث حصل على تقيشركات ثالثجاء البديل الرابع المتضمن )
رجة تقيايم دا ينعكس على لتنظيم البطولة مم( حيث حصل على أعلى تقييم أربع شركات فأكثرالحالة التكاملية في هذه الفقرة وهو يتضمن )

صاحاب اسايق واساتقطاب انطباعا عن مادى قابلياة الساادة منظماي البطولاة علاى التنذلك  يعطيحيث ذولة من قبل المنظمين لها الجهود المب
  .والبطولة بصورة عامة الشركات الدعائية والتي بوجودها تعطي رونقاا خاصاا لشكل الملعب

 ؟)المعدل لكل مباراة (أفراد الجمهور الحاضر لمباريات الدوري عدد -3
ولاة فرق المشاركة فاي بطالجمهور المتابع لها ، كما والبد من وجود اعتبار لل حضوران من اهم عوامل نجاح تنظيم أي بطولة هي       

ا فاي عملياة يسابب ارباكا الدوري وهو وجود جماهير مسانده لتلك الفرق ، الن عدم توافر الجمهور المتابع للفرق المشاركة في الدوري قاد
عن المتعاة  لجمهور يبحثاو استمراريته كما ان توافر الجمهور بشكل كثيف دليل على حماس البطولة وشدة منافستها الن ا تنظيم البطولة

ساتوى مالتاالي علاى والتشويق واالثارة وان البطولة الناجحة التي تكون جاذباة للجمهاور حياث يانعكس ذلاك علاى مساتوى الفارق الفناي وب
ريق بصورة ة عامة والفليعبر عن أهمية تواجد الجمهور لما له من دور في تعزيز مسيرة الدوري بصور البطولة ، وعلية جاء هذا السؤال

مهاور جلايس لاديها  خاصة من خالل توفير اإليرادات المادية له من خالل دخاول الجمهاور لاه علاى العكاس مماا لاو كانات الفارق المشااركة
ولاة الادوري الساتمرار ببطألنها ساوف تاؤثر  تاأثيرا مباشارا علاى قابلياة الفارق فاي ا عنصرا سلبيا على سير عملية التنظيم لكانمتابع لها 

فاي البطولاة  يق االساتمراروبالتالي عدم قدرة الفرأغلب الفرق تعتمد على االيرادات الجماهيرية بشكل كبير جدا في مواصلة مسيرتها كون 
دأت لتنظايم حياث باعلاى النحاو التادرج مان حياث تأثيرهاا علاى مساتوى امما ينعكس ذلك على ساير عملياة التنظايم ، وعلياة جااءت البادائل 

ياة لبطولاة الادوري ثام الذي حصل على أقل تقييم كونه يؤثر على ساير العملياة التنظيم (متفرج (10000اقل من ال)( المتضمن )1بالبديل  )
 متفارج(  25000)المتضامن )( و5فضل حالاة وهاو الباديل )فشيئا إلى أن تصل إلى أ من خالل تقليل القيمة التأثير شيئاتدرجة قيمة البدائل 

رة الفريق فاي ؤثر على مسيت(حيث حصل هذا البديل على أعلى درجة من البدائل السابقة وذلك ألنه تجنب كل االعتبارات السلبية التي فأكثر
تقيايم  نعكاس ذلاك علاىاتنظايم البطولاة مماا البطولة وسير عملية تنظيمها، حيث ينعكس ذلك على بذل الجهود من قبل لجنة المسابقات فاي 

شاتراك العتمااد آلياة اوعليه كلماا ساعى أعضااء اللجناة المنظماة للمساابقات إلاى نجاح تنظيم بطولة الدوري مستوى الدوري وبالتالي على 
  كان ذلك له تأثير أفضل على سير العملية التنظيمية لبطولة الدوري .الجماهيرية الفرق 

 
  
 ؟(المتابعة لمباريات الدوري)لمباريات الدوري  الحاضرةالصحف عدد  -4
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ماي هاو جاناب االعالان من ابرز عوامل ربط الجمهور الرياضي وغير الرياضي ببطولة الدوري هاو الجاناب االعالماي ومان ضامن ال       

مان الاذين  رياين وغيارهممادربين واالداوجود الصحف التي تهتم بنشر التقارير الدورية عن البطولة واللقاءات الشخصاية ماع الالعباين وال

لبطولاة السادة منظمي اومن اجل اعطاء صورة مستمرة عن تنظيم البطولة وعن كل ما يقدمه لهم الدور الكبير في تعزيز مسيرة الدوري ، 

نطباعااا عان اكلماا أعطاى  من عطاءات في انجاح البطولة فأن دور الصحافة لُه األثر االيجابي في ذلاك حياث كلماا كاان العادد كبيار للصاحافة

تشار حياث لواسعة االناقيمة البطولة ولذلك فعند وضع درجات لبدائل االجابة اعطيت الدرجة االفضل في حالة حضور الصحف أو المجاالت 

مان  لساؤال مترتباةالهاذا جااءت بادائل يمكن عن طريقها ايصال صورة البطولة ودور المنظمين عليها الى أكثار شاريحة ممكناة مان النااس 

لباديل الثااني اد ( ثام جااء االدنى الى ان تسير في حالة تكاملية حيث جاء البديل االول الذي حصل على اقل درجة تقيايم والمتضامن )ال توجا

حيفة صاحضاور تضمن )حيث حصل على درجة تقييم أعلى من البديل السابق وبعده جاء البديل الثالث الم( حضور صحيفة أو مجلةالمتضمن )

و أ صاحفمان  ال عضالابحضاور ( حيث حصل على تقييم أعلاى مان الباديلين الساابقين ثام جااء الباديل الراباع المتضامن )صحيفتين أو و مجلة

ذه الفقارة وهاو هتكاملية في م أعلى من جميع البدائل السابقة وأخيرا جاء البديل الخامس الذي يمثل الحالة الي( حيث حصل على تقيالمجالت

د تقيايم الجهاو لتنظايم البطولاة مماا يانعكس علاى درجاة( حياث حصال علاى أعلاى تقيايم لمجالت الواسعة االنتشارحضور الصحف أو ايتضمن )

ت والصاحف المجاال تقطابحيث يعطي ذلك انطباعا عن مدى قابلية السادة منظمي البطولة على التنسيق واسالمبذولة من قبل المنظمين لها 

 .م البطولة الذي يؤثر بدوره على رفع مستوى تقيمها االكثر انتشارا دليال على نجاح مستوى تنظي

 
 الدوري؟للمباريات التي تقام في  حضور لمسؤولين كبار )رياضيين وغير رياضيين (يوجد  -5
 دلايالعاد غيارهم كماا ي اوساوى كاانوا رياضايين الكباار  ان من ابرز أوجه االهتمام بالبطولة من الناحية االعالمية هو حضاور المساؤولون 

ولين قاة ماع المسااؤعلاى قيماة البطولاة ويعكااس مادى عالقاة الساادة منظمااي البطولاة ماع كال الجهااات الرسامية وكاذلك تعطاي انطباعاااا للعال

قال درجاة الاذي حصال علاى لهذا جاءت بدائل السؤال مترتبة من االدنى الى ان تسير في حالاة تكاملياة حياث جااء الباديل االول االرياضيين 

من البديل  جة تقييم أعلىحيث حصل على در( المباراةحسب أهمية  الرياضيينتوجد ( ثم جاء البديل الثاني المتضمن )تقييم والمتضمن )ال 

لساابقين ثام جااء الباديلين ا ( حيث حصل على تقييم أعلى منفقط النهائية في األدوار الرياضيينالسابق وبعده جاء البديل الثالث المتضمن )

الباديل  وأخيارا جااء م أعلاى مان جمياع البادائل الساابقةي( حياث حصال علاى تقيااضيين وغيرهم فاي النهاائي فقاطريالبديل الرابع المتضمن )

ى أعلاى ( حياث حصال علاحتاى فاي النهاائيلكل مباراة   رياضيين وغيرهمالخامس الذي يمثل الحالة التكاملية في هذه الفقرة وهو يتضمن )

بلياة الساادة عا عان مادى قاحياث يعطاي ذلاك انطباايم الجهود المبذولة من قبل المنظمين لها لتنظيم البطولة مما ينعكس على درجة تقيتقييم 

ى رفاع ؤثر بدوره علايدليال على نجاح مستوى تنظيم البطولة الذي في دعوة المسؤولون الرياضيون وغيرهم وتالي يكون  منظمي البطولة

  .مستوى تقيمها 

 

 تي ترعى الدوري؟الفضائيات التلفزيونية الحاضرة العدد  -6
ماي هاو جاناب االعالان من ابرز عوامل ربط الجمهور الرياضي وغير الرياضي ببطولة الدوري هاو الجاناب االعالماي ومان ضامن ال       

داريااين الماادربين واالوالتااي تهااتم بنشاار التقااارير الدوريااة عاان البطولااة واللقاااءات الشخصااية مااع الالعبااين  الفضااائيات التلفزيونيااةوجااود 

ماه عان كال ماا يقدوومان اجال اعطااء صاورة مساتمرة عان تنظايم البطولاة يرهم من الذين لهم الدور الكبير في تعزيز مسيرة الدوري ، وغ

ان العادد كبيار كالك حيث كلما ذلُه األثر االيجابي في  الفضائيات التلفزيونيةالسادة منظمي البطولة من عطاءات في انجاح البطولة فأن دور 

الفضاائيات  ي حالة حضاورعطى انطباعاا عن قيمة البطولة ولذلك فعند وضع درجات لبدائل االجابة اعطيت الدرجة االفضل فللصحافة كلما أ

لهاذا لنااس ة ممكناة مان االواسعة االنتشار حيث يمكن عن طريقها ايصال صورة البطولة ودور المنظمين عليها الى أكثر شريح التلفزيونية

والمتضامن  درجاة تقيايم ن االدنى الى ان تسير في حالة تكاملية حيث جاء الباديل االول الاذي حصال علاى اقالجاءت بدائل السؤال مترتبة م

ه جااء الباديل السابق وبعد حيث حصل على درجة تقييم أعلى من البديل( واحدة فضائية تلفزيونيه)ال توجد ( ثم جاء البديل الثاني المتضمن )

فضاائيات  ثاالثع المتضامن )( حيث حصل على تقييم أعلى من الباديلين الساابقين ثام جااء الباديل الراباانفضائيتان تلفزيونيتالثالث المتضمن )

هاذه الفقارة  لتكاملياة فايام أعلى من جميع البدائل الساابقة وأخيارا جااء الباديل الخاامس الاذي يمثال الحالاة ي( حيث حصل على تقيتلفزيونيه

قيايم كس علاى درجاة تلتنظايم البطولاة مماا يانع( حياث حصال علاى أعلاى تقيايم لواساعة االنتشاارا فأكثر فضائيات تلفزيونيهأربع وهو يتضمن )

الفضاائيات  سايق واساتقطابحيث يعطي ذلك انطباعا عن مدى قابلية السادة منظمي البطولة على التنالجهود المبذولة من قبل المنظمين لها 

 .البطولة الذي يؤثر بدوره على رفع مستوى تقيمها  االكثر انتشارا دليال على نجاح مستوى تنظيم التلفزيونية

 
 نوع الجوائز المقدمة للفائزين في الدوري ؟ -7
العباي الفارق المشااركة فيهاا وكاذلك المساؤولون من اهم االمور التي تعطي للبطولة المنظمة رونقا خاصا يبقى عالقاا فاي اذهاان         

ياة البطولاة حياث تعطاي حاافزا للمشااركين فيهاا علاى باذل كال الجهاود اإلدارياة والبدنياة عن هذه الفارق  هاو ناوع الجاواز المقدماة فاي نها

والمهارية والخططية من اجل الحصول على واحدة من هذه الجوائز التي تبقى شاهدا تاريخيا لكال الجهتين )المعطية واألخذة ( سوى كانات 

إعطاااء سااعي المنظمااين علااى و تعطااي انطباااع )الجااائزة الفرديااة (حيااث علااى مسااتوى الفاارق ) الجااائزة الفرقيااة( أو علااى مسااتوى الالعبااين

وبشاكل عاام يجاب تاوفير أهام تلاك مراعية الحالاة المادياة فاي الجاائزة والحالاة المعنوياة فيهاا وتهيئة االجواء للحث على التنافس االيجابي 

وفاي حالاة تاوفر كال هاذه االماور تعطاي انطباعااا لتنظايم الجوائز وهي الشهادة والميدالية والمبلاغ الماالي ويضااف علايهم الادرع أو الكاأس 
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لهذا جاءت بدائل السؤال مترتبة من االدنى الى ان تسير في حالة تكاملية حيث جاء البديل اللجنة المنظمة  اهتماممثالي ينعكس ايجابياا عن 

حياث حصال علاى ( + درعمبلاغ مااليثااني المتضامن )( ثم جااء الباديل ال   + درعميدالية االول الذي حصل على اقل درجة تقييم والمتضمن )

( حيث حصل على تقييم أعلى من البديلين + درعميدالية و مبلغ ماليدرجة تقييم أعلى من البديل السابق وبعده جاء البديل الثالث المتضمن )

ى مان جمياع البادائل الساابقة وأخيارا جااء م أعلي( حيث حصل على تقي + درع  شهادة و مبلغ ماليالسابقين ثم جاء البديل الرابع المتضمن )

( حياث حصال علاى أعلاى تقيايم + درعشاهادة و ميدالياة ومبلاغ ماالي البديل الخامس الذي يمثل الحالة التكاملية في هذه الفقرة وهو يتضمن )

 لتنظيم البطولة مما ينعكس على درجة تقييم الجهود المبذولة من قبل المنظمين لها.

 
 ريات الدوري؟مال أو مبادرات تحث الالعبين على تقديم أفضل أداء في مباعظمة في أنشاط الجهة المن -8
ا التاي تحاث قبلها أو بمساعدته ان من اهم الجهود التنظيمية التي تبذل من قبل اللجنة المنظمة للبطولة هي المبادرات التي تبذل من        

افز لكال هاو حا اعتباارى هو اختيار أفضل العب فاي كال مبااراة علاهذه المبادرات ومن  لدوريالالعبين على تقديم أفضل أداء في مباريات ا
س مرماى شامل أفضال حااركماا روعياة تعاددها وتنوعهاا بحياث تالالعبين وفي كل مباراة وبالتالي فاألثارة قريبة من الالعبين في كل وقات 

قال درجاة لاذي حصال علاى الاة تكاملياة حياث جااء الباديل االول الهذا جاءت بدائل السؤال مترتبة من االدنى الى ان تسير في حاوللهداف   
( ارس مرماىفضال العاب وحافاي المبااراة النهائياة فقاط تقادم هدياة للهاداف وأل( ثم جاء البديل الثاني المتضمن )ال يوجدتقييم والمتضمن )

ألفضال دياة للهاداف وهبعاض المبارياات تقادم فاي حيث حصل على درجة تقييم أعلى من البديل السابق وبعده جاء البديل الثالث المتضامن )
دم هدياة مبارياات تقافاي أغلاب ال( حيث حصل على تقييم أعلى من البديلين السابقين ثم جاء الباديل الراباع المتضامن )العب وحارس مرمى

ل الحالاة س الذي يمثامم أعلى من جميع البدائل السابقة وأخيرا جاء البديل الخي( حيث حصل على تقيللهداف وألفضل العب وحارس مرمى
لاى ( حياث حصال عفي جميع المبارياات البطولاة تقادم هدياة للهاداف وألفضال العاب وحاارس مرماىالتكاملية في هذه الفقرة وهو يتضمن )

 لتنظيم البطولة مما ينعكس على درجة تقييم الجهود المبذولة من قبل المنظمين لها.أعلى تقييم 

 
 الصدق الذاتي :  -3

تولد لل لصدق دليااستعمال انواع متعددة لتحصيل سعي الباحث على د الصدق الذاتي احد انواع الصدق وان يع           

عامل ملباحث ااستعمل  وللتأكد من حقيقة الصدقاالطمئنان والموثوقية بصدق المقياس للغرض الذي اعد من اجل قياسه 

ذاتي  درجة صدقبيتمتع  المقياسوقد تبين بان  ،المقياسلمعامل ثبات  التربيعيالصدق الذاتي الذي يقاس بحساب الجذر 

 . (0.928عالية وقد كانت الدرجة )

 الصدق التمايزي : -4
ذا الصىدق هيعد الصدق التمايزي احد انواع الصدق ويمكن تحصيله من خالل استخراج القدرة التميزية حيث يستند       

اسىتخراج  نبط منهىا ، حيىث تىم اسىتخراج هىذا النىوع مىن الصىدق خىاللالى هذه العملية )القدرة التميزية ( كون اسمه مست
لفقىرات ن اويىدل ذلىك علىى ان للفقرات قدرة تميزيىة القدرة التميزية لجميع الفقرات على حدة وللمقياس ككل حيث ظهرة 

 . لها صدق تمايزيوالمقياس المقياس 
 

 :مقياسالدرجات ثبات  -3-3-2-2
الدرجات التي يتم الحصول عليها دقيقة وخالية من الخطأ وهذا يعني أنه  " تكون لثابت هو الذياالختبار ا                  

في حال تطبيق نفس أداة القياس )االختبار أو المقياس(على نفس الفرد أو الشيء أي عدد من المرات بنفس الطريقة 

ة على أن الشيء الذي تم قياسه لم يتغير والشروط ،فإننا سوف نحصل على نفس القيمة في كل مرة حيث تدل هذه القيم

 الثبات بعدة طرق وهي : قام الباحث باستخراجولذلك   1" في غضون فترات القياس المختلفة 

 

  :(التجزئة النصفيةمعامل الثبات بطريقة )  -1
 هذه الطريقة فقد حيث يمكن تقدير ثبات درجات االختبار أو المقياس عن طريق التطبيق لمرة واحدة فقط في           

 ( بطولة ثم جزئ المقياس الى نصفين37) ( عدد٭العراقي بكرة القدم  )بيانات بطوالت الدوري طبق المقياس على

العينة على الفقرات  (درجاتويتم بعد ذلك استخراج معامل االرتباط بين اجابات ) )الفقرات الفردية والفقرات الزوجية (

البيانات الخاصة باختبار الثبات قام الباحث بمعالجتها إحصائيا .وذلك باستخراج ن فرغت أ بعدو ،الفردية والزوجية ككل 

 المقياسنصف  ثبات نتيجة االرتباط التي تم استخراجها تعبر عنوالن  (0.755236قيمة معامل االرتباط التي بلغت )

( فان النتيجة المستخرجة ستكون اقل من افضلن قيمة االرتباط تعتمد على عدد الفقرات )كلما كبرت كان ال هوليس جميع

                                                           
 . 110، ص 2006، مركز الكتاب للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1، ط  والرياضية  مدخل إلى القياس في التربية البدنيةمحمد نصر الدين رضوان :  - 1

  تم الحصول عليها من ارشيف االتحاد المركزي لكرة القدم٭ 
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فقد تم اجراء بعض التعديل على نتيجة االرتباط  حالةالنتيجة الحقيقية التي يجب ان تكون للثبات وكمعالجة لهذا ال

تصحيح قيمة  المستخرجة بين نصفي االختبار لمحاولة جعلها اقرب للحقيقة اذ اقترح سبيرمان وبراون معادلة تعمل على

بعد تطبيقها ظهرت قيمة الثبات لكل المقياس تساوي رفع نتيجة االرتباط المستخرجة وأي ت ط للتجزئة النصفيةاالرتبا

وبمستوى داللة  (35( عند درجة حرية ) 0.418،  0.325البالغة ) الجدوليةوهي اكبر من القيمة (  0.860552)

( ر معنوية داللة االرتباط تم استخراج قيمة )تولمعرفة  قويوهذا يعني ان االرتباط  الترتيب على(0.01،  0.05)

 تسبة و الجدولية لثبات المقياس .لمعامل االرتباط المح

 يقة االتساق الداخلي :الثبات بطر -2

، ويعد هذا االسلوب من ادق  (1)يقصد بثبات االختبار هو االتساق في قياس الشيء الذي تقيسه اداة القياس         

ايجاد االتساق الداخلي لفقرات المقياس أي اساسا لمعرفة فيما اذا كانت كل فقرة من فقرات المقياس  الوسائل المعتمدة في

االتساق الداخلي يعني مدى اتساق مفردات المقياس مع بعضها حيث  تسير في نفس المسار الذي يسير فيه المقياس كله 

فقد طبق المقياس على )بيانات بطوالت الدوري  ض لذاأي انها تقدم لنا مقياسا يعضد بعضه على البع* في قياس سمة ما

( بطولة  وبعد استخرج النتائج تم معالجة البيانات احصائيا من خالل التعامل مع نتائج 37( عدد )٭العراقي بكرة القدم 

االرتباط ومن ثم التعامل مع نتائج كل مجال مع نتائج المقياس ككل وذلك من خالل استخراج معامل كل فقرة مع مجالها 

وبمستوى داللة  (35( عند درجة حرية ) 0.418،  0.325البالغة )وتم مقارنة القيمة المستخرجة مع القيمة الجدولية 

 الترتيب .  على(0.01،  0.05)

 : كرونباخ الفامعامل طريقة الثبات ب -3
)الفقرات جموعتينالبيانات الى ميقوم هذا النوع من الثبات على اساس معالجة حالة التحيز في تقسيم نشأ او        

جزئة طريقة التبرتباط عند المعالجة االحصائية لبيانات العينة عند تطبيق أو تحصيل معامل االالفردية والفقرات الزوجية(

تحقيق لعينة لوذلك من خالل استخراج معدل قيمة الثبات لجميع طرق التجزئة النصفية الممكنة في بيانات االنصفية 

ق هذه ريق تطبي، حيث أجرى الباحث المعالجة االحصائية عن طخالل معادلة تسمى بمعادلة )كرونباخ الفا( الثبات من 

لقيمة وعند مقارنة ا (0.8254187كرونباخ الفا المحسوبة تساوي )المعادلة حيث ظهرت قيمة معامل االرتباط 

 على(0.01،  0.05وبمستوى داللة ) (35) ( عند درجة حرية 0.418،  0.325البالغة )المحسوبة بالقيمة الجدولية 

مة رون ان قيويم يعتبان خبراء القياس والتق ، حيثفإننا نجد ان القيمة المحسوبة هي أكبر من القيمة الجدولية الترتيب 

مة صيل أذا كانت القي( فما فوق وللتح0.70معامل االرتباط كرونباخ الفا جيدة في قياس القدرات أذا كانت القيمة تساوي )

انها طرق بتوصف  وهذه اآلراء( فما فوق 0.80( فما فوق وللمقاييس النفسية أذا كانت القيمة تساوي)0.60تساوي)

م في ختالفهاالحصائي بل هي أراء تصب في وجهات نظر خاصة والدليل على ذلك هو ا وصفية ال تستند الى االستدالل

القيمة  نة بينالصح هو االستدالل االحصائي من خالل المقارتحديد النسبة المقبولة لكل نوع من انواع المقاييس وا

 تباطات قيمولالر المحسوبة والجدولية الن معامل االرتباط كرونباخ الفا هو معالجة لعيوب التجزئة النصفية كما تقدم

قدم تتباط كما امالت االرمعبنفس القيم الجدولية ل امقارنتهمن لقيمة المحسوبة لمعامل )كرونباخ الفا ( لفالبد ثابتة جدولية 

    االرتباط معنوي . وعليه فأن

 :مقياسال موضوعية  -3-3-2-3
شخصية أو رأي المصحح أي انه في االختبار  تعني "توقف عالمة السؤال أو االختبار علىموضوعية ال                   

ف المقدرين في الحكم على شيء ما أو ،كما تعني " عدم اختال 2الموضوعي ال تختلف العالمة باختالف المصححين " 

وبما ان للمقياس مفتاح تصحيح وهو )ضرب تسلسل البديل المختار من قبل العينة في القيمة  3على موضوع معين "

التصحيح الستخراج قيمة تقييم تنظيم البطولة ال تشوبها الذاتية وبهذا فان المقياس الثابتة لكل فقرة ( اذن عملية 

بحيث يمكن   ((%100)معيار المقياس هو تستخرج الدرجة من )تعتمد على المعايير الموضوعية  وان كماموضوعي 

                                                           
(1 ويم في التربية: ملحم سامي  ( والتق ن ، دار المسيرة للنشر ، 1ط  وعلم النفس ، القياس  2، عما 000 :248 
ى طرق  *  ى البعض انه احد والح كدالتأير ن الصدق  وصا بعم ن خص والثبات دال انه يعمل باالتجاهي ن الصدق   معرفة العالقة بي

  تم الحصول عليها من ارشيف االتحاد المركزي لكرة القدم٭ 
ي :  -2 ويد يزيد اله ويم التربو والتق ن اإلمارات العربية المتحدة ،  1، ط أساسيات القياس  ن  2، دار الكتاب الجامعي ، العي 6، ص 004 2 .  

6مصطفى باهي :مصدر سبق ذكره ،ص - 3 4 . 
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المصمم في هذا البحث يعطي  المقياسو الموضوعات أو األحداث أو األفرادموضوعية على  أحكام إصدارعن طريقها 

 لمقياسوفق تصميم ا بطولةجيل نتائج الوعلى القائم باالختبار تس)قيم ثابتة(على كل فقرة هذا المؤشر الن فيه درجات 

في عليها  توفق الدرجة التي حصل البطولةثم يصدر الحكم على  (5يجمع تحصيله في المقياس ويقسم الناتج على ) وثم

تقييم جهود المنظمين لبطولة ما عن بطولة المقياس وبهذا تكون الدرجة الكلية في المقياس محكا داخليا للمفاضلة بين 

 .اخرى 

 القدرة التميزية : -3-4
( بطولة 37لغت )بكرة القدم   )بيانات البطوالت(بتطبيق المقياس على عينة من بطوالت دوري م الباحثقا              

،  جموعتينثم بعد ذلك قام الباحث بترتيب النتائج التي حصل عليها بصورة تصاعدية ثم اخذ الباحث قيم لم دوري

موعة الثانية ( بطولة والمج18( من القيم من األعلى وبلغ عدد أفراد المجموعة )%49) المجموعة األولى تشكل نسبة

مة )ت( ( بطولة أيضا ثم تم استخراج قي18وبلغ عدد أفراد المجموعة ) ( من القيم من األسفل%49تشكل نسبة )

(  34رية ) ( عند درجة ح 2،72، 2.03المحتسبة للعينات المستقلة غير المترابطة وقيمة )ت( الجدولية البالغة )

 ( على الترتيب . 0،01،  0،05ة ) وبمستوى دالل

  صعوبة المقياس:درجة  -5 -3
إلجابات التي تعتمد ا س التحصيليان معامل الصعوبة ليس ضرورة دائمة في جميع المقاييس وانما في مقاي     

مثالها ستخدم فيها معامالت الصعوبة وت فقد نجد مقاييس ليس بالضرورة انتكون ضرورية ،  الصحيحة والخاطئة

اشوه في عواقع ن عما قاموا بفعله خالل عملية التنظيم لبطولتهم فقط وما سؤلوا اذ يطلب من العينة نقل  مقياسنا هذا

ات ل هي اجاباطئة باذ ال معنى لإلجابات الصحيحة والخ اوأُريد كشفه للمجتمع ، فهنا ال نجد ان للصعوبة مكان البطولة

متدرجة  طا وانمابدائلها بطريقة ال يوجد فيها خ ترتبالتي  الن الفقرات واقع غير خاضعة لمعيار الصواب والخطأكشف 

هد الج ن مقدارعوبتالي تكشف المستوى حتى تصل الى تكامل االجابة أي تكشف عن اجزاء من الحقيقة الى الحقيقة كلها 

ق الفقرة مدى تحق ولكن قد يعطينا معامل الصعوبة مؤشرا علىكتشفت وفق الحقيقة التي االمبذول في تنظيم هذه البطولة 

 .   لدى عينة البحث من خالل النسبة التي يظهرها من خالل الطرق االحصائية التي تستخدم في هذا المجال
  :اإلحصائية الوسائل   - 6 -3

 التالية : 1 ائيةاإلحصالوسائل  (spssو) ( Microsoft Excel)برنامج  من خاللو استخدم الباحث

 النسبة المئوية -
 الحسابي.الوسط  -

 المعياري.االنحراف  -

 االرتباط البسيط ) بيرسون ( . -

 االرتباط.( لمعنوية معامالت ر)ت اختبار -

  متساويتين.ولعينتين  للعينات المستقلة اختبار )ت( -
 في حال متغير واحد . ( 2كا ) مربع ك ي اختبار -

 معمل االرتباط بالتجزئة النصفية لـ ) سبيرمان براون( معادلة التصحيح ل
 قيمة االرتباط للتجزئة×  2              

 ـــــــــــــــــــــــــــــلثبات = ـــــــــــــــا -
 + قيمة االرتباط للتجزئة 1            

 2....................معادلة الفاكرونباخ -

 مجموع درجات العينة على الفقرة                                   

   100×ــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل الصعوبة للفقرة = 

 اعلى درجة للفقرة× عدد العينة                                    

                                                           
،  102، ص1999، دار الكتب والنشر ، الموصل ،  التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضيةوديع ياسين التكريتي ، حسن محمد :  -1

157  ،214  ،240 ،263  ،277  . 

  .165، ص 2000. القاهرة ، دار الفكر العربي ،  10.ط التربوي والنفس ، اساسياته تطبيقاته توجهاته المعاصرة القياس والتقويم صالح الدين محمود عالم: - 2
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 مناقشتها  و عرض النتائج -4
 لظاهري للمقياس الصدق اومناقشة نتائج  عرض -4-1
 : صالحية مجاالت المقياسرض ومناقشة نتائج الصدق الظاهري لع -1 -4-1 

(المحسوبة 2كاالمبتكر حيث ظهرت قيمة ) مجاالت المقياس( نتائج تحديد صالحية 1يبين الجدول )        

( 1رية )ح عند درجة (63.6،84.3التي تساوي ) ( الجدولية2( وبعد مقارنتها بقيمة )كا12)حيث تساوي

 حصائية إ(على الترتيب اتضح بأنها اكبر من القيمة الجدولية وذات داللة 0.01،  0.05) ونسبة خطا

 لمحسوبة( ا2كاأراء الخبراء والمختصين لصالحية مجاالت المقياس وقيمة )( يبين  1جدول )          
 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 المحور الفني                 2

 12 0 12 المحور االداري او محور التنسيق     3

 12 0 12 المكافاة   و المحور االعالمي 4

 (6.63، 3.84= )(1=1-2( ودرجة حرية )0.01،  0.05عند مستوى داللة )( الجدولية 2كاقيمة )            

وهو  لقياس ما وضع من اجلهصلح ا الباحث تي وضعهتال مجاالت المقياسعلى إن  وهذا يدل معنوية

م التنظيى م مستويالمبتكر يقي المقياسالن تنظيم بطولة الدوري وتقييم جهود العاملين على عملية التنظيم 

ى تنظيم عمل علتمال التي يقوم بها اعضاء لجنة المسابقات التي ات واالعاالنجاز تحقيق من خاللللبطولة 

جاالت لى المكما ان الخبراء لم يضيفوا اي مجال اخر ا بطولة الدوري بكرة القدم ضمن مجاالت المقياس

ي ت التالتي عرضها الباحث مما يدل على ان المجاالت التي حصلت على موافقة الخبراء هي المجاال

 . بطولة وال يوجد غير هذه المجاالتأي ن نقيس أو نقييم مستوى تنظيم يمكن من خاللها ا

 

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

مجاالت على لكل مجال من مجاالت المقياس حيث حصلت ال المئوية النسبية ( نتائج2يبين الجدول )     

 ت يث كانحيث حصل االداري على أعلى نسبة اهمية حنسبة اهمية وفق رأي الخبراء وكما مبينة ادناه 

  آراء الخبراء  المقياس حسب اهميتها من وجهة نظرترتيب مجاالت ( يبين  2جدول )  

 المجال   ت

 ( 5 -1نسبة األهمية لكل مجال   )

 الدرجة 

(60) 

نسبة درجة االهمية 

 من الدرجة الكلية 
 التسلسل 

 2 % 26 56 محور التحكيم       1

 4 % 22 42 المحور الفني                 2

 1 % 27 57   المحور االداري او محور التنسيق   3

 3 % 25 55 المكافاة  والمحور االعالمي  4

  %100 210 المجموع  

  ₓ 5 =60 12درجة األهمية القصوى )الكلية(: ( ،  5 -1،  مدى درجة األهمية هو  )   12عدد الخبراء =        
   60            12المدى      ،        ₓ 1  = 12 12درجة االهمية الدنيا :                       
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ة ي عملي( من درجة المقياس وهذه اشارة واقعية الى دور االدارة والجهود التنسيقية ف%27تساوي )
ال االنسبة  يل منالت وبفارق قلالتنظيم لتنظيم أي بطولة ، وعلى الرغم من اختالف النسبة في اهمية المجا

نظيمي ج التانها تعطي مؤشرا واضحا على الترابط بين المجاالت والبد من تكاملها جميعا ليكون النات
ة تساوي ى نسبمتكامال ، كما جاء محور التحكيم بالمرتبة الثانية من حيث االهمية النسبية حيث حصل عل

وري ككل يات الديناط بالطاقم التحكيمي لكل مباراة بل لمبار(وهذه النسبة تعكس الدور المهم الذي % 26)
 استقرار لك فيحيث ينعكس هذا الدور في عملية التنظيم أي انه كلما كان التحكيم متميزا وعادال ساهم ذ

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لخبراءاء حسب اهميتها من وجهة نظر آرا ( يبين المدرج التكراري لنسب المجاالت ضمن المقياس1شكل )
 

شكل لتنظيم باعلى  العملية التنظيمية وبالتالي نجاحها على العكس من ذلك اذا كان التحكيم سيئا فانه يؤثر
 لتنظيميةاملية كبير جدا ألنه يصدرعنه قرارات للفرق المشاركة في الدوري تؤدي الى عدم انتظام سير الع

كافأة والم شغب ..الخ(، أما المجال االعالميللبطولة ومن هذه القرارات هي)االنسحاب واالعتراض وال
صل على ححيث  فجاء بالمرتبة الثالثة من مستوى االهمية وبفارق قليل جدا عن المستويين االول والثاني

التنظيم  ( وهذه النسبة تعكس اهمية هذا المحور الذي يلعب دورا كبيرا في% 25نسبة اهمية تساوي )
لفرق اعبي ذه البطولة من حيث نشر اللعبة وتوفير الحافز القوي لالللبطولة واالهداف المتوخاة من ه

 ا ،   مزاوليه زيادةالمشاركة على بذل المزيد من الجهد من اجل أتقان فنون اللعبة ورفع مستواها في البلد و
ون هذا ك( % 22حيث تساوي )ان النسبة الدنيا التي حصل عليها المجال الفني هي نتيجة مقبولة كما 

ية أو الداراجال هو نتاج لمجموعة من القرارات غير المباشرة من قبل لجنة المسابقات أو الهيئات الم
ن الريات المبا وقائعاالتحادات المركزية أو الفرعية التي تؤثر على ظهوره كما هو ناتج من تحصيل 

لبا ما رق وغافيه الفحول تباين المستوى الفني في البطولة كطبيعة النهج الذي تلعب اغلب فقراته تدور 
ور ناتج المح يعرف هذا من خالل االهداف وعدد االنذارات وبطاقات الطرد كما وأنها غالبا ما يكون هذا

عددها لفرق وخالل اشراك أو عدم اشراك بعض اقبل البدء بالتنظيم للبطولة من  من قرارات اتخذت سابقا
 العملية وره فيأهمية هذا المحور بما ينسجم مع د وان هذه النسبة تعكسوجهات انتسابها ومستواها الفني 

  التنظيمية. 

 : المقياسفقرات صالحية الصدق الظاهري لومناقشة نتائج  عرض -4-1-3

( 2ت قيمة )كاظهرأالمبتكر حيث  فقرات مجاالت المقياس( نتائج تحديد صالحية 3يبين الجدول )          

 84.3)اوي التي تس ( الجدولية2وبعد مقارنتها بقيمة )كا ةلكل فقرة من فقرات المقياس قيم المحسوبة

 مة ــلقيان ـــ(على الترتيب اتضح بأنها اكبر م0.01،  0.05) ( ونسبة خطا1عند درجة حرية ) (6.63،
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 قرات المقياسلكل فقرة من فء آلراء الخبرا ( المحسوبة2أراء الخبراء والمختصين لصالحية فقرات المقياس وقيمة )كا( يبين   3جدول ) 

رقم 

 الفقرة
 سؤال الفقرة 

 2قيمة كا  رأي الخبراء 

 ال يصلح يصلح  المحسوبة 

 5.33 2 10 دوري ؟     عدد الحكام الموجودين في بطولة ال 1

 12 0 12 دوري ؟               درجة الحكام الموجودين في ال 2

 0.33 5 7 كل مباراة ( ؟   دوري )معدل لعدد األخطاء التحكمية التي حصلت في ال 3

 5.33 2 10 دوري ؟  من قبل الفرق المشاركة في الالرسمية عدد حاالت االعتراض  4

 12 0 12 عدد مرات حصول حاالت شغب في مباريات الدوري ؟ 5

 12 0 12    ة ( ؟  )معدل لكل مبارا الطرد)البطاقة الحمراء( التي وقعت في الدوريعدد حاالت  6

 12 0 12 اة ( ؟)معدل لكل مبارالتي وقعت في الدوري )البطاقة الصفراء(  اإلنذارالت عدد حا 7

 8.33 1 11 دوري؟مباريات التوافر استخدام اجهزة لتسهيل اتصال الحكام المساعدون بحكم الساحة في  8

 12 0 12   ؟في بطولة الدوري من ناحية المراحل المتبع في تحديد الفائز  الدوري نظام 9

 5.33 2 10 دوري )لبيان النوع ( ؟العدد فرق المحافظات المشاركة في  10

 8.33 1 11 ار( ؟   االدو لكل عدد المفاجأة المتحققة في نتائج مباريات الدوري في كل االدوار)معدل 11

 5.33 2 10 ؟ عدد مرات حصول فـرق  كبير في نتائج فوز الفريق على اآلخر 12

 8.33 1 11 ؟ جلة في الدوري معدل لكل مباراةاألهداف المسعدد  13

 5.33 2 10 يمكن معرفة الفريق الفائز في بطولة الدوري من خالل ؟ 14

 5.33 2 10 ؟ ن خاللمدنى يمكن معرفة الفرق التي تهبط بعد نهاية بطولة الدوري الى الدرجة اال 15

 12 0 12 ؟ دوري )لبيان الكم (عدد الفرق المشاركة في  ال 16

 5.33 2 10 الدوري؟          قام خاللها يالتي  أشهرعدد  17

 12 0 12 ؟ن واحد آفي  ( ناشئين،  شباب،  متقدمينبجميع التصنيفات ) الدوريمشاركة الفرق في  18

 12 0 12 الدوري؟  للمباريات التي تقام في بطولة رسمي يوجد مشرف  19

 8.33 1 11 يه ؟فدوري نسبة للفرق المشاركة ال ألمقامه عليها مبارياتعائدية المالعب  20

 5.33 2 10 دوري؟ألمقامه عليها  مباريات ال المالعبنوع   21

 12 0 12 التقنية المستخدمة في عملية إجراء التبديل خالل مباريات الدوري ؟ 22

 8.33 1 11 عدد مرات حصول تأجيل لدور من ادوار المرحلة في الدوري ؟ 23

 12 0 12 ؟ الدوار(الكل  ت حصول تأجيل لمباراة فريقين في دور من ادوار المرحلة في الدوري )معدلعدد مرا 24

 12 0 12 الدوري؟خالل  الراحة بين مباراة وأخرى يامأألعدد  25

 12 0 12 آلية معرفة جميع الفرق  المشاركة في البطولة لمنهاج الدوري؟ 26

 5.33 2 10 ؟  طولةة والمركبة لالعبين في مباريات البآلية معالجة حاالت االصابة الخطر 27

 5.33 2 10  دوري ؟ لة البطومباريات  وجود عناصر من رجال االمن للمحافظة على النظام واستباب االمن في 28

 5.33 2 10 تجهيزات طاقم التحكيم في بطولة الدوري لكرة القدم ؟ 29

 8.33 1 11 ي بطولة الدوري لكرة القدم ؟ما هي اسس اختيار الحكام  المشاركين ف 30

 12 0 12 وري؟مال أو مبادرات تربط الجمهور بمباريات الدعنشاط الجهة المنظمة في أ 31

 12 0 12 الشركات الدعائية الحاضرة التي ترعى الدوري؟عدد  32

 12 0 12 ؟)المعدل لكل مباراة (أفراد الجمهور الحاضر لمباريات الدوري عدد 33

 12 0 12 ؟(المتابعة لمباريات الدوري)الصحف  الحاضرة  لمباريات الدوري عدد  34

 12 0 12 ري؟الدوي فللمباريات التي تقام  حضور لمسؤولين كبار )رياضيين وغير رياضيين (يوجد  35

 12 0 12 الفضائيات التلفزيونية الحاضرة التي ترعى الدوري؟عدد  36

 12 0 12 زين في الدوري ؟نوع الجوائز المقدمة للفائ 37

 12 0 12 وري؟يات الدمبار مال أو مبادرات تحث الالعبين على تقديم أفضل أداء فيعنشاط الجهة المنظمة في أ 38

 0.33 7 5  تقسيم نسبة مقدار المبلغ المالي من مبالغ حضور المتفرجين للمباراة  39

 (3.84= )(1=2-1حرية )( ودرجة 0.05عند مستوى داللة )( الجدولية 2كاقيمة )
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مقياس لم يحصال ( من فقرات ال39( و )3لجميع فقرات المقياس عدا الفقرتان )  الجدولية وذات داللة إحصائية معنوية

 ا يدلوهذحددة  ية المعلى قيمة القبول التي تمتاز بكبر قيمتها عن القيمة الجدولية وفق النسبة المحددة وتحت درجة الحر

قييم وري وتت المقياس الذي وضعها الباحث تصلح لقياس ما وضع من اجله وهو تنظيم بطولة الدعلى إن فقرات مجاال

نجازات قيق االجهود العاملين على عملية التنظيم  الن المقياس المبتكر يقييم مستوى التنظيم للبطولة من خالل تح

،  ت المقياسمجاال ولة الدوري بكرة القدم ضمنواالعمال التي يقوم بها اعضاء لجنة المسابقات التي تعمل على تنظيم بط

 لباحث عدمعزوا اياما الفقرتان اللتان لم يحصال على القبول من قبل رأي الخبراء فتم حذفهما من فقرات المقياس حيث 

لصحيحة ابدائل موافقة الخبراء على صالحية هاتان الفقرتان هو استحالة ضبط قياس الفقرتين وعدم امكانية توفير ال

بصيغ لمثالية وابطولة والمنتظمة التي يمكن من خاللها التدرج بهما من الواقع الضعيف الى الواقع المثالي المنشود في ال

 ى اربع مجاالت .( فقرة موزعة عل37)وبهذا يكون عدد فقرات المقياس هوموضوعية ال تشوبها الذاتية ولهذا تم حذفهما 

 

  المقياس الثباتعرض وتحليل ومناقشة نتائج  -4-2

 :طريقة التجزئة النصفية المقياس بعرض وتحليل ومناقشة نتائج ثبات  -1 -2 -4
قيمة )ر( ( 0.755المبتكر حيث تساوي ) المقياس) ر( لثبات  ( قيمة معامل االرتباط البسيط4يبين الجدول )         

( ونسـبة 35) عند درجة حرية (0،418،  0.325وبعد مقارنتها بقيمة ) ر( الجدولية التي تساوي )( 0.86)  المعدلة

 وهذاا تباط قوي جدوذات داللة ار (علــى التـرتـيـب حيث ظهرت بأنها اكبر من القيمة الجدولية 0،01، 0،05خـطـــا ) 

 بارثبات االختو الجدولية لالمعدلة قيمة ) ر( و ( يبين قيمتي  معامل االرتباط )ر( المحتسبة 4جدول )

 االرتباطداللة  ( الجدوليةر قيمة ) المعدلة قيمة ) ر( المحسوبة قيمة ) ر( المتغير

 قوي جدا 0،418،  0.325 0.860552 0.755236 الثبات

 ( 0،01،   0،05( ونسبة خطا  )  35عند درجة حرية )                     

ى يدل ذلك علو، جزئة النصفية طرق استخدام الت اختالفثبات للدرجات المتحصلة من تطبيق المقياس بيدل على وجود  

ولية ة والجدوهناك طريقة اخرى لمعرفة معنوية قيمة الفرق في قيمتي )ر( المحتسب المبتكر، المقياسثبات فاعلية 

 بين قيمة اختبار )يالذي ( 4الجدول )في ما كللمقياس من خالل استخدام قانون )ت( الختبار معنوية قيمة معامل االرتباط 

( الجدولية ريمة )ت( وبعد مقارنتها بق29.11المبتكر حيث تساوي  ) المقياسامل االرتباط البسيط لثبات ( لمعنوية معرت

ها اكبر ( على الترتيب حيث ظهرت بأن0،01، 0،05( ونسبة خطا ) 8عند درجة حرية ) (3.36،  2.31التي تساوي )

 استخدام  ين طرقبلمقياس الثبات ود ارتباط معنوي وهذا يدل على وج داللــة إحـصائية معنوية من القيمة الجدولية وذا

 ار( المحتسبة و الجدولية لداللة معنوية االرتباط لثبات االختبر( يبين قيمتي  )ت 5جدول ) 

 الداللة اإلحصائية ( الجدوليةرقيمة )ت ( المحسوبةرت)قيمة المتغير

 معنوي  3،36،  2،31 11،29 الثبات 

 ( 0،01،   0،05( ونسبة خطا  ) 35حرية )  عند درجة                 

المبذول  طولة والجهدالجهة المنظمة للبالمبتكر في قياس قابلية  المقياسويدل ذلك على ثبات فاعلية ،  النصفيةالتجزئة 

من ا فسهط والظروف نإذا أعيد في الشرو)درجة تقيم تنظيم البطولة( يعطي النتائج نفسها  المقياسوهذا يعني إن  . منها 

يام والق دريبأو الت فترة ال تسمح بالتعلمأدخال نفس البيانات التي حصل عليها من تنظيم بطولة ما لنفس العينة ل خالل 

 . بتنظيم بطولة اخرى

  :لمقياسل بطريقة االتساق الداخليبات الثعرض ومناقشة نتائج  -4-2-2

          ي ( لفقرات المقياسرض وتحليل ومناقشة معامل الثبات)االتساق الداخلع -4-2-2-1

اس ن مجاالت المقيمعامل االرتباط لكل فقرة من فقرات المقياس بالمجموع الكلي لكل مجال م( 6يبين الجدول )         
لذي ات المجال ي لدرجا" يعد ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة الفقرة الواحدة والمجموع الكل بطريقة االتساق الداخلي

 سار الذي فس الميه أحد اساليب التحليل االحصائي لفقرات المقياس وتعني ان كل فقرة من الفقرات تسير في نتنتمي ال



25                                                 

 

 اس الت المقيبالمجموع الكلي لكل مجال من مجاقرة من  فقرات المقياس معامل ارتباط كل ف( يبين 6جدول )
 بطريقة االتساق الداخلي 

 الداللة نوع معامل االرتباط المجال  رقم الفقرة

1 

 محور التحكيم
 
 
 

 معنوي 0.775

 معنوي 0.526 2

 معنوي 0.557 3

 معنوي 0.456 4

 معنوي 0.359 5

 معنوي 0.576 6

 عشوائي  0 7

8 

 المحور الفني

 معنوي 0.654

 معنوي 0.634 9

 معنوي  0.347 10

 معنوي 0.335 11

 معنوي 0.628 12

 معنوي 0.637 13

 معنوي 0.603 14

15 

المحور االداري او 
 محور التنسيق

 معنوي 0.409

 معنوي 0.513 16

 معنوي 0.362 17

 معنوي 0.649 18

 معنوي 0.417 19

 معنوي 0.526 20

 معنوي 0.42 21

 معنوي 0.522 22

 معنوي 0.441 23

 معنوي 0.36 24

 معنوي 0.555 25

 معنوي 0.535 26

 معنوي 0.587 27

 معنوي 0.498 28

 معنوي 0.735 29

30 

المحور االعالمي و 
 المكافاة

 معنوي 0.765

 معنوي 0.76 31

 معنوي 0.817 32

 معنوي 0.746 33

 معنوي 0.842 34

 معنوي 0.566 35

 معنوي 0.448 36

 معنوي 0.344 37

 (0.418، 0.325(= )35= 2-37= 2-)ن( ودرجة حرية 0.01،  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )

كىىرة القىدم يتضىىمن مجموعىىة مىن المجىىاالت قىىام ب الىىدوري ةتنظىىيم بطولى، ولكىىون مقيىاس تقيىىيم  (1)يسىير فيىىه المقيىاس ككىىل

الباحث باستخراج العالقة التي تربط الفقرة الواحدة من المجموع الكلي لدرجات المجال الذي تنتمي اليه من خالل حساب 

اط البسيط ) بيرسون( ، وفي ضوء ذلك يتم حذف الفقرة التي يكون معامىل ارتباطهىا بالدرجىة الكليىة واطئىة معامل االرتب

لكونها ال تقيس السمة التي يقيسها االختبىار ككىل ولمعرفىة الداللىة االحصىائية فقىد تىم مقارنتهىا مىع قيمىة معامىل االرتبىاط 

( ، اذ يتبىين أن 0.01،  0،05داللىة ) ( ومسىتوى35=2-37( ) 2-( عنىد درجىة )ن0.418، 0.325الجدولية البالغة )

عىدا جميع معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس بالمجموع الكلي لكل مجىال مىن مجىاالت المقيىاس دالىة احصىائياً 

                                                           
 . 51، ص  1985، دار المعارف الجامعية  ، القاهرة،  القياس التجريبي في علم النفس والتربية عبد الرحمن محمد عيسوي :  -1
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تناسىق وهذا يدل على ان جميع فقرات المقياس تسير مع المجاالت التي تنتمي اليها وهذا يعطينا مؤشىرا علىى ( 7الفقرة )

( فيعىزو الباحىث ظهىور قيمتهىا عشىوائيا 7، أمىا الفقىرة )الفقرات وتماسكها مع بعضها البعض وهذه ميزة المقيىاس الجيىد 

قيمة االرتباط تعتمد على انحرافات القيم عن وسطها الحسابي ولما كانت هذه الفقرة غير مطبقة مىن قبىل العينىة  بسبب ان 

والن السبب يعود فلهذا ظهرت قيمة االرتباط تساوي )صفر( قيم يساوي )صفر( وانحراف الأي ان قيمها تساوي )صفر( 

الى العينة في عدم استخدامهم لبدائل الفقرة والن الفقرة حازت علىى صىدق الخبىراء فىأن الباحىث يبقىي هىذه الفقىرة ضىمن 

 . فقرات المقياس وال يستبعدها 

 داخلي ( لمجاالت المقياسمعامل الثبات)االتساق ال عرض وتحليل ومناقشة -4-2-2-2

( يبين معامل ارتباط كل مجال من مجاالت المقياس بالمجموع الكلي للمقياس حسب اجابة عينة 7يبين الجدول )         

 االتساقالبحث حيث كلما كانت قيم معامالت ارتباط درجات مجاالت المقياس بالدرجة الكلية عالية كان ذلك دليالً على 

 للمقياس ومن خالل الجدول يتبين أن جميع معامالت ارتباط المجاالت الفرعية بالدرجة الكلية(1)كل الداخلي للمقياس ك

  ق الداخليقة االتسابالمجموع الكلي للمقياس بطريتباط كل مجال من  مجاالت المقياس معامل ار( يبين  7جدول ) 

 نوع الداللة معامل االرتباط المجال  رقم المجال 

 معنوي 0.831 محور التحكيم 1

 معنوي 0.82 المحور الفني 2

3 
المحور االداري او 

 محور التنسيق
 معنوي 0.688

4 
المحور االعالمي و 

 المكافاة
 معنوي 0.93

 (0.418، 0.325= )(35= 2-37 =2-ن( ودرجة حرية )0.01،  0.05( الجدولية عند مستوى داللة )رقيمة )

داللىىة  ( ومسىىتوى35=2-37( ) 2-( عنىىد درجىىة )ن0.418، 0.325)جدوليىىة دالىىة احصىىائياً عنىىد مقارنتهىىا بالقيمىىة ال
ألجلىه  مما يدل على ان مجاالت المقياس تتماشى أو تتساير مع توجه المقياس ككل في قياس ما وضع  (0.01،  0،05)

 كرة القدم وبتالي تقييم جهود اللجنة المنظمة لهذه البطولة  .ب الدوريالذي هو تقييم تنظيم بطولة 

 لمجاالت المقياسباخ ( )الفاكرونعرض وتحليل ومناقشة معامل الثبات -4-2-2-3

 ا عامل الثبات )الفم استخراجبطريقة مجال من مجاالت المقياس فقرات ( يبين معامل ارتباط كل 8يبين الجدول )         

 على حدهمعامل ارتباط حسب طريقة  الفاكرونباخ لفقرات مجاالت المقياس ( يبين  8جدول ) 

 ولفقرات المقياس ككل  

 نوع الداللة معامل االرتباط المجال  رقم المجال 

 معنوي 0.328 محور التحكيم 1

 معنوي 0.518 المحور الفني 2

3 
المحور االداري او 

 محور التنسيق
 معنوي 0.696

4 
المحور االعالمي و 

 المكافاة
 معنوي 0.771

 معنوي 0.825 المقياس 

 (0.325= )(35= 2-37 =2-ن( ودرجة حرية )0.05الجدولية عند مستوى داللة )( رقيمة )                    

 ى منأي اعلحسب اجابة عينة البحث حيث كلما كانت قيم معامالت ارتباط درجات مجاالت المقياس عالية  كرونباخ (

 اج معامىلأكثىر مىن طريقىة واحىدة السىتخر ثبىا ت المقيىاس ويعىزو الباحىث اسىتخدام كان ذلىك دلىيالً علىىالقيمة الجدولية 

الحىظ ان نحيىث  الثبات الى عدة اسباب منها تعضيد كل طريقة لألخرى ولزيادة الموثوقيىة بالنتىائج واالطمئنىان بصىحتها

 قيم التي ظهرت هي أعلى من القيم الجدولية مما يوكد على ان فقرات المقياس تتمتع بدرجة ثبات عالية . 

                                                           
 . 68، ص  2001، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  1، ط لرياضيالمعرفي االقياس ليلى السيد فرحات :  -1
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 تائج القدرة التميزية عرض ومناقشة ن -4-3
على يا( العليا والدنوالثانية ) األولى تين( نتائج القدرة التميزية للمقياس حيث حصلت المجموع8يبين الجدول )         

 ة منكل فقرأوسط الحسابي واالنحرافات معياري مختلفة لكل فقرة من فقرات المقياس وظهرت قيمة )ت( المحسوبة  ل

نتين لعي يزيةدرة  التمللقعياري وقيمة اختبار )ت( المحتسبة ة الوسط الحسابي واالنحراف المقيم( يبين  8جدول )  

 وللمقياس ككل  لكل فقرة من فقرات المقياس)العليا والدنيا ( متطرفتين 

رقم 

 الفقرة

قيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 المحتسبة

الداللة 

 االحصائية

 تقويم الفقرة

 2ع 2س َ 1ع 1س َ

 مميزة معنوي  7.54 4.07 10.43 4.22 20.86 1

 مميزة معنوي 7.36 2.59 7.33 2.46 13.53 2

 مميزة معنوي 6.36 1.31 4.51 2.59 8.87 3

 مميزة معنوي  7.37 5.26 12.12 2.55 22.27 4

 مميزة معنوي 7.22 2.04 6.20 1.53 10.54 5

 زةممي معنوي 7.00 1.35 4.65 2.26 8.99 6

 غير مميزة عشوائي 0.00 0.00 2.54 0.00 2.54 7

 مميزة معنوي 5.38 6.43 13.43 0.00 21.58 8

 مميزة معنوي 8.59 1.97 6.62 2.14 12.50 9

 مميزة معنوي  7.64 1.46 5.45 2.43 10.55 10

 مميزة معنوي 8.17 1.06 5.24 1.77 9.21 11

 مميزة معنوي 9.90 1.19 4.08 1.51 8.56 12

 مميزة معنوي  7.23 2.51 6.25 2.68 12.50 13

 مميزة معنوي 7.00 1.50 5.16 2.50 9.97 14

 مميزة معنوي 4.96 0.00 2.55 4.24 7.51 15

 مميزة معنوي  7.97 1.49 5.00 0.93 8.29 16

 مميزة معنوي 17.00 0.60 7.80 0.00 10.21 17

 مميزة معنوي 6.82 0.49 1.49 0.73 2.91 18

 مميزة معنوي  6.65 1.10 3.59 0.68 5.61 19

 مميزة معنوي 6.48 1.09 3.00 0.61 4.91 20

 مميزة معنوي 6.06 0.84 4.98 1.40 7.32 21

 مميزة معنوي  6.64 0.86 3.22 1.42 5.82 22

 مميزة معنوي 5.38 1.19 4.67 0.98 6.63 23

 مميزة معنوي 11.66 0.83 7.94 0.00 10.21 24

 مميزة معنوي  12.33 0.82 3.08 0.87 6.55 25

 مميزة معنوي 9.28 0.97 2.93 0.72 5.57 26

 مميزة معنوي 11.58 1.24 2.81 0.76 6.78 27

 مميزة معنوي  9.95 1.06 2.41 0.44 5.10 28

 مميزة معنوي 7.52 0.00 1.91 1.92 5.32 29

 مميزة معنوي 6.71 1.71 4.73 4.37 12.14 30

 مميزة معنوي  7.80 1.07 3.24 1.19 6.17 31

 مميزة معنوي 11.40 2.12 5.16 1.67 12.41 32

 مميزة معنوي 5.76 1.22 3.39 2.66 7.37 33

 مميزة معنوي  10.13 1.42 4.01 0.90 8.02 34

 مميزة معنوي 11.66 0.90 3.09 0.00 5.56 35

 مميزة معنوي 8.59 2.54 7.41 2.03 13.99 36

 مميزة معنوي  8.04 2.16 7.00 2.29 12.96 37

 مميز معنوي  9.32 4.72 46.62 4.69 61.24 المقياس

 (2،72، 2.03(=) 34=2-36=18+18( ودرجة حرية )0.01، 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة  )

) ة خطا ( وبنسب 34عند درجة حرية )( 2،72، 2.03) فقرات المقياس وعند مقارنتها بقيمة )ت( الجدولية البالغة 

على إن  وهذا يدلعلى الترتيب اتضح بأنها اكبر من القيمة الجدولية وذات داللة إحصائية معنوية  ( 0.01،  0.05

لفقرات المقياس الذي وضعه الباحث لقياس الجهود المبذولة لتقييم تنظيم بطولة الدوري بكرة القدم يؤخذ بنتائجه ولديه 
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ات المنظمة )الهيئات االدارية المختلفة ( وهذا ما يثبت تحقق فرضية البحث ، ما الجهالقدرة على التمييز بين مستويات 

 ( لم تكن مميزة ويعزو الباحث الخلل في عدم قدرة التمييز للفقرة الى عينة البحث ال الى امكانية الفقرة على 7عدا الفقرة )

ها مما هتماما فياية ا في تنظيم بطوالتهم ولم تجد التمييز وذلك الن الفقرة لم تجد واقع تطبيقيا من قبل لجان المسابقات

في قياس  لخبراءاينعكس ذلك على الواقع التنظيمي للبطولة وليس على الفقرة كما ان الفقرة كانت صادقة من وجهة نظر 

ى بو الي تصت التوعليه فالباحث يبقي هذه الفقرة ضمن فقرات المقياس ويطالب الجهات التنظيمية للبطوال ما اعدت اليه

ن وى عالي ملى مستالحصول على تقييم أفضل الى اعطاء هذه الفقرة واقع ملموسا من خالل بدائلها واالهتمام بتطبيقها ع

ارنتها بقيمة )ت( وعند مق (9.32المثالية ، كما ان النتيجة النهائية لقدرة المقياس على التميز ظهرت قيمته تساوي )

ب اتضح بأنها على الترتي ( 0.01،  0.05) ( وبنسبة خطا  34د درجة حرية )عن( 2،72، 2.03) الجدولية البالغة 

 البطوالت ميز بينان المقياس له القدرة على الت على وهذا يدلاكبر من القيمة الجدولية وذات داللة إحصائية معنوية 

 الت ظيم البطوان تنول من قبل لجذباختالف مستوياتها التنظيمية وهذا هو المطلوب من وسيلة القياس للجهد التنظيمي المب

  

 فقرات مجاالت المقياس تقييمعرض ومناقشة نتائج  -4-4
لتي يظهرها من مؤشرا على مدى تحقق الفقرة لدى عينة البحث من خالل النسبة ايعطينا معامل الصعوبة أن           

يم فقرات المقياس ( النسبة المئوية لتقي9)وليبين لنا الجدهذا المجال ، حيث  خالل الطرق االحصائية التي تستخدم في

ظيم تنقييم تاذ ان جدا في أغلب فقراتها ومن خالل القراءة السريعة للجدول يتبين بان النسب المتحققة هي ضعيفة 

 (35، 18،29،31، 7،15) مجاميع ضمت المجموعة األولى الفقرات ستةقد توزعت الى  بطوالت الدوري بكرة القدم 

،  %37.92، %34.49، %38.95، %19.98بة المئوية لتحقق تلك الفقرات على التوالي ) وقد كانت النس

 م لهذهوتعد هذه النسبة ضعيفة جداً وغير مقبولة كونها ال تعطي مؤشراً على جدية التنظي (31.33%، 31.03%

%( 20بدأ من )( خصوصا وان درجة المقياس ت%38.95، %19.98البطوالت واالهتمام بها حيث تراوحت ما بين )

( وقد 34، 33،  30،  22، 14، 6، 3، 2وهي بمثابة درجة الـ )صفر( ، في حين ضمت المجموعة الثانية الفقرات )

، %48.70،%48.66، %49.12، %41.11كانت النسب المئوية المتحققة لتقييم تلك الفقرات على التوالي )

رغم  أيضانها نسب ضعيفة جداً وغير مقبولة وتشير هذه النسب الى أ ( 43.21%، 40.61%،45.45%،48.15%

موعة ( ، وضمت المج%49.12، %40.61حيث تراوحت ما بين ) لباقي الفقرات انفة الذكراأنها أعلى من النسب 

ييم تلك الفقرات ( وقد كانت النسب المئوية المتحققة لتق37، 36، 28، 25، 23، 20، 13، 12، 10، 9الثالثة الفقرات )

، %51.27، %50،20، %57.83على التوالي )

بدرجة بسيطة  ( وهي نسب  مقبولة  54.11%، 57.90%،58.74%،53.41%،57.74%،59.94%،56.74%

 11، 5،  4، 1الفقرات ) رابعةوضمت المجموعة ال .(%50كونها حققت أولى مراتب القبول وهو مستوى فوق الـ )

، %61.67حققة لتقييم تلك الفقرات على التوالي )وقد كانت النسب المئوية المت ( 32، 27، 26، 21، 19، 16،

وهي  ( 60.57%، 64.81%، 64.26%، 66.99%، 65.58%، 69.88%، 62.76%،  60.01%، 68.16%

الرابعة ولثالثة اأيضا كونها حققت ثاني مستويات القبول ولكن يبقى الطموح في االرتقاء في المجموعتين نسب  مقبولة 

ا ق فقراتهمي تحقيلوب فضال عن السعي الحثيث في المجموعتين األولى والثانية واالرتقاء فالى أعلى مما وصال الية مط

وضمت  .التهم والوصول بهما الى الدرجة التي ينشدها المنظمون للبطوالت لكي تسهم في رفع مستوى تقييم تنظيم بطو

 ،%70.87لتوالي )قييم تلك الفقرات على ا( وقد كانت النسب المئوية المتحققة لت24،  17الفقرات ) الخامسةالمجموعة 

النسب  ( حيث تعطي هذه%81،56( وبسبة مئوية متحققة تساوي )8أما المجموعة السادسة فضمت الفقرة ) (71.41%

سعي  ن خاللمفي المجموعتين الخامسة والسادسة تفاءال في أمكانية تحقق فقراتهما بمستوى المثالية في المستقبل 

ذي القدم ال ري بكرةتقييم تنظيم بطولة الدو ظيمية في توفير متطلباتها وبالتالي تسهم في رفع مستوىأعضاء اللجان التن

ى أن ا تقدم نرمن خالل ومبدورة يكسب هذه اللجان القدرة التنظيمية على تنظيم البطوالت االقليمية والقارية والعالمية .  

د في وح المنشووال ترتقي الى مستوى الطمأغلبها  فيب ضعيفة النسب المئوية المتحققة لتقييم فقرات المقياس هي نس

 ( المدرج والمنحنى8 -4كرة القدم ، والشكل )ة الدوري بتنظيم بطول
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 فقرات مجاالت المقياس مقارنة بالدرجة المثالية لكل فقرة  يبين نتائج تقييم(  9جدول ) 
 الدوري( )بيانات بطوالتلعينة البحث

 التسلسل 
 ةعدد العين
 البطوالت

القيمة الثابتة حسب 
اهمية الفقرة حسب 

 رأي الخبراء

اعلى 
ترتيب 
للبدائل 
 للفقرة

اعلى 
درجة 
 للفقرة

حاصل الضرب 
عدد العينة في 

 اعلى درجة للفقرة

مجموع 
درجة اجابة 

على  العينة
 الفقرة

درجة 
الصعوبة 

% 

1 37 5.07 5 25.35 937.95 578.42 %61.67 

2 37 5.07 5 25.35 937.95 385.61 %41.11 

3 37 2.71 5 13.55 501.35 246.25 %49.12 

4 37 5.07 5 25.35 937.95 639.31 %68.16 

5 37 2.79 5 13.95 516.15 309.76 %60.01 

6 37 2.79 5 13.95 516.15 251.16 %48.66 

7 37 2.54 5 12.7 469.9 93.87 %19.98 

8 37 4.32 5 21.6 799.2 651.79 %81.56 

9 37 3.31 5 16.55 612.35 354.09 %57.83 

10 37 3.17 5 15.85 586.45 294.38 %50.20 

11 37 2.3 5 11.5 425.5 267.05 %62.76 

12 37 2.45 5 12.25 453.25 232.37 %51.27 

13 37 3.31 5 16.55 612.35 347.48 %56.74 

14 37 3.09 5 15.45 571.65 278.41 %48.70 

15 37 2.55 5 12.75 471.75 183.76 %38.95 

16 37 1.91 5 9.55 353.35 246.92 %69.88 

17 37 2.55 5 12.75 471.75 334.34 %70.87 

18 37 1.28 5 6.4 236.8 81.67 %34.49 

19 37 1.4 5 7 259 169.85 %65.58 

20 37 1.32 5 6.6 244.2 146.37 %59.94 

21 37 1.83 5 9.15 338.55 226.80 %66.99 

22 37 1.87 5 9.35 345.95 166.57 %48.15 

23 37 1.96 5 9.8 362.6 209.36 %57.74 

24 37 2.55 5 12.75 471.75 336.89 %71.41 

25 37 1.79 5 8.95 331.15 176.87 %53.41 

26 37 1.32 5 6.6 244.2 156.92 %64.26 

27 37 1.49 5 7.45 275.65 178.65 %64.81 

28 37 1.28 5 6.4 236.8 139.09 %58.74 

29 37 1.91 5 9.55 353.35 133.99 %37.92 

30 37 3.7 5 18.5 684.5 311.12 %45.45 

31 37 2.78 5 13.9 514.3 175.01 %34.03 

32 37 2.9 5 14.5 536.5 324.95 %60.57 

33 37 2.65 5 13.25 490.25 199.08 %40.61 

34 37 2.78 5 13.9 514.3 222.23 %43.21 

35 37 2.78 5 13.9 514.3 161.12 %31.33 

36 37 3.7 5 18.5 684.5 396.31 %57.90 

37 37 3.7 5 18.5 684.5 370.38 %54.11 

البياني لتحقق فقرات مجاالت المقياس ونسبها المئوية حيث تظهر لنا تلك مستويات كىل فقىرة وحسىب نسىبتها ، أي هنىاك 

 :كل ادناهتباين في نسب الفقرات وهذا ما يظهره الش
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 الفقرات لدى عينة البحثوضح مدى تحقق ( ي2شكل )

 
 وصف المقياس بشكله النهائي -5 -4

تقييم تنظيم ء مقياس لتصميم وبنا)تتجلى خالصة البحث في هذا العنوان الن فيه يتحقق هدف البحث الذي هو        

وهي  وراالمح( فقرة موزعة حسب 37) بـ ورامح( 4) حيث خلوص المقياس بأنه يتألف من( كرة القدم ة الدوريبطول

ر االعالمي و المحوو( فقرة 15) االداري أو التنسيقي المحور و (7) الفني المحور ( فقرات و7) التحكيم محور

كل فقرة لسل البديل لفقرات وللمقياس مفتاح تصحيح الذي هو )القيمة الثابتة لكل فقرة تضرب في اختيار تس (8) المكافاة

والجدول  ،( %100ومن ثم يتم جمع ناتج لجميع الفقرات ويقسم الناتج على خمسة فينتج قيمة تقييم تنظيم البطولة من )

تملئ  لفقراتاعلما ان بعض ( يمثل شكل المقياس بصورته النهائية الذي يطبق على اي بطولة بغرض تقييم تنظيمها 10)

 .ككل  ة للتنظيملنهائياة والبعض عند االنتهاء من البطولة إلعطاء الدرجة قبل البدء بالبطولة والبعض االخر أثناء البطول

 ( يبين شكل المقياس بصورته النهائية10الجدول )

 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
القيمة 

الثابتة لكل 
 فقرة 

عالمة 
 الضرب 

اختيار 
تسلسل 
 البديل

  درجة  قيمة 

 )الناتج( الفقرة

      دوري ؟بطولة العدد الحكام الموجودين في  -1

 

 حكم 40اقل من 1

5.07 × 

 

 

  ( حكم 55اقل من  –40) 2

  ( حكم 70اقل من  – 55) 3

  ( حكم 80اقل من  – 70) 4

  أو أكثر ( حكم 90  - 80) 5

                 دوري ؟درجة الحكام الموجودين في ال -2

 

   بعضهم ثانية والباقي أولى 1

5.07 × 

 

 

  جميعهم أولى 2

  والبعض دوليأولى  األغلب 3

  دولي األغلب وبعضهم أولى  4

  جميعهم دوليين 5

    دوري ؟عدد حاالت االعتراض من قبل الفرق المشاركة في ال -3

 

                                        لكل مباراة( اعتراض 1) الى أكثر - (0.8من ) 1

2.71 × 

 

 

   (0.8الى أقل من ) –لكل مباراتين ( اعتراض 1) 2

  (0.5الى أقل من ) -ثالث مباريات لكل( اعتراض 1) 3

  (0.33الى أقل من ) -لكل أربع مباريات( اعتراض 1) 4

  (0.25لى أقل من )ا - ) صفر( اعتراض 5

     ؟ قعت في الدوريالطرد)البطاقة الحمراء( التي وعدد حاالت  -4

 

 مباراة ( طرد لكل1) 1

5.07 × 

 

 

  لكل مباراتين طرد( 1) 2

  ثالث أو أربع مباريات لكل طرد( 1) 3

  خمس أو ست مباريات لكل طرد( 1) 4

  أو أكثر لكل سبع مباريات طرد( 1) 5

     وري؟)البطاقة الصفراء( التي وقعت في الد اإلنذارعدد حاالت  -5

 

 لكل مباراة إنذار( 2) 1

2.79 × 

 

 

  لكل مباراتين إنذار( 1) 2

  لكل مباراتين إنذار( 1) 3

  لكل ثالث أو أربع مباريات إنذار (1) 4

  أو أكثر لكل خمس مباريات إنذار (1) 5

  عدد مرات حصول حاالت شغب في مباريات الدوري ؟ -6

 

  ثرأربع مرات فأك 1

2.79 × 

 

 

  ثالث مرات 2

  مرتين 3

  مرة واحدة 4

  ال يوجد 5
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  ؟لدوريمباريات اتوافر استخدام اجهزة لتسهيل اتصال الحكام المساعدون بحكم الساحة في  -7

 

  ال يوجد  1

2.54 × 

 

 

  من قبل طاقم التحكيم 2

  في بعض المباريات  3

  مبارياتال في أغلب 4

  المباريات جميع في  5

      ؟راحل من ناحية الم بطولة الدوري فيالمتبع في تحديد الفائز  الدوري نظام -8

 

    أربع مراحلدوري  1

4.32 × 

 

 

  دوري ثالث مراحل 2

  واحدة دوري مرحله 3

  مرحلتيندوري  4

  المتأهل من المناطق مرحلتين مناطق+ دوري مرحلتيندوري  5

 ؟)لبيان النوع ( دوري العدد فرق المحافظات المشاركة في  -9

 

 ال توجد  1

3.31 × 

 

 

  المحافظات فرق لبعض توجد 2

  فرق ألغلب المحافظات توجد 3

  محافظات البلد جميعل فريق 4

    فريق والبعض أكثر من فريق لجميع محافظات 5

    عدد المفاجأة المتحققة في نتائج مباريات الدوري في كل دور)معدل لكل دور( ؟ -10

 

  ال توجد مفاجأة 1

3.17 × 

 

 

  ( مفاجأةواحدة) 2

  )اثنان( مفاجأة 3

  مفاجأة ) ثالث( 4

  مفاجأة ( أربع) 5

 ؟ عدد مرات حصول فـرق  كبير في نتائج فوز الفريق على اآلخر  -11

 

   فأكثر )ثالث أهداف( تنتهي بفارق كبير الجميع 1

2.3 × 

 

 

   فأكثر )ثالث أهداف( تنتهي بفارق كبير األغلب 2

  فأكثر )ثالث أهداف( كبير تنتهي بفارق البعض 3

  )هدفين( فأقل تنتهي بفارق قليل األغلب 4

  )هدفين( فأقل الجميع تنتهي بفارق قليل 5

 ؟معدل لكل مباراة  األهداف المسجلة في الدوريعدد  -12

 

 باراةم هدف لكل( 1.5اقل من  -1) 1

2.45 × 

 

 

  مباراة هدف لكل( 2اقل من  -1.5) 2

  مباراة هدف لكل( 2.5اقل من  -2) 3

  مباراة هدف لكل (3اقل من  -2.5) 4

  مباراة ( هدف لكلأو كثر -3) 5

 عرفة الفريق الفائز في بطولة الدوري من خالل ؟يمكن م -13

 

 قبل سبع  أو ثمان أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 1

3.31 × 

 

 

  قبل خمس  أو ست أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 2

  قبل ثالث أو اربع أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 3

  األخيرة في الدور قبل االخير من المرحلة 4

  في الدور االخير من المرحلة األخيرة 5

 يمكن معرفة الفرق التي تهبط بعد نهاية بطولة الدوري الى الدرجة االدنى من خالل؟ -14

 

 قبل سبع  أو ثمان أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 1

3.09 × 

 

 

  قبل خمس  أو ست أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 2

  قبل ثالث أو اربع أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 3

  في الدور قبل االخير من المرحلة األخيرة 4

  في الدور االخير من المرحلة األخيرة 5

 ؟ )لبيان الكم ( دوريعدد الفرق المشاركة في  ال -15

 

 فريق  (10)اقل من  1

2.55 × 

 

 
  ( فريق16 -10من ) 2

  ( فريق22 -18من ) 3

       ( فريق28 -24من ) 4
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    وأكثر ( فريق 36 -30من ) 5

           الدوري؟قام خاللها يالتي  أشهرعدد  -16

 

  أشهر(  7اقل) 1

1.91 × 

 

 

  أشهر( 7) 2

  أشهر(  8) 3

  أشهر(  9) 4

  أشهر(  10) 5

 ؟في آن واحد  ( ناشئين،  شباب،  متقدمينبجميع التصنيفات ) الدوريي مشاركة الفرق ف -17

 

 البعض بتصنيفين  1

2.55 × 

 

 

  األغلب بتصنيفين 2

  الجميع بتصنيف واحد 3

  الجميع بتصنيفين 4

  الجميع بجميع التصنيفات 5

   الدوري؟للمباريات التي تقام في بطولة رسمي يوجد مشرف  -18

 

 ال يوجد 1

1.28 × 

 

 

  نعم حسب أهمية المباراة 2

                                                  م في األدوار المتقدمة فقطنع 3

  لبعض األدوار نعم واحد لكل مباراة 4

  لكل األدوار نعم واحد لكل مباراة 5

   ؟المشاركة فيه دوري نسبة للفرق اريات المبعليها  المقامة عائدية المالعب -19

 

  األغلب ليس على ملعبه الخاص 1

1.4 × 

 

 

  البعض على ملعبه 2

  نصف الفرق على ملعبها 3

  األغلب على ملعبه 4

  الجميع على ملعبه 5

 دوري؟ألمقامه عليها  مباريات ال المالعبنوع   -20

 

                                             ضية ترابية مالعب ذات أر األغلب 1

1.32 × 

 

 

  األغلب مالعب نظامية بدون مدرجات 2

  ذات أرضية ترابية دولية مالعب نظامية األغلب 3

  أرضية مرقعة الثيل دوليةاألغلب مالعب نظامية  4

  دولية ممتازة مالعب نظامية األغلب 5

 تقنية المستخدمة في عملية إجراء التبديل خالل مباريات الدوري ؟ال -21

 

 عشوائية ) إشارة الحكم المساعد مع النداء المباشر ( 1

1.83 × 

 

 

  اللوحة التبديل الخشبية 2

  اللوحة التبديل االلكترونية 3

  اللوحة التبديل الخشبية مع مكبرات الصوت 4

  االلكترونية مع مكبرات الصوت اللوحة التبديل  5

 عدد مرات حصول تأجيل لدور من ادوار المرحلة في الدوري ؟ -22

 

  أربع مرات  1

1.87 × 

 

 

  ثالث مرات 2

  مرتين 3

  مرة واحدة 4

  ال يوجد 5

 ؟ عدد مرات حصول تأجيل لمباراة فريقين في دور من ادوار المرحلة في الدوري -23

 

 سبع مرات فأكثر 1

1.96 × 

 

 

  خمس أو ست مرات         2

  ثالث أو أربع  مرات   3

  مرة أو مرتين 4

  ال يوجد 5

 الدوري؟خالل  األيام الراحة بين مباراة وأخرىعدد  -24

 

   ( يوم1) 1
2.55 

 
× 

 

  ( يوم2) 2 

  ( أيام3) 3
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  ( أيام4) 4

  على األقل ( أيام5) 5

 آلية معرفة جميع الفرق  المشاركة في البطولة لمنهاج الدوري؟ -25

 

 تبليغات شفوية 1

1.79 × 

 

 

  كراس مطبوع 2

  اجتماع فني 3

  اجتماع فني مع كراس مطبوع 4

  مع نشرة على شبكة االنترنت  اجتماع فني مع كراس مطبوع 5

 معالجة حاالت االصابة الخطرة والمركبة لالعبين في مباريات البطولة؟   آلية -26

 

 ال توجد )عشوائية ( 1

1.32 
 

× 

 

 

  من قبل الكادر الطبي لفريق الالعب نفسه 2

  في بعض المباريات يتواجد كادر طبي مع سيارة اسعاف   3

  ف  في اغلب المباريات يتواجد كادر طبي مع سيارة اسعا 4

  في جميع المباريات يتواجد كادر طبي مع سيارة اسعاف   5

  بطولة الدوري ؟ مباريات  وجود عناصر من رجال االمن للمحافظة على النظام واستباب االمن في -27

 

 ال توجد  1

1.49 
 

× 

 

 

  في المباراة النهائية فقط  2

  في بعض المباريات  3

  مباريات في اغلب ال 4

  في جميع المباريات  5

 تجهيزات طاقم التحكيم في بطولة الدوري لكرة القدم ؟ -28

 

 البعض في بعض المباريات متشابهة   1

1.28 × 

 

 

  التساوي في المباريات بين المتشابهة وغير المتشابهة 2

  االغلب في المباريات متشابهة  3

  يات زي واحد متشابهالجميع في المبار 4

  الجميع في المباريات زي واحد متشابه وخاص بالبطولة  5

 ما هي اسس اختيار الحكام  المشاركين في بطولة الدوري لكرة القدم ؟ -29

 

 دعوة الحكام بصورة عامة  1

1.91 
 

× 

 

 

  دعوة الحكام للدرجة االولى  2

  ية ومعرفيةدعوة عامة وأجراء اختبارات بدن 3

  دعوة الحكام للدرجة االولى والدولية 4

  ةمعرفيوية دعوة الحكام للدرجة االولى والدولية وأجراء اختبارات بدن 5

 مال أو مبادرات تربط الجمهور بمباريات الدوري؟عنشاط الجهة المنظمة في أ -30

 

     وجدت ال 1

3.7 
 

× 

 

 

  نقل المباريات 2

  سحبة اليانصيب 3

  نقل المباريات مع سحبة اليانصيب 4

  نقل المباريات مع أكثر من مسابقة لسحبة اليانصيب 5

 الشركات الدعائية الحاضرة التي ترعى الدوري؟عدد  -31

 

 ال يوجد  1

2.78 
 

× 

 

 

  واحدة شركة 2

                 شركة اثنتان 3

  شركات ثالث 4

  فأكثر أربع شركات 5

 ؟)المعدل لكل مباراة (أفراد الجمهور الحاضر لمباريات الدوري عدد -32

 

    متفرج  (10000اقل من ال) 1

2.9 
 

× 

 

 

                           متفرج                       (15000)( إلى دون الـ10000) 2

  متفرج (20000( إلى دون الـ )15000) 3

  متفرج (25000( إلى دون الـ )20000) 4

  فأكثر متفرج(  25000) 5

 ؟)المعدل لكل مباراة (الصحف  الحاضرة  لمباريات الدوري عدد  -33

 
 ال يوجد  1

2.65 × 
 

 
  حضور صحيفة أو مجلة 2
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  أو صحيفتين  حضور صحيفة و مجلة 3

  المجالتأو  صحفمن  ال البعضحضور  4

  حضور الصحف أو المجالت الواسعة االنتشار 5

 الدوري؟للمباريات التي تقام في  حضور لمسؤولين كبار )رياضيين وغير رياضيين (يوجد  -34

 

  ال يوجد  1

2.78 
 

× 

 

 

                                        المباراة                          حسب أهمية  الرياضيين 2

  فقط النهائية في األدوار الرياضيين 3

  رياضيين وغيرهم في النهائي فقط 4

  في النهائي حتىلكل مباراة   رياضيين وغيرهم 5

 الحاضرة التي ترعى الدوري؟ الفضائيات التلفزيونيةعدد  -35

 

 ال يوجد  1

2.78 
 

× 

 

 

  واحدة فضائية تلفزيونيه 2

                 فضائيتان تلفزيونيتان 3

  فضائيات تلفزيونيه ثالث 4

  فأكثر فضائيات تلفزيونيهأربع  5

 نوع الجوائز المقدمة للفائزين في الدوري ؟ -36

 

    + درعميدالية  1

3.7 
 

× 

 

 

  + درعمبلغ مالي 2

  + درعميدالية و مبلغ مالي 3

   + درع  مبلغ ماليشهادة و  4

  + درعشهادة و ميدالية ومبلغ مالي  5

 مال أو مبادرات تحث الالعبين على تقديم أفضل أداء في مباريات الدوري؟عنشاط الجهة المنظمة في أ -37

 

 ال يوجد 1

3.7 
 

× 

 

 

  مىس مرفي المباراة النهائية فقط تقدم هدية للهداف وألفضل العب وحار 2

  مىفي بعض المباريات تقدم هدية للهداف وألفضل العب وحارس مر 3

  رمىفي أغلب المباريات تقدم هدية للهداف وألفضل العب وحارس م 4

  رمى رس مفي جميع المباريات البطولة تقدم هدية للهداف وألفضل العب وحا 5

 )       ( المجموع 

 5 ( ÷تقسيم ) 

 )         ( (%100تنظيم البطولة من ) الناتج درجة تقييم

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 االستنتاجات :  – 5-1
 استنتج الباحث       

 بان للمقياس المبتكر إمكانية التمييز بين البطوالت.    -1

م اعينة لى العود ايبأنه يمكن للباحث النظر في نتائج الفقرة ومناقشتها ومعرفة السبب كون عدم قدرتها للتمييز   -2

 الفقرة وبعدها يقرر الباحث من قبوها في المقياس أو حذفها .

مجالها   اط معكما يمكن للباحث النظر في نتائج الفقرة ومناقشتها ومعرفة السبب كون عدم قدرتها على االرتب -3

 يعود الى العينة ام الفقرة وبعدها يقرر الباحث من قبوها في المقياس أو حذفها. 

لة الدوري م بطوياس لم تصل الى الدرجة المقبولة في التنظيم مما يعطي مؤشرا بان عملية تنظيأغلب فقرات المق -4

 بكرة القدم في البلد هي عملية أسقاط فرض . 

 توصيات : ال -2 -5
 يوصي الباحث

د رض تحديمن قبل أعضاء أو رئيس االتحاد المركزي بكرة القدم  لغ المبتكر المقياسهذه بضرورة استخدام  -1

تطور في دار الخالل االعوام المتتالية والمقارنة بين مقجنة األفضل في تنظيم بطولة الدوري بكرة القدم الل

  التنظيم

 ية .لمستقبلابحوث ال فيفي القياس لتقييم تنظيم بطولة الدوري بكرة القدم  المبتكر المقياسباستخدام هذه   -2
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تقاء بها واالر التنظيمية في بطولة الدوري بكرة القدمضرورة االستفادة من فقرات المقياس في تدعيم الجوانب  -3

 الى أعلى درجات التكامل في التطبيق خالل تنظيم البطوالت مستقبال . 

 والمراجع العربية واالجنبية  المصادر
 . 8519القاهرة،  ،ف الجامعية  ، دار المعار  : القياس التجريبي في علم النفس والتربيةعبد الرحمن محمد عيسوي  -
 .1987، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية، ، 3، طالتقويم النفسي: حطب واخرون  ابو -
 .1982،، دار الكتب اللبناني ،بيروت منهج البحث العلمي عند العربجالل محمد عبد الحميد  :  -
 .7197معية ، الجا المركزي للكتب، القاهرة ، الجهاز  البطوالت والدورات الرياضية وتنظيمها: حسن سعيد معوض -
 .2000، بيروت ، دار النهضة العربية ،  8، ط علم النفس المعاصر : المليجيحلمي  -
النجلو المصرية ، امكتبة   3،ط مناهج البحث في التربية وعلم النفس)ترجمة( محمد نوفل واخرون:  ديويولد فان دالين -

 .1985،القاهرة 
 . 1988لفكر العربي ، القاهرة ، ، دار اأدواته  –ساليبه أ –مفهومه البحث العلمي ذوقان عبيدات وآخرون :  -
ارات العربية المتحدة اإلم العين ن ، دار الكتاب الجامعي ، 1، ط أساسيات القياس والتقويم التربويزيد الهويدي :  -
،2004.  
 .2000يرة للنشر ،، عمان ، دار المس 1،  ط وعلم النفس القياس والتقويم في التربية: ملحم سامي  -
القاهرة ،  . 10.ط صرةالقياس والتقويم التربوي والنفس ، اساسياته تطبيقاته توجهاته المعا صالح الدين محمود عالم: -

 . ، 2000دار الفكر العربي ، 
 . 1980، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1، ط القياس النفسي:  فرجصفوت  -
 . 2004عة الطيف ، ، مطب 1، ط قياس واإلحصاء في المجال الرياضياالختبارات والعلي سلوم جواد :  -
د ، مطبعة جامعة بغداد ، بغدا لرياضياالختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال اقيس ناجي ،بسطويسي احمد :  -
،1989 . 
 . 0012القاهرة ،  الكتاب للنشر ، ، مركز 1، ط القياس المعرفي الرياضيليلى السيد فرحات :  -
ف ، جف االشر، دار المواهب ، الن أدوات البحث العلمي في بحوث التربية الرياضيةمحسن علي السعدون وآخران :  -

   م.2007، 1ط
  .2001لعربي ،دار الفكر ا ،،القاهرة  4ط، 1، ج القياس والتقويم في التربية البدنية الرياضيةمحمد صبحي حسانين :  -
ب للنشر والتوزيع ، ، مركز الكتا 1، ط   لى القياس في التربية البدنية والرياضيةمدخل إمحمد نصر الدين رضوان :  -

 .2006القاهرة ، 
كز ، مر 1، ط المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق  الصدق والثبات والموضوعية والمعاييرمصطفى باهي :  -

 .1999الكتاب للنشر ، القاهرة ، 
-1974)نشرها من ولدوري العراقي لفرق المقدمة بكرة القدم وأثره في تطور اللعبة نبيل حسين عباس : واقع نظام ا -

 . 2009ماجستير، جامعة القادسية ، ( ، رسالة 2002
ار د، لرياضية التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية اوديع ياسين التكريتي ، حسن محمد :  -

 .1999الكتب والنشر ، الموصل ، 
- Ferguson , George . A . Stutistical Analysis in Psyhology and Education , Fifth Edition , 

Newyork Mc Graw , Hill ,, 1981:p 104 
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 (1ملحق رقم )

 جامعة القادسية          

 كلية التربية الرياضية  
 

 ضي المجال الرياالمختصين في الخبراء واستمارة استطالع أراء 

  . المحترم..........................................................  -: األستاذ الفاضل

 .... تحية طيبة

ظيم بطولة تن  وبناء مقياس لتقييمتصميم  ) يروم الباحث إجراء البحث الموسوم               

 اس المقيول حا أبداء رأيكم . ارجو ولكونكم من أصحاب الخبرة و االختصاص(  بكرة القدم  الدوري

 عتمدة فيضمن المحاور المصالحيتها صدق فقراته ومدى  المرفق تصاميمه طيا من حيث المبتكر

ة وري بكرطولة الدبتقييم تنظيم  قياسل وصالحية البدائل ونسبة أهمية كل سؤال في المقياسالمقياس  

 ونه غيرف ما ترحذوائلها ضمن محور ما من حيث إضافة فقرات مع بدوإبداء رأيكم ومالحظاتكم  القدم

ين حسن شاكر هي من شانها أن تدعم البحث و ترصينالتمناسب أو نقل فقرة من محور إلى محور أخر 

 .  تعاونكم

 التأريخ :       

 اللقب العلمي :       

 الجامعة :       

 التوقيع :       

                     

 لباحثا                                                                                         

 الكروشي عالء جبار عبود م..أ                                                                            
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
درجة تقييم 

 البديل 

صالحية الفقرة 
 والبدائل 

 درجة األهمية للسؤال 

 تصلح
ال 

 تصلح
1 2 3 4 5 

        دوري ؟     عدد الحكام الموجودين في بطولة ال -1

 

   ( درجة1) حكم 40اقل من 1

 )محور التحكيم(

   ( درجة2)  ( حكم 55اقل من  –40) 2

   ( درجة3) ( حكم 70اقل من  – 55) 3

   ( درجة4) ( حكم 80اقل من  – 70) 4

   ( درجة5) أو أكثر ( حكم 90  - 80) 5

        دوري ؟               درجة الحكام الموجودين في ال -2

 

   ( درجة1)   بعضهم ثانية والباقي أولى 1

 )محور التحكيم(

   ( درجة2) أولىجميعهم  2

   ( درجة3) والبعض دوليأولى  األغلب 3

   ( درجة4) دولي واألغلب بعضهم أولى  4

   ( درجة5) جميعهم دوليين 5

        ؟   )معدل لكل مباراة ( دوري عدد األخطاء التحكمية التي حصلت في ال -3

 

   ( درجة1)                                        ( اعتراض لكل مباراة1لى أكثر )ا -( 0.8من ) 1

 )محور التحكيم

   ( درجة2)  (0.8الى أقل من ) –( اعتراض لكل مباراتين 1) 2

   ( درجة3) (0.5الى أقل من ) -( اعتراض لكل ثالث مباريات1) 3

   ( درجة4) (0.33الى أقل من ) -( اعتراض لكل أربع مباريات1) 4

   ( درجة5) (0.25ى أقل من )ال - تراض) صفر( اع 5

        دوري ؟  من قبل الفرق المشاركة في الالرسمية عدد حاالت االعتراض  -4

 

   ( درجة1)                                        ( اعتراض لكل مباراة1) 1

 )محور التحكيم(

   ( درجة2) ( اعتراض لكل مباراتين   1) 2

   ( درجة3) راض لكل ثالث مباريات( اعت1) 3

   ( درجة4) ( اعتراض لكل أربع مباريات1) 4

   ( درجة5) لكل خمس مباريات فأكثر اعتراض( 1الى دون ) ) صفر( 5

         عدد مرات حصول حاالت شغب في مباريات الدوري ؟ -5

 

   ( درجة1)  أربع مرات فأكثر 1

 )محور التحكيم(

   ( درجة2) تثالث مرا 2

   ( درجة3) مرتين 3

   ( درجة4) مرة واحدة 4

   ( درجة5) ال يوجد 5

           ( ؟   )معدل لكل مباراة الطرد)البطاقة الحمراء( التي وقعت في الدوريعدد حاالت  -6

 

   ( درجة1) مباراة ( طرد لكل1) 1

 )محور التحكيم(

   جة( در2) ( طرد لكل مباراتين1) 2

   ( درجة3) ( طرد لكل ثالث أو أربع مباريات1) 3

   ( درجة4) ( طرد لكل خمس أو ست مباريات1) 4

   ( درجة5) طرد لكل سبع مباريات أو أكثر( 1) 5

        اة ( ؟)معدل لكل مبارالتي وقعت في الدوري )البطاقة الصفراء(  اإلنذارعدد حاالت  -7

 

   ( درجة1) باراة( إنذار لكل م2) 1

 ) محور التحكيم (

   ( درجة2) ( إنذار لكل مباراتين1) 2

   ( درجة3) ( إنذار لكل مباراتين1) 3

   ( درجة4) ( إنذار لكل ثالث أو أربع مباريات1) 4

   ( درجة5) ( إنذار لكل خمس مباريات أو أكثر1) 5

        ؟دوريمباريات الفي المساعدون بحكم الساحة  لتسهيل اتصال الحكام استخدام اجهزة توافر -8

   ( درجة1)  ال يوجد  1 

 )محور التحكيم(
   ( درجة2) من قبل طاقم التحكيم 2 

   ( درجة3) في بعض المباريات  3 

   ( درجة4) المباريات في أغلب 4 
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   ( درجة5) المباريات جميع في  5 

          في بطولة الدوري من ناحية المراحل ؟ديد الفائز المتبع في تح الدوري نظام -9

 

   ( درجة1) واحدة دوري مرحله 1

 ()المحور الفني

   ( درجة2) دوري ثالث مراحل 2

   ( درجة3)  دوري أربع مراحل   3

   ( درجة4) دوري مرحلتين مناطق+ دوري مرحلتين المتأهل من المناطق 4

   ( درجة5) دوري مرحلتين 5

    دوري )لبيان النوع ( ؟العدد فرق المحافظات المشاركة في  -10

 

   ( درجة1) ال توجد  1

 ()المحور الفني

   ( درجة2) توجد فرق لبعض المحافظات 2

   ( درجة3) توجد فرق ألغلب المحافظات 3

   ( درجة4) فريق لجميع محافظات البلد 4

   ( درجة5)   فريق والبعض أكثر من فريق لجميع محافظات 5

    ( ؟   دور عدد المفاجأة المتحققة في نتائج مباريات الدوري في كل دور)معدل لكل -11

 

   ( درجة1) دون )الواحد( مفاجأة 1

 ()المحور الفني

   ( درجة2) )واحدة( مفاجأة 2

   ( درجة3) )اثنان( مفاجأة 3

   ( درجة4) مفاجأة ) ثالث( 4

   ( درجة5) وأكثر مفاجأة )أربع ( 5

    ؟ عدد مرات حصول فـرق  كبير في نتائج فوز الفريق على اآلخر -12

 

   ( درجة1)   تنتهي بفارق كبير )ثالث أهداف( فأكثر الجميع 1

 ()المحور الفني

   ( درجة2)  تنتهي بفارق كبير )ثالث أهداف( فأكثر األغلب 2

   ( درجة3) كبير )ثالث أهداف( فأكثر بفارق تنتهي البعض 3

   ( درجة4) تنتهي بفارق قليل )هدفين( فأقل األغلب 4

   ( درجة5) الجميع تنتهي بفارق قليل )هدفين( فأقل 5

    األهداف المسجلة في الدوري معدل لكل مباراة ؟عدد   -13

 

   ( درجة1) اراةمب ( هدف لكل1.5اقل من  -1) 1

 (حور الفني)الم

   ( درجة2) مباراة ( هدف لكل2اقل من  -1.5) 2

   ( درجة3) اراةمب ( هدف لكل2.5اقل من  -2) 3

   ( درجة4) مباراة هدف لكل (3اقل من  -2.5) 4

   ( درجة5) مباراة ( هدف لكلأو كثر -3) 5

    يمكن معرفة الفريق الفائز في بطولة الدوري من خالل ؟  -14

 

   ( درجة1) قبل سبع  أو ثمان أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 1

 ()المحور الفني

   ( درجة2) قبل خمس  أو ست أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 2

   ( درجة3) قبل ثالث أو اربع أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 3

   درجة( 4) في الدور قبل االخير من المرحلة األخيرة 4

   ( درجة5) في الدور االخير من المرحلة األخيرة 5

    ؟ن خاللمدنى يمكن معرفة الفرق التي تهبط بعد نهاية بطولة الدوري الى الدرجة اال -15

 

   ( درجة1) قبل سبع  أو ثمان أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 1

 ()المحور الفني

   ( درجة2) من المرحلة االخيرة قبل خمس  أو ست أدوار االخيرة 2

   ( درجة3) قبل ثالث أو اربع أدوار االخيرة من المرحلة االخيرة 3

   ( درجة4) في الدور قبل االخير من المرحلة األخيرة 4

   ( درجة5) في الدور االخير من المرحلة األخيرة 5

    ؟ دوري )لبيان الكم (عدد الفرق المشاركة في  ال -16

 

   ( درجة1) ( فريق 10اقل من ) 1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) ( فريق16 -10من ) 2

   ( درجة3) ( فريق22 -18من ) 3

   ( درجة4)  ( فريق    28 -24من ) 4

   ( درجة5)  يق وأكثر ( فر 36 -30من ) 5

       الدوري؟       قام خاللها يالتي  أشهرعدد  -17

 

   ( درجة1)  ( أشهر 7اقل) 1
)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 
   ( درجة2) ( أشهر7) 2

   ( درجة3) ( أشهر 8) 3
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   ( درجة4) ( أشهر 9) 4

   ( درجة5) ( أشهر 10) 5

    ؟ ن واحدفي آ ( ناشئين،  شباب،  متقدمينبجميع التصنيفات ) الدوريمشاركة الفرق في  -18

 

   ( درجة1) البعض بتصنيفين  1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) األغلب بتصنيفين 2

   ( درجة3) الجميع بتصنيف واحد 3

   ( درجة4) الجميع بتصنيفين 4

   ( درجة5) الجميع بجميع التصنيفات 5

      الدوري؟للمباريات التي تقام في بطولة رسمي يوجد مشرف  -19

 

   ( درجة1) ال يوجد 1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) نعم حسب أهمية المباراة 2

   ( درجة3)                                                 نعم في األدوار المتقدمة فقط 3

   ( درجة4) لبعض األدوار نعم واحد لكل مباراة 4

   ( درجة5) لكل األدوار مباراةنعم واحد لكل  5

      يه ؟فدوري نسبة للفرق المشاركة عليها مباريات ال عائدية المالعب المقامة -20

 

   ( درجة1)  األغلب ليس على ملعبه الخاص 1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) البعض على ملعبه 2

   ( درجة3) نصف الفرق على ملعبها 3

   ( درجة4) األغلب على ملعبه 4

   ( درجة5) الجميع على ملعبه 5

    دوري؟ألمقامه عليها  مباريات ال المالعبنوع   -21

 

   ( درجة1)                                             مالعب ذات أرضية ترابية  األغلب 1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) ية بدون مدرجاتاألغلب مالعب نظام 2

   ( درجة3) ذات أرضية ترابية دولية مالعب نظامية األغلب 3

   ( درجة4) أرضية مرقعة الثيل دوليةاألغلب مالعب نظامية  4

   ( درجة5) دولية ممتازة مالعب نظامية األغلب 5

    دوري ؟التقنية المستخدمة في عملية إجراء التبديل خالل مباريات ال -22

 

   ( درجة1) عشوائية ) إشارة الحكم المساعد مع النداء المباشر ( 1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) اللوحة التبديل الخشبية 2

   ( درجة3) اللوحة التبديل االلكترونية 3

   ( درجة4) اللوحة التبديل الخشبية مع مكبرات الصوت 4

   ( درجة5) بديل االلكترونية مع مكبرات الصوت اللوحة الت 5

    عدد مرات حصول تأجيل لدور من ادوار المرحلة في الدوري ؟ -23

 

   ( درجة1)  أربع مرات  1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) ثالث مرات 2

   ( درجة3) مرتين 3

   ( درجة4) مرة واحدة 4

   رجة( د5) ال يوجد 5

    ؟ دوريعدد مرات حصول تأجيل لمباراة فريقين في دور من ادوار المرحلة في ال -24

 

   ( درجة1) سبع مرات فأكثر 1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) خمس أو ست مرات         2

   ( درجة3) ثالث أو أربع  مرات   3

   ( درجة4) مرة أو مرتين 4

   ( درجة5)  يوجدال 5

    الدوري؟خالل  األيام الراحة بين مباراة وأخرىعدد  -25

 

   ( درجة1)   ( يوم1) 1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) ( يوم2) 2

   ( درجة3) ( أيام3) 3

   ( درجة4) ( أيام4) 4

   ( درجة5) على األقل ( أيام5) 5

    ميع الفرق  المشاركة في البطولة لمنهاج الدوري؟آلية معرفة ج -26

 
)المحور االداري أو    ( درجة1)  عشوائية 1

   ( درجة2) تبليغات شفوية 2 (التنسيقي 
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   ( درجة3) كراس مطبوع 3

   ( درجة4) اجتماع فني 4

   ( درجة5) اجتماع فني مع كراس مطبوع 5

    ؟  طولةبة الخطرة والمركبة لالعبين في مباريات البآلية معالجة حاالت االصا -27

 

   ( درجة1) ال توجد )عشوائية ( 1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) من قبل الكادر الطبي لفريق الالعب نفسه 2

   ( درجة3) في بعض المباريات يتواجد كادر طبي مع سيارة اسعاف   3

   ( درجة4) ت يتواجد كادر طبي مع سيارة اسعاف  في اغلب المباريا 4

   ( درجة5) في جميع المباريات يتواجد كادر طبي مع سيارة اسعاف   5

     دوري ؟ لة البطومباريات  وجود عناصر من رجال االمن للمحافظة على النظام واستباب االمن في -28

 

   ( درجة1) ال توجد  1

)المحور االداري أو 

 (سيقي التن

   ( درجة2) في المباراة النهائية فقط  2

   ( درجة3) في بعض المباريات  3

   ( درجة4) في اغلب المباريات  4

   ( درجة5) في جميع المباريات  5

    تجهيزات طاقم التحكيم في بطولة الدوري لكرة القدم ؟ -29

 

   ( درجة1) البعض في بعض المباريات متشابهة   1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) التساوي في المباريات بين المتشابهة وغير المتشابهة 2

   ( درجة3) االغلب في المباريات متشابهة  3

   ( درجة4) الجميع في المباريات زي واحد متشابه 4

   ة( درج5) الجميع في المباريات زي واحد متشابه وخاص بالبطولة  5

    ما هي اسس اختيار الحكام  المشاركين في بطولة الدوري لكرة القدم ؟ -30

 

   ( درجة1) دعوة الحكام بصورة عامة  1

)المحور االداري أو 

 (التنسيقي 

   ( درجة2) دعوة الحكام للدرجة االولى  2

   ( درجة3) دعوة عامة وأجراء اختبارات بدنية ومعرفية 3

   ( درجة4) حكام للدرجة االولى والدوليةدعوة ال 4

   ( درجة5) ةمعرفية ودعوة الحكام للدرجة االولى والدولية وأجراء اختبارات بدني 5

    وري؟مال أو مبادرات تربط الجمهور بمباريات الدعنشاط الجهة المنظمة في أ -31

 

   ( درجة1)    وجد ت ال 1

)المحور االعالمي 

 (والمكافأة 

   ( درجة2) نقل المباريات 2

   ( درجة3) سحبة اليانصيب 3

   ( درجة4) نقل المباريات مع سحبة اليانصيب 4

   ( درجة5) نقل المباريات مع أكثر من مسابقة لسحبة اليانصيب 5

    الشركات الدعائية الحاضرة التي ترعى الدوري؟عدد  -32

 

   ( درجة1) ال يوجد  1

العالمي )المحور ا

 (والمكافأة 

   ( درجة2) واحدة شركة 2

   ( درجة3)                شركة اثنتان 3

   ( درجة4) شركات ثالث 4

   ( درجة5) أربع شركات فأكثر 5

    ؟)المعدل لكل مباراة (أفراد الجمهور الحاضر لمباريات الدوري عدد -33

 

   رجة( د1)    ( متفرج 10000اقل من ال) 1

)المحور االعالمي 

 (والمكافأة 

   ( درجة2)                         ( متفرج                       15000( إلى دون الـ)10000) 2

   ( درجة3) ( متفرج20000( إلى دون الـ )15000) 3

   ( درجة4) ( متفرج25000( إلى دون الـ )20000) 4

   ( درجة5) ( متفرج فأكثر 25000) 5

    ؟)المعدل لكل مباراة (الصحف  الحاضرة  لمباريات الدوري عدد  -34

 

   ( درجة1) ال يوجد  1

)المحور االعالمي 

 (والمكافأة 

   ( درجة2) حضور صحيفة أو مجلة 2

   ( درجة3) أو صحيفتين حضور صحيفة و مجلة  3

   ( درجة4) حضور البعض من  الصحف أو المجالت 4

   ( درجة5) حضور الصحف أو المجالت الواسعة االنتشار 5

    وري؟الدي للمباريات التي تقام ف حضور لمسؤولين كبار )رياضيين وغير رياضيين (يوجد  -35

)المحور االعالمي    ( درجة1)  ال يوجد  1 
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 (والمكافأة    ( درجة2)                                         المباراة                        حسب أهمية  الرياضيين 2

   ( درجة3) فقط النهائية في األدوار الرياضيين 3

   ( درجة4) رياضيين وغيرهم في النهائي فقط 4

   ( درجة5) حتى في النهائيلكل مباراة   رياضيين وغيرهم 5

    الدوري؟الفضائيات التلفزيونية الحاضرة التي ترعى عدد  -36

 

   ( درجة1) ال يوجد  1

)المحور االعالمي 

 (والمكافأة 

   ( درجة2) واحدة فضائية تلفزيونيه 2

   ( درجة3)                فضائيتان تلفزيونيتان 3

   ( درجة4) فضائيات تلفزيونيه ثالث 4

   ( درجة5) أربع فضائيات تلفزيونيه فأكثر 5

    المقدمة للفائزين في الدوري ؟نوع الجوائز  -37

 

   ( درجة1)    ميدالية + درع 1

)المحور االعالمي 

 (والمكافأة 

   ( درجة2) مبلغ مالي+ درع 2

   ( درجة3) ميدالية و مبلغ مالي+ درع 3

   ( درجة4)  + درع  شهادة و مبلغ مالي 4

   ( درجة5) شهادة و ميدالية ومبلغ مالي + درع 5

    وري؟يات الدمبار مال أو مبادرات تحث الالعبين على تقديم أفضل أداء فيعنشاط الجهة المنظمة في أ -38

 

   ( درجة1) ال يوجد 1

)المحور االعالمي 

 (والمكافأة 

   ( درجة2) ىمرم في المباراة النهائية فقط تقدم هدية للهداف وألفضل العب وحارس 2

   ( درجة3) م هدية للهداف وألفضل العب وحارس مرمىفي بعض المباريات تقد 3

   ( درجة4) في أغلب المباريات تقدم هدية للهداف وألفضل العب وحارس مرمى 4

   ( درجة5) ى في جميع المباريات البطولة تقدم هدية للهداف وألفضل العب وحارس مرم 5

     المتفرجين للمباراة تقسيم نسبة مقدار المبلغ المالي من مبالغ حضور  -39

 

   ( درجة1) لكل فريق  %40و  لالتحاد المركزي 20% 1

)المحور االعالمي 

 (والمكافأة 

   ( درجة2) لكل فريق %45لالتحاد المركزي و  10% 2

   ( درجة3) لكل فريق 50% 3

   ( درجة4) للفريق الخاسر %40للفريق الفائز و 60% 4

   ( درجة5) للفريق الخاسر%20ئز وللفريق الفا 80% 5

. 
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