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 التعريف بالبحث -1

 المقدمة وأهمية البحث -1 -1

يثير االهتمام الكثير منن  مستوىت الدولية والعالمية وصل الى الالبطو إعدادالعالم في دول اهتمام  إن       

ل منن إمكانينات وطاتنات عالينة سنوات كاننت بونرية او للبطنوالت لمنا تسن رذ هنلذ الندو والمنظمينالمهتمين 

هلذ البطوالت  إلنجاحتطلب من هلذ الدول حود جميع ما تملكه عنوية لنجاح هلذ البطوالت وهلا يمادية او م
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رف عنالنى ارتنام يمكنن منن   لهنا التالمعنوينة رتمية تحول هلذ النجاحنات  بمقاييسوهلا النجاح غير محدد 

 اإلحكناممع بعضها للتعنرف علنى كنل مسنتوى وتجننب  األرتامومقارنة هلذ  ل بطولةعلى مستوى النجاح لك

 الظاهرة بوكل موضوعي. نواللين ال يقيم فراداألاللاتية لكل 

بر كنل واحند منهنا منن حين  التي تعت األلعابعديدة من  أنواعوان ما تمتلكه فعاليات العاب القوى من        

ون وال عبين فعالية مستقلة بحند لاتهنا لنلا فنان تنظنيم فعالينات العناب القنوى الحكام والقاناالدوات والقضاة و

كمنا ان تالي نجاح البطولة بصورة عامة ، هلذ الفعاليات وبال إلنجاحالوتت يتطلب الكثير من الجهد والمال و

ثنات االدات مستوى ا أعلىالتنظيم الجيد للبطوالت يح  ال عبين على بلل المزيد من الجهد في الوصول الى 

 على التنافس بوكل جيد . ل عبينالمثالية للسباتات من روح معنوية جيدة  األجواتلما توفر 

كمننا إن التقنندم فنني أ  مجننال مننن مجنناالت الحينناة ال يمكننن معرفتننه إال مننن  نن ل القينناس والقينناس هننو       

حين  التنبنو والنتحكم فني البي نة المد ل الحقيقي للنهوض بمجاالت الحياة كافنة ومنهنا المجنال الرياضني منن 

لللك تعد المقاييس من أهم وسا ل التقييم والتون ي  لمنواطن ال ارجية وضبط متغيراتها والسيطرة عليها ، 

 وال طأ في حالة الموضوع المقاس ومنها تنظيم البطوالت.   والصحةالضعف والقوة 

مقارننة بنالبطوالت تنظيم بطوالت العناب القنوى قييم لمقياس لت أعدادالبح  بمحاولة  أهميةوهنا تكمن        

لسند البعيند عنن الموضنوعية او النلاتي تقدير رتمي لكل بطولة يحل محل التقينيم الو صني  وإعطاتالعالمية 

 .مجاالت البح  فجوة الفراغ الموجودة بهلا النوع من

الي يسهم في تطوير رياضة والت وبالتاإلدارة التنظيمية للبطتطوير في لكي يسهم مساهمة فعالة         

على المستوى المحلي وسعيا لتحصيل القدرة والقابلية على تنظيم واستضافة البطوالت القطرية العاب القوى 

 . بالنسبة ل تحادات الفرعية واستضافة البطوالت القارية والعالمية بالنسبة ل تحاد المركز .

 

 مشكلة البحث  -2 -1

االهتمام باللعبة  القوى هو أللعابات االتحاد المركز  أو االتحاد الفرعي إن من أهم واجب            

 وتنظيم وتحويد كل الطاتات من اجل االرتقات بالمستوى الفني لمزاوليها ومن أبرز أوجه االهتمام هو إتامة

لك على سوى كان لمن   ل لجنة المسابقات في االتحاد التي تضم مزاولي هلذ اللعبة  بطوالت العاب لقوى

من  أويورف االتحاد عليها المحافظة التي  أنديةفي المحافظة فتنظم بطولة  المستوى االتحاد الفرعي أ 

 البلد أنحاتعلى المستوى االتحاد المركز  أ  في كافة  أو، االرتقات بمستوى الفني للعبة فيها  مس وليته

لم تلف الف ات العمرية الناو ين لجا زة الكبرى بطولة ا أوالعراتية  األندية)لجنة المسابقات( بطولة  فتنظم

، وتكمن موكلة البح  في سوال المنظمين لهلذ  والمتقدمات والمتقدمينوالوابات والوباب والناو ات 

الل  حققته وعن تيمة النجاح  الجهد المبلول من تبل المنظمين لهلذ البطولة ؟ البطولة عن تيمة النجاح

فكثيرا ما تكون اإلجابة على هلا التساول من   ل التقديرات اللاتية  ؟ البطولة على مستوى التنظيم

ولعدم وجود مقياس لهلذ النقد الموضوعي  أمامالتي ال تصمد  ..الخ (..)جيد ، جيد جدا ،  وبالمستويات

والن مستوى التنظيم يعكس مستوى الجهد الحالة التنظيمية التي تعطي الرتم الموضوعي لمستوى التنظيم 

 في حل هلذ الموكلة من   ل تصميم انلهلا سعى الباحثلمبلول من تبل االتحاد ولجنة المسابقات التي فيه ا

إسهاما منا في سد جهود المنظمين لهلذ البطولة  نقّيمالتالي وبنات مقياس لتقييم تنظيم بطوالت العاب القوى وب

   في بلدنا العزيز . لقوى ا أللعابدعما وتطويرا  والفراغ العلمي في هلا الجانب  دمة 

 أهداف البحث -3 -1

 يهدف البح  إلى :         

 .  العاب القوى ِمْقياس لَِتقييِم َتنظيُم بطواَلتِ وِبناُت تصميم  -    
  .  المحلية  القوى ييم بطوالت العابتق -    
 فرض البحث  -4 -1



2                                                 

 

 بان: انيفترض الباحث         

طوالت بتميز بين القدرة على الوله المبتكر لمقياس م على ايلقوى يمكن إن تقيجميع البطوالت العاب اأن  -

 .بالتالي يميز بين الجهود المبلولة من تبل المنظمين لها المقامة و

 جاالت البحث م -5 -1

 اب القوى .أللعاالتحاد المركزي وأعضاء الهيئات اإلدارية في االتحادات الفرعية  البشري: لمجالا -1-5-1

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

 .  2012 / 3/  30ولغاية  2012/  3/  6للفترة من   ألزماني:لمجال ا -1-5-3

  الدراسات النظرية -2

 اهية العاب القوى م -2-1

ميي  جدخل فيي أن مسابقات العاب القوى ركن هام من أركان التعليي  فيي مجيال التربيية العامية فهيي تي

لمشييي اأن أول مييا يفعلييط العفييل عنييدما يقييه عليي   دميييط هييو  إذبييرامو ومنيياهو المييدارح بمراحلهييا الم تلفيية 

ي اضات المشيوعندما يشتد نموه يبدأ في الجري والقفز ورمي األشياء يمينا ويسارا أي انط بعبيعتط يمارح ري

 ضات العاب القوى ها اإلنسان هي رياوالقفز والرمي وعل  ذلك فان الرياضات األول  التي يمارس

يياح  وتتميز مسابقات العاب القوى عن العديد من األنشعة األخرى في أنهيا رياضية منةمية يحامهيا 

 المتر وتسجيل الزمن ويشترك في منافساتها العديد من المتسابقين من الجنسين عل  حد سواء . 

توضنع فني تحكيمهنا  ألنهنا األنونطةالعديد منن كما ان هلذ المسابقات تصبح وي اً حقيقياً ي تلف عن 

تحت مقاييس ثابتة ويمكن للمتسابق ان يحكم على نفسه وليس الحكم فقط بينما نجد الرياضنات  اال نرى فني 

بعننض االحيننان ان ال عننب المحننق ال يأ ننل حقننه الن هننناك حكمننا هننو الننل  يقننرر النتيجننة مثننل المصننارعة 

 األولمبيننةحتننل العنناب القننوى مكاننناً هامنناً وبننارزاً فنني بننرام  النندورات (  واليننوم ت1والم كمننة وكننرة القنندم.)

تعند منن  أنهناالنى  باإلضنافةورتيهنا  األمنمواصبحت تمارس في م تلنف دول العنالم حين  تعند مقياسنا لتقندم 

بكفناتة عالينة ولمنا  األداتاالنوطة لات االثارة والطابع التنافسني نظنرا لمنا تعرضنه منن تندرة ال عنب علنى 

 (2البدنية )باإلضافة الى تدرتها على تحسين الكفاتة ه من اهداف تعليمية وتربوية تحقق

 1.تقسيم مسابقات العاب القوى -2-2

 ى :تمتاز العاب القوى عن غيرها من األلعاب األ رى بتعدد وتنوع فروعها ، ويمكن تقسيمها ال

 : مسابقات االركاض -1

 التتابع-الحواجز والموانع  -باتات الموي س -المسافات الطويلة  -المسافات المتوسطة  -ات القصيرة المساف

 : مسابقات الوثب والقفز  -2

 القفز بالعصا   -لوثبة الث ثية  ا –لوثب الطويل ا -العالي  القفز 

 مسابقات رمي وإطاحة :  -3

 مطرتة    -رمح    -تر     -جلة 

 . اعيةالمسابقات العوارية والسب -4

 وإجراءاته الميدانية منهج البحث  -3

 نهج البحث       م -1 -3

 وسة . ة المدرالمنه  الوصفي باألسلوب المسحي لم  مته طبيعة الظاهر اناست دم الباحث               

 ادوات البحث :  -3-2

                                                           
 13-12, ص 9981درية , نجامعة اإلسك ,, مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية مسابقات الميدان والمضمار سعد الدين ابو الفتوح الشرنوبي وعبد المنعم إبراهيم :  )1( 
 9-8, ص2001غداد , بعلمي , جامعة , وزارة التعليم العالي والبحث ال1, ط العاب الساحة والميدان( صريح عبد الكريم ألفضلي وطالب فيصل : 2)
 17-16-15, ص  نفس المصدر السابقإبراهيم : سعد الدين أبو الفتوح وعبد المنعم - 1
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ادوات البح  ))وهي الوسيلة او الطريقة التي يستطيع بها الباح  حل موكلته مهما كانت تلك االدوات ، 

  (1)يانات وعينات واجهزة((. ب

 مجتمع وعينة البحث -1 -2 -3

واالتحادات وى أللعاب القالمسابقات في االتحاد المركز   أعضات لجانيتكون مجتمع البح  من             

 – 2008ترة )للفالفرعية التابعة له ولجان تنظيم البطوالت في الموسسات الرياضية الجامعية والمدرسية 

كبرى جا زة الالعراتية وبطوالت ال لألنديةالعاب القوى بيانات بطوالت ما عينة البح  فكانت . ا( 2012

 طولةب (38) العينةحي  بلغ عدد والمهرجانات الجامعية والمدرسية أللعاب القوى في بعض محافظات البلد 

. 

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

 المصادر والمراجع  -
 . ( 2)استط ع ارات ال برات  تمارة اس -

 المقابالت الشخصية. -

 . (DELLجهاز حاسوب نوع  البتوب ) -
 خطوات تنفيذ البحث : - 3 - 3
 المقياسطريقة تصميم  -1 - 3 -3
في صياغة بنود أو فقرات المقياس حين  تعتمند هنلذ الطريقنة  ثرستونعلى طريقة  انأعتمد الباحث           

الباحثننان  معننين مجموعننة مننن االجابننات المتفاوتننة فنني صننحتها حننددت مننن تبننلسننوال لكننل علننى ان يكننون 
 (3مقابلة لكل بديل منن بندا ل االجابنة )الدرجة  اعطات ال برات والم تصين ويتم على ضو ها وعرضت على

ا العديد من المقاب ت الو صية  بغرض الحصول على كنم منن المعلومنات يبتننى عليهن اناجرى الباحثكما ،
 اعضنات االتحناد المركنز  أللعناب القنوىتكوين فقرات االستمارة وتنوعت هلذ المقناب ت بحين  كاننت منع 

بعند المقناب ت  ،مدربين والعبين وإداريين والحكام  وإع ميين وأكاديميين في مجنال االدارة والتنظنيم ومع 
 لننى االروننيف ال ننا  باالتحننادالو صننية ومننا افرزتننه مننن المننام واحاطننة بالعمليننة التنظيميننة واالطنن ع ع

 ( وفق المراحل االتية:1)ملحق المقياسإلى تصميم  انعمد الباحث للبطوالت السابقة المركز  أللعاب القوى 
 : المقياستحديد مجاالت  -اوالا 
 اسنتمارة اسنتط ع ارات ال بنرات والم تصنين علنى ونكل اسنتبيان مغلنق مفتنوح يتضنمن انعرض الباحث  

  :وهي كالتالي االستبيان اربعة مجاالت  لبيان ص حية مجاالت المقياس حي  تضمن مجاالت المقياس
  المجال التحكيمي. .1
 او االدار . المجال التنسيقي .2
 .المجال الفني .3
 .المالي و االع مي .المجال4

وحينو   ل مهنموترك في االستمارة فراغ ليتسنى لل بير اضافة أ  مجال لم يرد لكرة ويعتقند اننه مجنا      
 . ألعاب القوىفي مسالة تنظيم بطولة 

تنظيم  سهم فيوبعد جمع االستبيان تبين بان المجاالت المعروضة في االستبيان هي المجاالت التي ت     

  ولم يضف أ   بير مجاال ا ر الى هلذ المجاالت . العاب القوىة بطول

لبينان ثناني  بنرات والم تصنين علنى ونكل اسنتبيان استمارة اسنتط ع ارات ال انبعد للك عرض الباحث     
على عندد منن ال بنرات لبينان  -مع ورح موجز لكل مجال -اهمية المجال إل تم عرض هلذ المجاالت االربع 

                                                           
 . 72, ص1982,دار الكتب اللبناني ,بيروت منهج البحث العلمي عند العرب,  :  جالل محمد عبد الحميد -2
 الخبراء هم :  -2
        ألعاب قوى/ جامعة القادسية       بايوميكانيك /سين مردان عمرحا.د .  -2جامعة بغداد .    /بايوميكانيك ألعاب قوى /صريح عبد الكريم ا.د . -1  
 حسين حميدي/ بايوميكانيك ألعاب قوى/ جامعة ميسان أ.م.د. محمد -4رويح حبيب /  تدريب ألعاب قوى / جامعة القادسية  ا.م .د رحيم - 3  
 ريب ألعاب قوى / جامعة البصرة  .م.د. ماجد علي موسى / تدا -6       اختبارات كرة قدم / جامعة ذي قار سلمان عكاب سرحان / -5  

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

     جامعة القادسية / اختبارات وقياس / مي علي عزيز -10أ.م.د. سالم جبار صاحب / اختبارات كرة قدم / جامعة القادسية .       -9    
   .145م,ص 2007, 1, دار المواهب,النجف االشرف ,ط أدوات البحث العلمي في بحوث التربية الرياضيةمحسن علي السعدون وآخران :  -3
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حي  تمثل هلذ األرتام تسلسنل االهمينة ( 5 -1مدى االهمية النسبية لكل مجال من   ل اعطات الترتيم من )
عد جمع هلذ االرتام لكل مجال وتقسنيمه علنى مجمنوع ارات ال بنرات علنى جمينع النسبية وفق رأ  ال بير وب

المجاالت )الجزت على الكل( تظهر لنا االهمية النسبية لكل مجال منن مجناالت المقيناس ومنن ثنم ينتم ترتينب 
 منن حين  االهمينة إل تعطنى الرتبنة( تسلسنل المجنال 4 -1)تمثل الرتب المجاالت حسب نسبة اهميتها حي  

لنهنا ي مجال اهمية ومن   ل جمع ارات ال برات كان الترتينب ا ألتل (4)الهم مجال وهكلا إلى الرتبة  (1)
  :للمجاالت حسب االهمية هو

او  المجننننننال التنسننننننيقي .3 (.%27)المجننننننال التحكيمنننننني .2 (%29المننننننالي واالع منننننني )المجننننننال  .1
 .(%18) المجال الفني. 4 .(%26)االدار 

 
 :مجاالت المقياسلوبدائلها رات فقالصياغة  -ثانيا

مننن الفقننرات  ةمجموعنن انبعنند االطنن ع علننى المصننادر الم تصننة بموضننوع البحنن  صنناغ الباحثنن          
 الننل  حصننل عليننه الباحنن  مننن  نن ل اراتعلننى ضننوت الترتيننب وبنندا لها تتناسننب مننع نسننبة اهميننة المجننال و

قنرة منن فو بلغ عدد البدا ل  مس لكنل ،  لنسبيةاحسب االهمية بعدد الفقرات لكل مجال ال برات كما روعي 
بحي   صممالمقياس المالباح  ان طريقة البدا ل ال مسة تت تم بوكل تام مع طبيعة  فقرات المقياس ال يرى

ن الفقنرة من جمع التفاصيل الفرعية لكل فقرة وتم ترتيب هلذ البدا ل حسب تكامل تكون هلذ البدا ل اتدر على
( وحسنب طبيعنة 5 -1لبندا ل منن )والمثالينة فني التنظنيم حين  ترتبنت ا للجهة المنظمنة وجهة الجهد المبلول

 ملينة فني التنظنيم التكاالتي تمثل الحالة  لإلجابةهو  (5) الفقرات أ  كونها ايجابية أو سلبية ، بمعنى ان الرتم
 رى وانمنالمقناييس اال نوالعكس بالعكس علما ان البدا ل لم تكن واحدة لجميع الفقرات كمنا هنو المعتناد فني ا

ل كمنا روعني فني صنياغة الفقنرات االحاطنة بجمينع تفاصني لكنل فقنرة بندا لها ال اصنة حسنب طبيعنة الفقنرة 
قنرات فوتنم مراعناة عندد  أللعاب القوىالعملية التنظيمية بحي  يتسنى أل  و   است دامها في أ  بطولة 

 كل مجال من المجاالت االربع فيها .
 

 ات المقياس:صالحية فقر -ثالثا 
استمارة استط ع ارات ال برات والم تصين على وكل اسنتبيان مغلنق مفتنوح  انبعد للك عرض الباحث     

إل تعند صن حية الفقنرات مننن  يتضنمن الفقنرات وبندا لها لمجناالت المقيناس لبينان صن حية الفقنرات وبندا لها

ته صنالحة لقيناس السنمة المنراد تياسنها ، وتقندر المتطلبات االساسية لبنات المقاييس ، ال ينبغي ان تكون فقرا

حين  تنام ( فقنرة 57حين  تضنمن االسنتبيان )،  (1)هلذ الص حية بآرات مجموعنة منن ال بنرات المت صصنين

بعرضها على مجموعة من ال برات  للتأكد من صن حيتها وونمولها وتحقيقهنا للمسنتويات المطلوبنة  انالباحث

  الفقنرات التني تسنهم فني تيناس هفقرات وبدا لها المعروضنة فني االسنتبيان وبعد جمع االستبيان تبين بان ال

وتد نالت أغلب الفقرات تبول جمينع ال بنرات منع ولم يضف أ   بير فقرة ا رى ألعاب القوى تنظيم بطولة 

منن مجنال التحكنيم علنى  (14، 13، 6الفقنرات )اجرات تعدي ت يسيرة في صياغة البعض منها ولم تحصل 

 .وبهلا تم حلفها من مجاالت المقياس السوال( برات )بسبب عدم امكانية احصات االجابة لبدا ل تبول ال 

  لفقرة:ادرجة المقياس وقيمة  –رابعا 

ية في عفي الكوف عن الحقيقة الوات تأثيرهابالنظر لتباين مستويات االس لة المصاغة ومدى           

التي وبدا لها انية المجاالت في المقياس على توليد االس لة وال ت ف إمكوالمقياس ككل مجاالت المقياس 

وألجل جعل العمل موضوعيا في تصميم المقياس و يتعامل مع كل فقرة على انها توكل تكوف عن مكنونه 

                                                           
(1  .447ص ,1985,هرة مكتبة االنجلو المصرية , القا  3,ط مناهج البحث في التربية وعلم النفس)ترجمة( محمد نوفل واخرون:  ديويولد فان دالين  (
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ولجعل درجة المقياس من حسب اهمية الفقرة وزناً ما تد ي تلف مع الفقرات اال رى وتد يتوابه مع بعضها 

الى  انلجأ الباحثذ الدرجة متعارف عليها في االوساط االكاديمية وغير االكاديمية ( لكون هل100%)

عرض استمارة استط ع ارات ال برات والم تصين على وكل استبيان ثاني لبيان نسبة اهمية كل فقرة من 

ن   ل لكل منها مالم وية فقرات المقياس ، إل تم عرض هلذ الفقرات على ال برات لبيان مدى النسبية 

( حي  تمثل هلذ األرتام تسلسل االهمية النسبية وفق رأ  ال بير وبعد جمع هلذ 5 -1اعطات الترتيم من )

 ةارات ال برات على جميع الفقرات )الجزت على الكل( تظهر لنا النسب االرتام لكل فقرة وتقسيمه على مجموع

لكل فقرة ضمن  الم ويةمجموع نسبة  ق بينلكل فقرة من فقرات مجاالت المقياس ومن   ل التوافالم وية 

 تظهر لنالمجال على حدذ حسب را  ال برات ومن   ل)تانون النسبة والتناسب( ل الم ويةالمجال مع نسبة 

( وعليه تكون درجة المقياس هو جمع لقيم الفقرات هلذ %100تيمة الفقرة ضمن المقياس بما يساو  من )

نقوم  ولغرض معرفة درجة التقييم لتنظيم البطولة ،( 1دول )في ج مبين( كما %100التي تساو  )

يجمع النات  لجميع الفقرات فتظهر لفقرة الثابت ومن ثم البديل ل قيمةبتعويض  تسلسل البديل الم تار للفقرة ب)

فعلى سبيل المثال ان بطولة ما كانت جميع ( مفتاح التصحيح 2كما مبين في جدول) (لنا تيمة تنظيم البطولة

كل فقرة من فقرات البديل االول ل تياراتها هو البديل االول لكل الفقرات فيكون تيمة اجاباته هي تيمة ا

ألن ( 20وبهلا يكون اتل تيمة تقييم لبطولة ما في المقياس تساو  ) (%20المقياس أ  مجموعها يساو  )

تنظيم وعليه لم تكن درجة أتل تيمة القيام بتنظيم أ  بطولة مهما يكن هلا التنظيم البد من بلل جهد لهلا ال

(ألنها %100على تيمة تقييم لبطولة ما في المقياس تساو )أوتقييم لبطولة ما في المقياس تساو  )صفر( ، 

وهو يساو  مجموع تيمة البديل ال امس في ( لكل الفقرات 5متأتية من ا تيار اعلى البدا ل وهو البديل )

 ( .%100ون النات  )يكف مفتاح التصحيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( يبين قيمة الثابتة للفقرات ضمن كل مجال من مجاالت المقياس حسب نسبة اهميتها في القبول من وجهة نظر آراء الخبراء 1جدول ) 

رقم 

 الفقرة
 سؤال الفقرة

 (5-1درجة أهمية كل فقرة)
القيمة الثابتة 

الدرجة  للفقرة 

(50) 

نسبة درجة االهمية 

 من الدرجة الكلية

 2.70 2.072 50 عدد القضاة الموجودين في بطولة ؟      1

 2.70 2.072 50 درجة القضاة الموجودين في البطولة ؟ 2

 2.54 1.948 47 عدد الحكام المشرفين على فعاليات الساحة والميدان في البطولة ؟  3
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 2.59 1.989 48 (؟ عدد حاالت االعتراض من قبل الفرق المشاركة في البطولة )المعدل لكل سباق 4

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

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

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

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

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

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

 2.16 1.658 40 لمشاركين في بطولة ؟ما هي اسس اختيار القضاة والمحكمين ا 11

 27.00% %20.721 500 المجموع لمجال أو محور التحكيم 

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

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

 1.12 2.072 50 شاركة بالبطولة؟ عدد الفرق الم 14

 1.12 2.072 50 مشاركة الفرق حسب الجنس بالبطولة؟ 15

 1.09 2.031 49 عدد الالعبين للفرق المشاركة بالبطولة ؟ 16

 1.12 2.072 50 آلية افتتاح واختتام بطولة ألعاب القوى ؟ 17

 1.03 1.906 46 يد المستخدمة بالبطولة ؟عدد المجاالت المقامة عليها سباقات السرعة والحواجز والبر 18

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

 0.94 1.741 42 نوع األدوات المستخدمة بالبطولة ؟ 20

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

 1.05 1.948 47 يام أو ساعات التي تقام خاللها البطولة ؟  عدد أ 22

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

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

 0.98 1.823 44 لمشاركة بالبطولة التي تقوم بها اللجنة المنظمة ؟الية استقبال الوفود ا 25

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

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

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

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

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

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

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

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

 1.01 1.865 45 ت البطولة ؟ تجهيزات) زي ( طاقم القضاة والمحكمين في سباقا 34

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

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

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

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

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

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

 2.34 1.699 41 بطولة ؟عدد المفاجئات المتحققة في نتائج سباقات ال 40

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

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

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

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

 18.00% 13.096 316 المجموع لمجال أو المحور الفني 

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

 2.75 1.699 41 للبطولة المثالية ؟عدد الصحف الحاضرة  46

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

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

 2.61 1.616 39 تقام في البطولة يوجد حضور لمسؤولين كبار )رياضيين وغير رياضيين( للسباقات التي 49

 3.35 2.072 50 نوع  الجوائز المقدمة للفائزين بالبطولة ؟ 50

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

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

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

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

 29.00% 17.944 433 المجموع لمجال أو المحور المالي واالعالمي

%100 %100 2413 جموعالم  

 
 يبين مفتاح التصحيح لفقرات المقياس كل حسب البديل المختار ( 2جدول )  

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

1 0.54 1.08 1.62 2.16 2.70 

2 0.54 1.08 1.62 2.16 2.70 

3 0.51 1.02 1.52 2.03 2.54 

4 0.52 1.04 1.56 2.07 2.59 
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5 0.45 0.91 1.36 1.81 2.27 

6 0.48 0.95 1.43 1.90 2.38 

7 0.49 0.97 1.46 1.94 2.43 

8 0.43 0.86 1.30 1.73 2.16 

9 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 

10 0.49 0.97 1.46 1.94 2.43 

11 0.43 0.86 1.30 1.73 2.16 

12 0.16 0.31 0.47 0.63 0.78 

13 0.17 0.33 0.50 0.66 0.83 

14 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

15 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

16 0.22 0.44 0.66 0.88 1.09 

17 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

18 0.21 0.41 0.62 0.82 1.03 

19 0.21 0.41 0.62 0.82 1.03 

20 0.19 0.38 0.56 0.75 0.94 

21 0.18 0.37 0.55 0.73 0.92 

22 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05 

23 0.21 0.43 0.64 0.86 1.07 

24 0.20 0.40 0.60 0.80 1.01 

25 0.20 0.39 0.59 0.79 0.98 

26 0.21 0.42 0.63 0.84 1.05 

27 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

28 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

29 0.19 0.38 0.58 0.77 0.96 

30 0.22 0.45 0.67 0.89 1.12 

31 0.18 0.36 0.54 0.71 0.89 

32 0.22 0.44 0.66 0.88 1.09 

33 0.21 0.43 0.64 0.86 1.07 

34 0.20 0.40 0.60 0.80 1.01 

35 0.18 0.36 0.54 0.71 0.89 

36 0.17 0.35 0.52 0.70 0.87 

37 0.15 0.29 0.44 0.59 0.74 

38 0.50 1.00 1.50 2.01 2.51 

39 0.54 1.07 1.61 2.14 2.68 

40 0.47 0.93 1.40 1.87 2.34 

41 0.50 1.00 1.50 2.01 2.51 

42 0.54 1.07 1.61 2.14 2.68 

43 0.51 1.03 1.54 2.05 2.56 

44 0.55 1.09 1.64 2.19 2.73 

45 0.62 1.23 1.85 2.46 3.08 

46 0.55 1.10 1.65 2.20 2.75 

47 0.56 1.13 1.69 2.25 2.81 

48 0.63 1.26 1.89 2.52 3.15 

49 0.52 1.04 1.57 2.09 2.61 

50 0.67 1.34 2.01 2.68 3.35 

51 0.54 1.07 1.61 2.14 2.68 

52 0.48 0.96 1.45 1.93 2.41 

53 0.60 1.21 1.81 2.41 3.01 

54 0.63 1.26 1.89 2.52 3.15 

 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 المجموع 

 االسس العلمية للمقياس  -2 - 3 -3
 صدق االختبار :  -3-3-2-1 

منهنا ، ويقصند  التأكنداو واضنعه  المقيناسيعد الصندق منن العوامنل األساسنية التني ينبغني لمسنت دم  
دى تنرب الموضنوع النل  بالصدق هو )ان يقيس اال تبار فع  السمة التني وضنع منن اجنل تياسنها( ، أ  من
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وكلمنا كنان المقيناس يحمنل أكثنر منن موونر ، (1)تياسنه  ألجنليقيسه اال تبار فع  من الموضوع النل  صنمم 
للصدق زادت الثقة به في تياس ما أعد لقياسه وتد است رج عدة دالالت للصدق وفق ما يتطلبه بنات المقياس 

 وهي كما يأتي : 
 الصدق الظاهري: -1

اننه علينة م اعتماد الصدق الظاهر   الل  يعني الحكم على الويت بمجرد الم حظنة الظاهرينة تو           
علننى بعننض  ( فقننرة57ومتضننمن ) المبتكننر المقينناسعننرض حينن  صننادق فنني تينناس مننا وضننع مننن اجلننه 

لأل ننل بم حظنناتهم العلميننة عننن   فنني مجننال اال تبنناراتو أللعنناب القننوىفنني المجننال الرياضنني الم تصننين 
يسنت دم الصندق 2على تياس منا وضنع منن اجلنه أو السنمة المنراد تياسنها " المقياس"ويقصد به تدرة  المقياس

لا صندق  المقياسالى ما يقيسه اال تبار في الظاهر ومن المرغوب بصفة عامة ان يكون  لإلوارةالظاهر  
، (3)ابة المطلوبنة ظاهر  ، ال يلعب الصدق الظاهر  دورا واضحا في توجيه انتباذ المفحو  الى نوع االج

ارات  معالجنةعلما انه تد تنم  ويعد اتفاق ال برات على ص حية الفقرات نوعا من الصدق الظاهر  ل  تبار،
لمعرفننة الفقننرات الصننالحة مننن غيرهننا ومننن هنننا اصننبحت عنندد فقننرات ( 2با تبننار )كننا إحصننا يا ال بننرات
 . مجاالت اربع موزعة على  فقرة (54)المقياس

 ايزي :الصدق التم -2
الصدق  وان سعي الباح  على استعمال انواع متعددة لتحصيليعد الصدق التمايز  احد انواع الصدق       

 قنة الصندقدليل لتولد االطم نان والموثوتية بصدق المقياس للغرض الل  اعد من اجل تياسه وللتأكد من حقي
ستند هلا ست راج القدرة التميزية حي  يويمكن تحصيله من   ل االتمايز   معامل الصدق اناستعمل الباحث

 ع من الصدقالى هلذ العملية )القدرة التميزية ( كون اسمه مستنبط منها ، حي  تم است راج هلا النوالصدق 
ة تميزية ان للفقرات تدر  ل است راج القدرة التميزية لجميع الفقرات على حدة وللمقياس ككل حي  ظهرة 

 . لها صدق تمايز والمقياس مقياس لفقرات الويدل للك على ان 
 :درجات المقياسثبات  -3-3-2-2

الدرجات التي يتم الحصول عليها دتيقة و الية من ال طأ وهلا  " تكون اال تبار الثابت هو الل           

يعني أنه في حال تطبيق نفس أداة القياس )اال تبار أو المقياس(على نفس الفرد أو الويت أ  عدد من 

ت بنفس الطريقة والوروط ،فإننا سوف نحصل على نفس القيمة في كل مرة حي  تدل هلذ القيمة على المرا

 باست راج انتام الباحثولللك   4" أن الويت الل  تم تياسه لم يتغير في غضون فترات القياس الم تلفة 

 الثبات بعدة طرق وهي :

 الثبات بطريقة االتساق الداخلي : -1

، ويعد هلا االسلوب  (5)ات اال تبار هو االتساق في تياس الويت الل  تقيسه اداة القياسيقصد بثب         

من ادق الوسا ل المعتمدة في ايجاد االتساق الدا لي لفقرات المقياس أ  اساسا لمعرفة فيما الا كانت كل 

اق الدا لي يعني مدى االتسحي   فقرة من فقرات المقياس تسير في نفس المسار الل  يسير فيه المقياس كله 

 أ  انها تقدم لنا مقياسا يعضد بعضه على البعض للا اتساق مفردات المقياس مع بعضها في تياس سمة ما

وبعد است رج النتا   تم معالجة   ( بطولة38)( عدد ٭ العاب القوىفقد طبق المقياس على )بيانات بطوالت 

ومن ثم التعامل مع نتا   كل مجال مع رة مع مجالها البيانات احصا يا من   ل التعامل مع نتا   كل فق

نتا   المقياس ككل وللك من   ل است راج معامل االرتباط وتم مقارنة القيمة المست رجة مع القيمة 

 . (0.05وبمستوى داللة ) (36حرية )( عند درجة 0.321البالغة )الجدولية 

 : كرونباخ الفامعامل طريقة الثبات ب -2

                                                           
(1  .389،ص2000، بيروت ، دار النهضة العربية ،  8ط علم النفس المعاصر ، : المليجيحلمي  (
1، القاهرة ،  , مركز الكتاب للنشر 1, ط والموضوعية والمعايير المعامالت العلمية بين النظرية والتطبيق  الصدق والثباتمصطفى باهي :  - 2  . 23،ص  999
(3  (312-311 ص: 1980، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1، ط القياس النفسي:  فرجصفوت  (
 . 110, ص 2006, مركز الكتاب للنشر والتوزيع , القاهرة ,  1, ط  مدخل إلى القياس في التربية البدنية والرياضية محمد نصر الدين رضوان :  - 4

 248: 2000, عمان , دار المسيرة للنشر , 1,  ط وعلم النفس القياس والتقويم في التربية: ملحم سامي  (5)
  الخرى االمحافظات أللعاب القوى وأرشيف كلية التربية الرياضية وارشيف مديريات تربية محافظة القادسية وتم الحصول عليها من ارشيف االتحاد المركزي ٭ 
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ات الى يقوم هلا النوع من الثبات على اساس معالجة حالة التحيز في تقسيم البياناو نوأ        

ق أو د تطبيعند المعالجة االحصا ية لبيانات العينة عن)الفقرات الفردية والفقرات الزوجية(مجموعتين

ق يع طرجملوللك من   ل است راج معدل تيمة الثبات تحصيل معامل االرتباط بطريقة التجز ة النصفية 

، ( باخ الفا)كرون التجز ة النصفية الممكنة في بيانات العينة لتحقيق الثبات من   ل معادلة تسمى بمعادلة

ل كنتا    من   ل التعامل معالمعالجة االحصا ية عن طريق تطبيق هلذ المعادلة  انحي  أجرى الباحث

تم يمن اط و  ل است راج معامل االرتبومن ثم التعامل مع نتا   المقياس ككل وللك من  مجال على حدذ

ى داللة وبمستو (36حرية )( عند درجة 0.321البالغة )المست رجة مع القيمة الجدولية  مقارنة القيم

(0.05.)    

 :موضوعية المقياس  -3-3-2-3
و صية أو رأ  المصحح أ  انه في  تعني "توتف ع مة السوال أو اال تبار علىموضوعية ال         

،كما تعني " عدم ا ت ف المقدرين في  1 تبار الموضوعي ال ت تلف الع مة با ت ف المصححين " اال

تعويض  تسلسل البديل وبما ان للمقياس مفتاح تصحيح وهو ) 2الحكم على ويت ما أو على موضوع معين "

 تظهر لنا تيمة تنظيم البطولة(الم تار للفقرة بقيمة البديل للفقرة الثابت ومن ثم يجمع النات  لجميع الفقرات ف

 كماالتصحيح الست راج تيمة تقييم تنظيم البطولة ال تووبها اللاتية وبهلا فان المقياس موضوعي الن عملية 

بحي  يمكن عن   (%100قياس هو تست رج الدرجة من ))معيار المتعتمد على المعايير وان الموضوعية 

والمقياس المصمم في هلا البح   الموضوعات أو األحدا  أو األفرادموضوعية على  أحكام إصدارطريقها 

يعطي هلا الموور الن فيه درجات )تيم ثابتة(على كل فقرة وعلى القا م باال تبار تسجيل نتا   البطولة وفق 

تصميم المقياس وثم يجمع تحصيله في المقياس ثم يصدر الحكم على البطولة وفق الدرجة التي حصلت 

تقييم جهود المنظمين وبهلا تكون الدرجة الكلية في المقياس محكا دا ليا للمفاضلة بين  في المقياسعليها 

 .لبطولة ما عن بطولة ا رى 

 القدرة التميزية : -3-4

بلغت  بطوالت()بيانات الألعاب القوى بتطبيق المقياس على عينة من بطوالت  انم الباحثتا              

يم ت انحثرتيب النتا   التي حصل عليها بصورة تصاعدية ثم ا ل البابت ا( بطولة ثم بعد للك تام38)

( 19موعة )( من القيم من األعلى وبلغ عدد أفراد المج%50لمجموعتين ، المجموعة األولى توكل نسبة )

( بطولة 19) وبلغ عدد أفراد المجموعة ( من القيم من األسفل%50بطولة والمجموعة الثانية توكل نسبة )

بالغة ولية التم است راج تيمة )ت( المحتسبة للعينات المستقلة غير المترابطة وتيمة )ت( الجدأيضا ثم 

 (.0،05ة ) ( وبمستوى دالل 36عند درجة حرية )  (2.03)

  صعوبة المقياس:درجة  -5 -3

تعتمد  التي س التحصيليان معامل الصعوبة ليس ضرورة دا مة في جميع المقاييس وانما في مقاي     

ت معام  تست دم فيها فقد نجد مقاييس ليس بالضرورة انتكون ضرورية ،  إلجابات الصحيحة وال اط ةا

ما هم فقط وم لبطولتما تاموا بفعله   ل عملية التنظيال يطلب من العينة نقل  مقياسنا هلاالصعوبة ومثالها 

ى ل ال معنا اان للصعوبة مكانوأُريد كوفه للمجتمع ، فهنا ال نجد  البطولةواتع عاووذ في سولوا عن 

 تلفقرااالن  لإلجابات الصحيحة وال اط ة بل هي اجابات كوف واتع غير  اضعة لمعيار الصواب وال طأ

  أالجابة بدا لها بطريقة ال يوجد فيها  طا وانما متدرجة المستوى حتى تصل الى تكامل ا ترتبالتي 

 البطولة ظيم هلذهد المبلول في تنالي تكوف عن مقدار الجوبتتكوف عن اجزات من الحقيقة الى الحقيقة كلها 

لبح  عينة ا ولكن تد يعطينا معامل الصعوبة موورا على مدى تحقق الفقرة لدىوفق الحقيقة التي اكتوفت 

 . من   ل النسبة التي يظهرها من   ل الطرق االحصا ية التي تست دم في هلا المجال  
                                                           

  . 62, ص 2004امعي , العين ن اإلمارات العربية المتحدة , , دار الكتاب الج 1, ط أساسيات القياس والتقويم التربويزيد الهويدي :  -1
 . 64مصطفى باهي :مصدر سبق ذكره ,ص - 2
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 ية : الوسائل اإلحصائ  - 6 -3

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

 النسبة الم وية -
 الحسابي.الوسط  -

 المعيار .االنحراف  -

 االرتباط البسيط ) بيرسون ( . -

  متساويتين.ولعينتين  للعينات المستقلة ا تبار )ت( -
 ل متغير واحد .في حا ( 2كا ) مربع كآ  ا تبار -

 (2) ......معادلة كرونباخ الفا -
 مجموع درجات العينة على الفقرة                                   

   (3)........   100×معامل الصعوبة للفقرة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 اعلى درجة للفقرة× عدد العينة                                    

 

 ومناقشتها  عرض النتائج -4
 الصدق الظاهري للمقياس ومناقشة نتائج  عرض -4-1
 : صالحية مجاالت المقياسرض ومناقشة نتائج الصدق الظاهري لع -1 -4-1 

لمحسوبة ا (2( نتا   تحديد ص حية مجاالت المقياس المبتكر حي  ظهرت تيمة )كا3)يبين الجدول        

( ونسبة 1عند درجة حرية ) (3.84( الجدولية التي تساو  )2( وبعد مقارنتها بقيمة )كا12) حي  تساو 

على  هلا يدلو معنوية(على الترتيب اتضح بأنها اكبر من القيمة الجدولية ولات داللة إحصا ية 0.05 طا )

 وىاب القالعجله وهو تنظيم بطولة تصلح لقياس ما وضع من ا انإن مجاالت المقياس التي وضعها الباحث

حقيق ن   ل تطولة موتقييم جهود العاملين على عملية التنظيم الن المقياس المبتكر يقييم مستوى التنظيم للب

 ضمن اب القوىالعتنظيم بطولة  تعمل علىاالنجازات واالعمال التي يقوم بها اعضات لجنة المسابقات التي 

 ة( المحسوب2كاالخبراء والمختصين لصالحية مجاالت المقياس وقيمة )أراء ( يبين  3جدول )       
 لكل مجال من مجاالت المقياسآلراء الخبراء 

 المجال   ت
 2قيمة كا  رأي الخبراء 

 ال يصلح يصلح   المحسوبة

 12 0 12 محور التحكيم       1

 12 0 12        االداري           أو  يمحور التنسيقال 2

 12 0 12 محور الفنيال 3

 12 0 12 المحور المالي واالعالمي 4

 (3.84(= )1=1-2( ودرجة حرية )0.05( الجدولية عند مستوى داللة )2قيمة )كا  
يدل  مما انمجاالت المقياس كما ان ال برات لم يضيفوا ا  مجال ا ر الى المجاالت التي عرضها الباحث

قييم نيس أو ال برات هي المجاالت التي يمكن من   لها ان نق على ان المجاالت التي حصلت على موافقة

ي المال ، كما والبد من توضيح سبب دم  المجال مستوى تنظيم أ  بطولة وال يوجد غير هلذ المجاالت

ك تررا ر ولللواالع مي؛ ألن بعض الفقرات لهلين المجالين متدا لة وال يمكن اعتبارها لمجال دون اال 

 .هلين المجالين الباحثان دم  

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

                                                           
,  214,  157,  102, ص1999, دار الكتب والنشر , الموصل , التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضية وديع ياسين التكريتي , حسن محمد :  -1

240 ,263 , 277  . 

   .  165,ص 2000, القاهرة , دار الفكر العربي,  1, ط القياس والتقويم النفسي والتربوي اساسيات وتطبيقات وتوجيهات المعاصرةصالح الدين محمود عالم :  -2
3-  
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لكل مجال من مجاالت المقياس حي  حصلت المجاالت على  الم وية ( نتا   النسبية4يبين الجدول )     

ة على أعلى نسبة اهمي المحور المالي واالع مينسبة اهمية وفق رأ  ال برات وكما مبينة ادناذ حي  حصل 

 الحالة المالية  ( من درجة المقياس وهلذ اوارة واتعية الى دور%29تساو  )حي  كانت 

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

 المجال   ت

 ( 5 -1نسبة األهمية لكل مجال   )

 الدرجة  المالحظات

(50) 

نسبة درجة 

االهمية من 

 لكلية الدرجة ا
 التسلسل 

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

 عشرية

 3 % 26 44 االداري                  أو  يمحور التنسيقال 2

 4 % 18 30 المحور الفني  3

 1 % 29 49  المحور المالي واالعالمي 4

  %100 169 المجموع  

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

حافز القو  ل عبي الفرق من حي  نور اللعبة وتوفير الفي عملية التنظيم لتنظيم أ  بطولة  واالع مية 

، المواركة على بلل المزيد من الجهد من اجل أتقان فنون اللعبة ورفع مستواها في البلد وزيادة مزاوليها 

وعلى الرغم من ا ت ف النسبة في اهمية المجاالت وبفارق تليل من النسبة اال انها تعطي موورا واضحا 

المحور  جات ا جميعا ليكون النات  التنظيمي متكام  ، كماعلى الترابط بين المجاالت والبد من تكامله

وهلذ النسبة  (% 27التحكيمي بالمرتبة الثانية من حي  االهمية النسبية حي  حصل على نسبة تساو  )

تعكس الدور المهم الل  يناط بالطاتم التحكيمي لكل بطولة ككل حي  ينعكس هلا الدور في عملية التنظيم أ  

     بالموضوعية تتسم التحكيم متميزا وعادال من   ل است دام الوسا ل واالجهزة الحديثة التي انه كلما كان

 
 حسب اهميتها من وجهة نظر آراء الخبراء ( يبين المدرج التكراري لنسب المجاالت ضمن المقياس1شكل )

ا كان التحكيم سي ا فانه يوثر للك ال العملية التنظيمية وبالتالي نجاحها على العكس منساهم للك في استقرار 

تود  الى عدم انتظام ؛ البطولة على التنظيم بوكل كبير جدا ألنه يصدرعنه ترارات للفرق المواركة في 

المحور )االنسحاب واالعتراض والوغب ..الخ(، أما  سير العملية التنظيمية للبطولة ومن هلذ القرارات هي
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الثة من مستوى االهمية وبفارق تليل جدا عن المستويين االول والثاني فجات بالمرتبة الث التنسيقي أو االدار 

( وهلذ النسبة تعكس اهمية هلا المحور الل  يلعب دورا كبيرا % 26حي  حصل على نسبة اهمية تساو  )

من   ل توحيد الجهود وتنسيقها باالتجاذ الل   في التنظيم للبطولة واالهداف المتو اة من هلذ البطولة ،

حي  ان النسبة الدنيا التي حصل عليها المجال الفني هي نتيجة مقبولة كما  صب فيه نجاح البطولة ،ين

كون هلا المجال هو نتاج لمجموعة من القرارات غير المباورة من تبل لجنة المسابقات ( % 18تساو  )

توثر  التي تنظم البطوالت إلأو الموسسات الرياضية أو الهي ات االدارية أو االتحادات المركزية أو الفرعية 

حول تباين المستوى الفني في الن اغلب فقراته تدور السباتات  وتا ععلى ظهورذ كما هو نات  من تحصيل 

 والمسافات االوتاتالفرق وغالبا ما يعرف هلا من   ل  بها العبي يأتيي تال المستوياتالبطولة كطبيعة 

  ل تبل البدت بالتنظيم للبطولة من  من ترارات ات لت سابقا كما وأنها غالبا ما يكون هلا المحور نات 

وان هلذ النسبة تعكس أهمية اوراك أو عدم اوراك بعض الفرق وعددها وجهات انتسابها ومستواها الفني 

  هلا المحور بما ينسجم مع دورذ في العملية التنظيمية. 

 المقياس: فقرات صالحية الصدق الظاهري لومناقشة نتائج  عرض -4-1-3

( 2ظهرت تيمة )كاأ( نتا   تحديد ص حية فقرات مجاالت المقياس المبتكر حي  5يبين الجدول )          

 (3.84)       ( الجدولية التي تساو 2وبعد مقارنتها بقيمة )كا لكل فقرة من فقرات المقياس تيمة المحسوبة

الجدولية ولات داللة بأنها اكبر من القيمة على الترتيب اتضح  (0.05( ونسبة  طا )1عند درجة حرية )

( من فقرات المقياس لم يحص  على 14، 13، 6)  لجميع فقرات المقياس عدا الفقرات إحصا ية معنوية

تيمة القبول التي تمتاز بكبر تيمتها عن القيمة الجدولية وفق النسبة المحددة وتحت درجة الحرية المحددة  

ت المقياس الل  وضعها الباح  تصلح لقياس ما وضع من اجله وهو تنظيم على إن فقرات مجاال وهلا يدل

المقياس المبتكر يقييم مستوى التنظيم  وتقييم جهود العاملين على عملية التنظيم  الن العاب القوىبطولة 

يم للبطولة من   ل تحقيق االنجازات واالعمال التي يقوم بها اعضات لجنة المسابقات التي تعمل على تنظ

على القبول من تبل رأ  ال برات اما الفقرات التي لم تحصل  ضمن مجاالت المقياس ، العاب القوىبطولة 

هو  على ص حية هلذ الفقراتل برات عدم موافقة ا انفتم حلفهما من فقرات المقياس حي  يعزوا الباحث

ي يمكن من   لها التدرج بهما من وعدم امكانية توفير البدا ل الصحيحة والمنتظمة الت هااستحالة ضبط تياس

اللاتية ولهلا تم  وبصيغ موضوعية ال تووبها الواتع الضعيف الى الواتع المثالي المنوود في البطولة المثالية

 ( فقرة موزعة على اربع مجاالت .54)وبهلا يكون عدد فقرات المقياس هوا حلفه

 

 

 

 

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



13                                                 

 

رقم 

 الفقرة
 سؤال الفقرة

 2قيمة كا رأي الخبراء
 المحسوبة

 تقيم الفقرة
 ال تصلح   تصلح

 معنوية  10 0 10 عدد القضاة الموجودين في بطولة ؟      1

 معنوية 10 0 10 في البطولة ؟درجة القضاة الموجودين  2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 معنوية 10 0 10 عدد الفرق المشاركة بالبطولة؟  17

 معنوية 10 0 10 مشاركة الفرق حسب الجنس بالبطولة؟ 18

 معنوية 10 0 10 عدد الالعبين للفرق المشاركة بالبطولة ؟ 19

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

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

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

 يةمعنو 6.4 1 9 نوع األدوات المستخدمة بالبطولة ؟ 23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 معنوية  6.4 1 9 مشاركة فرق المحافظات بالبطولة )تنوع (؟ 41

 معنوية 6.4 1 9 يعتمد أخيار الالعبين المنتخب على نتائج البطولة المقامة ؟ 42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 معنوية  10 0 10 نوع  الجوائز المقدمة للفائزين بالبطولة ؟ 53

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

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

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

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

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

 

  المقياسالثبات عرض وتحليل ومناقشة نتائج  -4-2
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 الفاكرونباخ الثبات بطريقةعرض ومناقشة نتائج  -1 -2 -4

المقياس حي   مجاالت أو محاور) ر( لثبات  الفاكرونباخ( تيمة معامل االرتباط 6يبين الجدول )        

,  0.718) و تسايمي ، والتنسيقي ، والفني ، والمالي واالع مي( على تيم ارتباط حصلت المحاور )التحك

كرونباخ على التوالي ، كما حصل المقياس ككل على معامل ارتباط الفا( ، 0.692,  0.575,  0.869

لتي تساو  وبعد مقارنتها بقيمة ) ر( الجدولية افقرة  (54لجميع الفقرات البالغة )( و0.895يساو  )

قيمة اكبر من الظهرت بأن القيم جميعها  ( 0،05 ـطـــا ) ( ونسـبة 36عند درجة حرية ) (0.321)

 ق المقياسثبات للدرجات المتحصلة من تطبييدل على وجود  وهلاالجدولية ولات داللة ارتباط تو  جدا 

  كرالمبت المقياسويدل للك على ثبات فاعلية طرق است دام التجز ة النصفية ،  با ت ف

 لى حدهمعامل ارتباط حسب طريقة  الفاكرونباخ لفقرات مجاالت المقياس ع( يبين  6 جدول )

 ولفقرات المقياس ككل  

 نوع الداللة عدد الفقرات  معامل االرتباط المجال  رقم المجال 

 معنوي 11 0.718 محور التحكيم 1

 معنوي 26 0.869 التنسيقي محور 2

 عنويم 7 0.575 المحور الفني 3

4 
المحور المالي 
 واالعالمي  

0.692 
10 

 معنوي

 معنوي 54 0.895 المقياس 

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

    نفسهاعطي النتاوهلا يعني إن المقياس ي .الجهة المنظمة للبطولة والجهد المبلول منها  في تياس تابلية 

لتي انات ا)درجة تقيم تنظيم البطولة( إلا أعيد في الوروط والظروف نفسها من   ل  أد ال نفس البي

 ى .طولة ا ربتنظيم حصل عليها من تنظيم بطولة ما لنفس العينة لفترة ال تسمح بالتعلم أو التدريب والقيام ب

  للمقياس: الثبات بطريقة االتساق الداخلينتائج  عرض ومناقشة -4-2-2

          )االتساق الداخلي ( لفقرات المقياس رض وتحليل ومناقشة معامل الثباتع -4-2-2-1

معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات المقياس بالمجموع الكلي لكل مجال من ( 7يبين الجدول )         

الفقرة الواحدة والمجموع  " يعد ايجاد الع تة االرتباطية بين درجة مجاالت المقياس بطريقة االتساق الدا لي

الكلي لدرجات المجال الل  تنتمي اليه أحد اساليب التحليل االحصا ي لفقرات المقياس وتعني ان كل فقرة 

تنظيم بطوالت العاب ، ولكون مقياس تقييم (1)يسير فيه المقياس ككلمن الفقرات تسير في نفس المسار الل  

باست راج الع تة التي تربط الفقرة الواحدة من المجموع  اناحثيتضمن مجموعة من المجاالت تام الب القوى

بيرسون( ، وفي ضوت للك الكلي لدرجات المجال الل  تنتمي اليه من   ل حساب معامل االرتباط البسيط )

تقيس السمة التي يقيسها اال تبار  يتم حلف الفقرة التي يكون معامل ارتباطها بالدرجة الكلية واط ة لكونها ال

 ( عند0.321الجدولية البالغة ) ككل ولمعرفة الداللة االحصا ية فقد تم مقارنتها مع تيمة معامل االرتباط

                                                           
 . 51،    1985، ، دار المعارف الجامعية  ، القاهرة القياس التجريبي في علم النفس والتربية عبد الرحمن محمد عيسو  :  -1
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معامل ارتباط كل فقرة من  فقرات المقياس بالمجموع الكلي لكل مجال من مجاالت المقياس ( يبين 7جدول )
 بطريقة االتساق الداخلي 

 داللةنوع ال معامل االرتباط المجال رقم الفقرة

1 

 محور التحكيميال

 معنوي 0.670

 معنوي 0.488 2

 معنوي 0.760 3

 معنوي 0.439 4

 معنوي 0.465 5

 معنوي 0.579 6

 عشوائي 0.444 7

 معنوي 0.449 8

 معنوي 0.533 9

 معنوي 0.403 10

 معنوي 0.426 11

12 

المحور التنسيقي أو 
 االداري 

 معنوي 0.418

 عنويم 0.514 13

 معنوي 0.593 14

 معنوي 0.466 15

 معنوي 0.427 16

 معنوي 0.617 17

 معنوي 0.385 18

 معنوي 0.649 19

 معنوي 0.448 20

 معنوي 0.374 21

 معنوي 0.441 22

 معنوي 0.416 23

 معنوي 0.409 24

 معنوي 0.448 25

 معنوي 0.556 26

 معنوي 0.610 27

 نويمع 0.497 28

 معنوي 0.422 29

 معنوي 0.548 30

 معنوي 0.376 31

 معنوي 0.674 32

 معنوي 0.476 33

 معنوي 0.607 34

 معنوي 0.448 35

 معنوي 0.524 36

 معنوي 0.596 37

38 

 المحور الفني

 معنوي 0.399

 معنوي 0.673 39

 معنوي 0.506 40

 معنوي 0.434 41

 معنوي 0.458 42

 معنوي 0.646 43

 معنوي 0.728 44

45 

المحور المالي و 
 االعالمي

 معنوي 0.470

 معنوي 0.707 46

 معنوي 0.481 47

 معنوي 0.595 48

 معنوي 0.602 49

 معنوي 0.426 50

 معنوي 0.395 51

 معنوي 0.458 52

 معنوي 0.490 53

 معنوي 0.468 54

 (0.321= )(36= 2-38 =2-ن( ودرجة حرية )0.05داللة )الجدولية عند مستوى ( رقيمة ) 
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يننع معننام ت ارتبنناط كننل فقننرة مننن ( ، ال يتبننين أن جم0،05داللننة ) ( ومسننتوى36=2-38( ) 2-درجننة )ن

مينع وهنلا يندل علنى ان جفقرات المقيناس بنالمجموع الكلني لكنل مجنال منن مجناالت المقيناس دالنة احصنا ياً 

اسنكها منع ت التي تنتمي اليها وهلا يعطينا موورا علنى تناسنق الفقنرات وتمفقرات المقياس تسير مع المجاال

 .بعضها البعض وهلذ ميزة المقياس الجيد 

 مناقشة معامل الثبات)االتساق الداخلي ( لمجاالت المقياسوعرض وتحليل  -4-2-2-2

موع الكلي للمقياس ( يبين معامل ارتباط كل مجال من مجاالت المقياس بالمج 8يبين الجدول )          

كلية عينة البح  حي  كلما كانت تيم معام ت ارتباط درجات مجاالت المقياس بالدرجة ال بياناتحسب 

ومن   ل الجدول يتبين أن جميع معام ت  (1)تساق الدا لي للمقياس ككل عالية كان للك دلي ً على ا

 صا ياً عند مقارنتها بالقيمة الجدولية البالغةللمقياس دالة اح ارتباط المجاالت الفرعية بالدرجة الكلية

 اخليالتساق الدابالمجموع الكلي للمقياس بطريقة تباط كل مجال من  مجاالت المقياس معامل ار( يبين  8جدول ) 

 نوع الداللة معامل االرتباط المجال  المجال رقم 

 معنوي 0.725 يمحور التحكيمال 1

 معنوي 0.875 يالمحور التنسيق 2

 معنوي 0.491 المحور الفني 3

4 
 المالي و المحور

 معنوي 0.787 االعالمي 

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

 (  ممنا يندل علنى ان مجناالت المقيناس تتماونى أو0،05( ومستوى داللنة )36( عند درجة حرية )0،321)

بتنالي و العناب القنوى لمقياس ككل في تياس ما وضع ألجله النل  هنو تقينيم تنظنيم بطولنة تتساير مع توجه ا

 تقييم جهود اللجنة المنظمة لهلذ البطولة  .

 عرض ومناقشة نتائج القدرة التميزية  -4-3

يا لالثانية )العو األولى تين( نتا   القدرة التميزية للمقياس حي  حصلت المجموع9يبين الجدول )         

( )تتيمة  وظهرتم تلفة لكل فقرة من فقرات المقياس على أوسط الحسابي واالنحرافات معيار  والدنيا( 

ند درجة ع( 2.03) المحسوبة لكل فقرة من فقرات المقياس وعند مقارنتها بقيمة )ت( الجدولية البالغة 

ة إحصا ي داللة الجدولية ولات على الترتيب اتضح بأنها اكبر من القيمة (0.05) ( وبنسبة  طا  36حرية )

 يم بطولةييم تنظلقياس الجهود المبلولة لتق انعلى إن لفقرات المقياس الل  وضعه الباحث وهلا يدلمعنوية 

دارية  ات االالجهات المنظمة )الهييو ل بنتا جه ولديه القدرة على التمييز بين مستويات  العاب القوى

ز ظهرت التمي البح  كما ان النتيجة النها ية لقدرة المقياس على الم تلفة ( وهلا ما يثبت تحقق فرضية

(  36ة )عند درجة حري( 2.03) وعند مقارنتها بقيمة )ت( الجدولية البالغة  (5.981تيمته تساو  )

وهلا  ية معنويةعلى الترتيب اتضح بأنها اكبر من القيمة الجدولية ولات داللة إحصا  (0.05) وبنسبة  طا 

 المطلوب هلا هون المقياس له القدرة على التميز بين البطوالت با ت ف مستوياتها التنظيمية وا على يدل

 لول من تبل لجان تنظيم بطوالت العاب القوى . من وسيلة القياس للجهد التنظيمي المب

 

                                                           
 . 68،    2001، مركز الكتاب للنور ، القاهرة ،  1، ط المعرفي الرياضيالقياس ليلى السيد فرحات :  -1
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 من فقرات المقياس  لعينتين )العليا والدنيا ( لكل فقرة)ت( المحتسبة قيمة الوسط واالنحراف وقيمة ( يبين 9جدول )

رقم 
 الفقرة

قيمة )ت(  المجموعة الدنيا المجموعة العليا
 المحتسبة

الداللة 
 االحصائية

 يم الفقرةيتق

 2ع 2س َ 1ع 1س َ

 مميزة معنوي 4.975 0.000 0.540 0.274 0.853 1
 مميزة معنوي 13.077 0.000 0.540 0.180 1.080 2
 مميزة معنوي 5.474 0.253 0.832 0.446 1.476 3
 مميزة معنوي 9.370 0.164 1.095 0.195 1.642 4
 مميزة معنوي 12.369 0.142 0.497 0.000 0.900 5
 مميزة معنوي 5.912 0.217 0.834 0.303 1.339 6
 مميزة معنوي 4.076 0.234 0.825 0.234 1.135 7
 مميزة معنوي 9.839 0.174 0.837 0.136 1.335 8
 مميزة معنوي 4.975 0.269 0.753 0.000 1.060 9

 مميزة معنوي 4.910 0.251 0.748 0.234 1.135 10
 مميزة معنوي 6.964 0.216 0.928 0.161 1.358 11
 مميزة معنوي 18.000 0.036 0.164 0.000 0.312 12
 مميزة معنوي 8.433 0.052 0.313 0.062 0.469 13
 زةممي معنوي 4.103 0.111 0.587 0.101 0.728 14
 مميزة معنوي 18.000 0.000 0.446 0.051 0.657 15
 مميزة معنوي 4.379 0.161 0.496 0.000 0.657 16
 مميزة معنوي 5.660 0.000 0.223 0.280 0.587 17
 مميزة معنوي 10.590 0.047 0.399 0.065 0.593 18
 مميزة معنوي 4.910 0.105 0.518 0.098 0.680 19
 مميزة معنوي 6.877 0.107 0.396 0.000 0.564 20
 مميزة معنوي 18.000 0.042 0.376 0.000 0.549 21
 مميزة معنوي 6.277 0.100 0.276 0.095 0.475 22
 مميزة معنوي 10.500 0.098 0.405 0.000 0.642 23
 مميزة معنوي 10.065 0.000 0.201 0.101 0.434 24
 ةمميز معنوي 4.185 0.083 0.353 0.100 0.477 25
 مميزة معنوي 18.000 0.048 0.431 0.000 0.630 26
 مميزة معنوي 5.812 0.111 0.528 0.101 0.728 27
 مميزة معنوي 6.429 0.119 0.493 0.000 0.669 28
 مميزة معنوي 10.500 0.000 0.384 0.088 0.596 29
 مميزة معنوي 2.089 0.084 0.411 0.051 0.458 30
 مميزة معنوي 12.522 0.092 0.273 0.000 0.537 31
 مميزة معنوي 4.025 0.000 0.219 0.262 0.461 32
 مميزة معنوي 5.339 0.000 0.214 0.175 0.428 33
 مميزة معنوي 3.612 0.096 0.339 0.084 0.444 34
 مميزة معنوي 6.000 0.067 0.207 0.150 0.433 35
 مميزة معنوي 3.207 0.083 0.293 0.055 0.366 36
 مميزة معنوي 6.429 0.000 0.147 0.079 0.263 37
 مميزة معنوي 8.060 0.000 0.501 0.385 1.213 38
 مميزة معنوي 8.581 0.224 0.957 0.366 1.802 39
 مميزة معنوي 7.529 0.223 0.614 0.240 1.180 40
 مميزة معنوي 9.798 0.227 0.870 0.167 1.503 41
 مميزة معنوي 3.618 0.000 0.535 0.407 0.873 42
 مميزة معنوي 5.237 0.245 0.864 0.263 1.296 43
 مميزة معنوي 9.798 0.000 0.547 0.205 1.008 44
 مميزة معنوي 6.698 0.279 0.778 0.258 1.362 45
 مميزة معنوي 6.360 0.278 0.780 0.282 1.358 46
 مميزة معنوي 9.247 0.265 1.126 0.000 1.689 47
 مميزة معنوي 5.237 0.323 0.928 0.301 1.459 48
 مميزة معنوي 8.227 0.196 0.962 0.196 1.484 49
 مميزة معنوي 12.369 0.211 0.741 0.000 1.340 50
 مميزة معنوي 10.590 0.169 0.592 0.123 1.100 51
 مميزة معنوي 4.916 0.000 0.482 0.315 0.837 52
 مميزة معنوي 18.000 0.138 0.635 0.000 1.206 53
 مميزة معنوي 6.245 0.301 0.829 0.000 1.260 54

 مميز معنوي 5.981 1.909 36.311 4.541 43.070 المقياس

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

  

 وصف المقياس بشكله النهائي -4-4
تصميم )الل  هو االول  لبح  في هلا العنوان الن فيه يتحقق هدف البح االولى ل  صة التتجلى         

أو مجاالت  ورامح( 4حي   لو  المقياس بأنه يتألف من )( العاب القوى ة وبنات مقياس لتقييم تنظيم بطول

التنسيقي أو االداري  المحور و ( فقرة11) يالتحكيم محورالوهي  وراالمح( فقرة موزعة حسب 54بـ )

( فقرات وللمقياس مفتاح تصحيح 10)االعالمي المالي والمحور و ات ( فقر7) الفني المحوروفقرة  (26)

فقرة ثم يتم جمع نات  لجميع الفقرات فينت  تيمة تقييم تنظيم بديل من بدا ل الالل  هو )القيمة الثابتة لكل 

واستمارة مفتاح التصحيح  مع( يمثل وكل المقياس بصورته النها ية 1) ملحق( ، وال%100البطولة من )

 بغرض تقييم تنظيمها .أللعاب القوى الل  يطبق على ا  بطولة االجابة على الفقرات 
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 فقرات مجاالت المقياس تقييمومناقشة نتائج وتحليل عرض  -4-5

موورا على مدى تحقق الفقرة لدى عينة البح  من   ل النسبة التي يعطينا معامل الصعوبة أن           

النسبة ( 10ول)يبين لنا الجدهلا المجال ، حي   رها من   ل الطرق االحصا ية التي تست دم فييظه

الم وية لتقييم فقرات المقياس ومن   ل القراتة السريعة للجدول يتبين بان النسب المتحققة هي ضعيفة جدا 

مجاميع ضمت المجموعة  اربعةتد توزعت الى   تنظيم بطوالت العاب القوىفي أغلب فقراتها ال ان تقييم 

وتد كانت النسبة الم وية لتحقق تلك الفقرات على التوالي )  (52،  44،  42،  37،  1) األولى الفقرات

وتعد هلذ النسبة ضعيفة جداً وغير مقبولة  %(%27.37 ، %28.42، %26.32، 27.89، 25.79%

 ، %25.79تراوحت ما بين ) هتمام بها حي كونها ال تعطي مووراً على جدية التنظيم لهلذ البطوالت واال

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

التسلسل 
 الفقرة

 عدد العينة
 البطوالت

القيمة الثابتة حسب اهمية الفقرة 
 حسب رأي الخبراء

اعلى درجة 
 للفقرة

 نةمجموع درجة اجابة العي
 على الفقرة

تحقق درجة 
 % الفقرة 

1 38 2.70 102.60 26.46 25.79 
2 38 2.70 102.60 30.78 30.00 
3 38 2.54 96.44 43.65 45.26 
4 38 2.59 98.50 51.84 52.63 
5 38 2.27 86.18 26.76 31.05 
6 38 2.38 90.29 40.87 45.26 
7 38 2.43 92.34 36.94 40.00 
8 38 2.16 82.08 41.47 50.53 
9 38 2.65 100.55 34.40 34.21 

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

، في حين ضمت ( وهي بمثابة درجة الـ )صفر(%20 صوصا وان درجة المقياس تبدأ من ) (28.42%

 36، 45،  34،  32،  30،  24،  22،  17، 12،  10، 9، 5، 2) وهي الفقراتأغلب المجموعة الثانية 

لتقييم تلك  ( وتد كانت النسب الم وية المتحققة54،  53،  51،  50،  48،  46،  45،  40،  38، 
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 35.79%، 36.32%،30.53 %،38.42، %34.21%،31.05%،30.00)التواليالفقرات على 

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

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

نسب باتي الفقرات انفة رغم أنها أعلى من  أيضاوتوير هلذ النسب الى أنها نسب ضعيفة جداً وغير مقبولة 

،  7،  6، 3وضمت المجموعة الثالثة الفقرات ) %( ،38.95، %30.00حي  تراوحت ما بين ) اللكر

( وتد كانت النسب الم وية المتحققة لتقييم تلك الفقرات  49،  43،  41،  31،  25،  23،  18،  15،  13

 %48.95، %48.42، %49.47، %47.37، %40.00%، 45.26%، 45.26على التوالي )

أعلى من نسبة الفقرات السابقة  وهي نسب( %46.84%،42.11،%47.37%،%45.26،42.11،

وضمت المجموعة  ،مقبولة التوى المطلوب كونها لم تحقق أدنى مستويات النجاح ولكن تبقى دون المس

وتد كانت النسب الم وية  (39،47، 29، 28، 27، 26، 21، 20، 19، 16، 14، 8، 4الفقرات ) رابعةال

 %58.42، %52.63،  %58.95%، 50.53%، 52.63المتحققة لتقييم تلك الفقرات على التوالي )

،51.05% ،50.53% ،50.53% ،56.32% ،52.11 %،51.05% ،51.58%،50.00%) 

ولكن  .(%50أولى مراتب القبول وهو مستوى فوق الـ ) نها حققتبدرجة بسيطة كو  وهي نسب  مقبولة

فض  عن السعي الحثي   االية مطلوب الطموح في االرتقات في المجموعة الرابعة الى أعلى مما وصلتيبقى 

واالرتقات في تحقيق فقراتهما والوصول بهما الى الدرجة التي ينودها والثالثة نية األولى والثايع مافي المج

وان مستوى تحقق فقرات المقياس المنظمون للبطوالت لكي تسهم في رفع مستوى تقييم تنظيم بطوالتهم . 

النسب  كونا بمستوى المثالية في المستقبل بصورة عامة  ال يبع  على التفاول في أمكانية تحقق فقراته

بصورة جدية له الدور من   ل سعي أعضات اللجان التنظيمية في توفير متطلباتها ضعيفة جدا ولكن يبقى و

الل  بدورة  العاب القوى المحليةوبالتالي تسهم في رفع مستوى تقييم تنظيم بطولة الكبير في تطوير تحقيقها 

ومن   ل ما تقدم تليمية والقارية والعالمية .  يكسب هلذ اللجان القدرة التنظيمية على تنظيم البطوالت اال

وال ترتقي الى مستوى في أغلبها نرى أن النسب الم وية المتحققة لتقييم فقرات المقياس هي نسب ضعيفة 

مما يعني ان اغلب البطوالت التي تنظم هي إلسقاط الفرض على أعضات ة الطموح المنوود في تنظيم بطول

 . انيات المادية والمعنوية التي تتمتع بها اللجان التنظيمية لهلذ البطوالت االتحادات أو لضعف االمك

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

وتم أد ال ( 2011-2008)للفترة من )درجة تقييم البطوالت المحلية التي أتيمت  (11يبين الجدول )        

من   ل القراتة السريعة للجدول يتبين بان النسب المتحققة هي ضعيفة جدا في أغلب و بياناتها في المقياس

حي  (52.63 – 30.26 انحصرت تيمها ما بين) تد  تنظيم بطوالت العاب القوىال ان تقييم  البطوالت

كانت كانت أفضل تنظيم لهلذ البطوالت هي تنظيم بطولة )المدارس (لمديريات تربيات العراق في النجف إل 

(ويعزو الباحثان سبب تفوق تنظيم هلذ البطولة على بقية البطوالت هو االهتمام 52.63تيمتها تساو  )

 ببعض الفقرات التي تهتم بالجانب التنسيقي والجانب التحكيمي حي  حصلت على تقيمات جيدة من   ل 
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 ( 2011 -2008ذ )بطوالت العاب القوى المحلية التي تمت من يبين نتائج تقييم(  11جدول ) 

 التقييمدرجة  أسم البطولة ت

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

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

 ( يوضح تقييم بطوالت العاب القوى المحلية 2وكل )                                                                       

تطبيق البديل الرابع في هلذ الفقرات كما يعزو الباحثان الضعف في التقييم الكلي الى فقرات المجال المالي 

عف في تنفيل واالع مي إل ان اغلب الفقرات تركزت على ا تيار البديل االول أو الثاني مما يعني هنالك ض

، اما فيما ي   تنظيم بطولة الجا زة الكبرى في محافظة  بدا ل الفقرات التي تدل على المستوى التنظيمي

ويعزو الباحثان سبب للك الى اعتماد المنظمين لهلذ  م في التنظيمالمثنى التي حصلت على أدنى درجة تقي

ال برة في أغلب فقرات لمجاالت المقياس ، وتلة الضعف باللاتية التي تتسم  إمكانياتهمالبطولة على 

وبصورة عامة ان أغلب تنظيم البطوالت المحلية ت ضع الى حالة اسقاط الفرض من التنظيم  وتحقيق 

 النواط المطلوب من االتحاد المركز  واالتحادات الفرعية والموسسات الرياضية الجامعية والمدرسية .
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 االستنتاجات والتوصيات  -5

 تنتاجات :االس -5-1

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

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

 واخرى لنفس الجهة التنظيمية .

(تعاني 2011-2008ى للفترة من )جميع البطوالت المقيمة في مقياس تقييم بطوالت العاب القو -3

 من ضعف في التنظيم.

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

 أقيمت في النجف .

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

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

 

 التوصيات : -5-2

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

 .لمثالية والتكامليةضرورة السعي الحثيث من قبل لجان التنظيم لتطبيق فقرات المقياس ببدائلها ا -2

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

 بمتطلبات أنجاح تنظيم اي بطولة من قبل لجان التنظيم .

ضرورة متابعة جوانب القوة في تقييم البطولة من خالل المقياس وتدعيمها , وكما يمكن مالحظة  -4

 جتها وتطويرها .لاجوانب الضعف في التقييم من خالل الفقرات ومحاولة مع

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

 التنظيم . 
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 المصادر

مكتبة   3,ط مناهج البحث في التربية وعلم النفسديويولد فان دالين )ترجمة( محمد نوفل واخرون:   -1

 .1985االنجلو المصرية , القاهرة ,

 . 1982دار الكتب اللبناني ,بيروت ,منهج البحث العلمي عند العرب,  :  جالل محمد عبد الحميد -2
 .2000, بيروت , دار النهضة العربية ,  8ط علم النفس المعاصر , حلمي المليجي : - 3
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 (1ملحق رقم )
 مقياس تقييم تنظيم بطولة العاب القوى

 تأريخ التنظيم :                               :         أسم البطولة 

 :  الجهة المنظمة :                                   عدد أعضاء لجنة التنظيم
 مفتاح تصحيح بدائل االجابة على مقياس تقييم تنظيم بطولة العاب القوى

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

1 0.54 1.08 1.62 2.16 2.70 
2 0.54 1.08 1.62 2.16 2.70 
3 0.51 1.02 1.52 2.03 2.54 
4 0.52 1.04 1.56 2.07 2.59 
5 0.45 0.91 1.36 1.81 2.27 
6 0.48 0.95 1.43 1.90 2.38 
7 0.49 0.97 1.46 1.94 2.43 
8 0.43 0.86 1.30 1.73 2.16 
9 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 

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

 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 المجموع 

 استمارة  االجابة على فقرات مقياس تقييم تنظيم بطولة العاب القوى

االجابة  الفقرة
االجابة  الفقرة المختارة

االجابة  الفقرة المختارة
االجابة  الفقرة المختارة

االجابة  الفقرة المختارة
 المختارة

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

10  21  32  43  54  
 المجموع  44  33  22  11
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت

 عدد القضاة الموجودين في بطولة ؟      -1

 

 ( قاضي مع عدم وجود أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة25)اقل من 1
 ( قاضي مع عدم وجود أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة45أقل من – 25) 2
 م وجود أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة( قاضي مع عد 60اقل من  – 45) 3
 ( قاضي +أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة20أقل من -10) 4
 ( قاضي +أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة30 - 20)  5

 درجة القضاة الموجودين في البطولة ؟                -2

 

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

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

 

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

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

 

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

 في البطولة ؟ الفرق المشاركةمشاركة الحكام نسبة الى  -5

 

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

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

 

 حسب رغبة الالعب 1
 عشوائي ألغلب المجاالت 2
 قية الحضورحسب اسب 3
 حسب القرعة  4
 حسب رقم التأهيل بالتصفيات 5

 آلية حسم الحاالت المشكوك فيها التي تحدث بالسباق ؟ -7

 

 رأي القاضي 1
 رأي لجنة التحكيم  2
 رأي القاضي + رأي لجنة التحكيم 3
 تقنيات التصوير +رأي القاضي 4
 تقنيات التصوير +رأي لجنة التحكيم 5

 ى االلتزام بقوانين اللعبة في البطولة من ناحية النقاط والمحاوالت؟مد -8

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 بصورة عامة  مينحكمالالقضاة ودعوة  1
 للدرجة االولى  مينحكمالالقضاة ودعوة  2
 عامة وأجراء اختبارات معرفية مينحكمالالقضاة ودعوة  3
 للدرجة االولى والدولية مينحكمالالقضاة ودعوة  4
 للدرجة االولى والدولية وأجراء اختبارات معرفية مينحكملاالقضاة ودعوة  5
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت

 توجد آلية معدة لتنظيم االجهزة واالدوات قبل السباقات؟ -12

 

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

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

 

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

 عدد الفرق المشاركة بالبطولة؟ -14

 

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

 مشاركة الفرق حسب الجنس بالبطولة؟ -15

 

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

 عدد الالعبين للفرق المشاركة بالبطولة ؟ -16

 

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

 ؟ألعاب القوى آلية افتتاح واختتام بطولة  -17

 

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

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

 

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

 نوع الملعب المقامة عليها السباقات أي المستخدمة بالبطولة؟ -19

 

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

 دوات المستخدمة بالبطولة ؟نوع األ -20

 

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

 يتزامن مع اكتمال إعداد الالعبين للبطولة ؟ ةالبطول توقيتأعداد  -21

 

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

  عدد أيام أو ساعات التي تقام خاللها البطولة ؟  -22

 

 ( ساعات6 –3) 1
 (يوم1) 2
 (يوم2) 3
 (يوم3) 4
 (يوم4) 5
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت

 اليات الساحة والميدان ؟مشاركة الفرق في البطولة بجميع فع -23

 

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

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

 

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

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

 

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

 الية معالجة المشاكل التقنية والخلل الكهربائي وأي أعطال مفاجئة ؟ -26

 

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

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

 

 مدرجات+ ساحة ترابية+ ميدان ترابي  1
 مدرجات+ ساحة ترابية  + ميدان تارتان   2
 فيه مدرجات +ساحة ثيل +ميدان تارتان ممتاز   3
 ات مياه +ساحة ثيل +ميدان تارتان ممتاز  فيه مدرجات +دور 4
 مدرجات +دورات مياه +ساحة ثيل +ميدان تارتان ممتاز +مكان احماء   5

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

 

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

 آلية نقل وإسعاف الرياضيين المصابين في البطولة ؟ -29

 

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

 آلية الحد من استخدام الفرق للمنشطات وتغير االعمار المتسابقين ؟ -30

 

 ال توجد  1
 لجنة غير متخصصة للكشف عن االعمار  2
 عضو طبية للكشف عن المنشطات 3
 طبية متخصصة  للكشف عن المنشطات لجنة  4
 خبراء متخصصين لكشف عن العمر + لجنة  طبية متخصصة  للكشف عن المنشطات 5

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

 

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

 بعد مكان سكن الالعبين عن الملعب المقام فيه البطولة ؟ -32

 

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

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

 

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

 ( ساعة أقل من يوم واحد 12) 4

 يوم واحد الى يومين  من 5
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
 تجهيزات)زي( طاقم القضاة والمحكمين في سباقات البطولة ؟ -34

 

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

 البطولة التي تقوم بها اللجنة المنظمة ؟حاضري  الضيوف والمسؤولينالية استقبال  -35

 

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

 تهيئة مستلزمات القضاة والمحكمين لتحكيم سباقات البطولة؟ -36

 

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

 آلية تنظيم حركة الصحافة والفضائيات خالل سباقات البطولة ؟ -37

 

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

 مشاركة فرق المحافظات بالبطولة )تنوع (؟ -38

 

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

 يعتمد أخيار الالعبين المنتخب على نتائج البطولة المقامة ؟ -39

 

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

 عدد المفاجئات المتحققة في نتائج سباقات البطولة ؟ -40

 

 ال توجد 1
 واحد او اثنان  2
 ثالثة او اربع 3
 خمسة او ستة  4
 سبعة مفاجأة فأكثر 5

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

 

 ميع تنتهي بفارق كبير ج 1
 االغلب تنتهي بفارق كبير  2
 البعض تنتهي بفارق كبير 3
 االغلب تنتهي بفارق قليل 4
 الجميع تنتهي بفارق قليل 5

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

 

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

 يمكن معرفة الالعبون الفائزون في سباقات البطولة من خالل ؟ -43

 

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

 عدد األرقام قياسية المسجلة خالل سباقات البطولة ؟ -44

 

 ال توجد أرقام قياسية  1
 رقم محلي واحد فأكثر 2
 رقم عربي واحد فأكثر 3
 رقم أسيوي واحد فأكثر 4
 رقم عالمي واحد فأكثر  5
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
 (؟أيام البطولةافراد الجمهور الحاضر للبطولة )المثالية ( : )المعدل لكل عدد   -45

 

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

 عدد الصحف الحاضرة للبطولة المثالية ؟ -46

 

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

 عدد الشركات الدعائية الحاضرة التي ترعى البطولة ؟ -47

 

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

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

 

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

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

 

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

 نوع  الجوائز المقدمة للفائزين بالبطولة ؟ -50

 

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

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

 

 مخصصات مالية مقطوعة  1
 سكن ومخصصات مالية  2
 سكن +طعام +محصصات مالية  3
 سكن +نقل +مخصصات مالية  4
 سكن + طعام + نقل + مخصصات مالية  5

 دعم مادي أو معنوي؟كمبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لالعبين المصطحبين عوائلهم  -52

 

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

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

 

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

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

 

 ال توجد  1
 زيع الجوائزالمشاركة في تو 2
 المشاركة في توزيع الجوائز+ هدية تذكارية السم البطولة 3
 المشاركة في توزيع الجوائز+ نشر حضوره في الصحف 4
 المشاركة في توزيع الجوائز+ هدية تذكارية السم البطولة + نشر حضوره في الصحف 5
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 (2ملحق رقم )

 جامعة القادسية          

 ياضيةكلية التربية الر  
 

 المجال الرياضي المختصين في الخبراء واستمارة استطالع أراء 

  ........................................................... المحترم  -: األستاذ الفاضل

 .... تحية طيبة

ياس  ) إجراء البحث الموسوم انيروم الباحث               
ْ
 وتطبيق مِق

ُ
 وبِناء

ُ
يِـم

ْ
م
ْ
ص
َ
تـ

 بطوَلت العاب القوىلِ 
ُ
نظيم

َ
قييمِ ت

َ
.  ولكونكم من أصحاب الخبرة و االختصاص( ت

صدق فقراته ومدى  المرفق تصاميمه طيا من حيث المبتكر المقياس ارجوا أبداء رأيكم حول 

صالحيتها ضمن المحاور المعتمدة في المقياس  وصالحية البدائل ونسبة أهمية كل سؤال في 

وإبداء رأيكم ومالحظاتكم من حيث إضافة  تنظيم بطولة العاب القوى لقياس تقييم المقياس

فقرات مع بدائلها ضمن محور ما وحذف ما ترونه غير مناسب أو نقل فقرة من محور إلى 

 .  شاكرين حسن تعاونكممحور أخر التي من شانها أن تدعم البحث و ترصينه 
 التأريخ :       

 اللقب العلمي :       

 امعة :الج       

 التوقيع :       

                     

 انالباحث                                                                       

 الكروشي عالء جبار عبود أ.م.                                                         

                                                                           الجنابيرم حسين جبر م.د. أك                                       
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
درجة تقييم 

 البديل 
صالحية الفقرة 

 والبدائل 
 درجة األهمية للسؤال 

        عدد القضاة الموجودين في بطولة ؟      -1

 

    ع عدم وجود أجهزة وأدوات متطورة تعوض عن القضاة( قاضي م25)اقل من 1

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

        درجة القضاة الموجودين في البطولة ؟                -2

 

    بعضهم ثانية والباقي أولى   1

 )محور التحكيم(
    جميعهم أولى 2
    األغلب أولى والبعض دولي 3
    م أولى واألغلب  دوليبعضه 4
    جميعهم دوليين 5

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

 

    ال يوجد حكام مشرفين على فعاليات الساحة والميدان معا 1

 )محور التحكيم(
    حكم يشرف على فعاليات الساحة والميدان معا 2
    راف على فعاليات الساحة والميدان معا لجنة لإلش 3
    حكم للساحة وحكم للميدان  4
    لجنة لحكام الساحة ولجنة لحكام الميدان  5

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

 

    ( اعتراض لكل اربع سباقات4) 1

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

        في البطولة ؟ الفرق المشاركةمشاركة الحكام نسبة الى  -5

 

    الجميع من جهة اللجنة المنظمة للبطولة 1

 )محور التحكيم(
    غلب من جهة اللجنة المنظمة والبعض من الفرق المشاركة اال 2
    البعض من جهة اللجنة المنظمة واالغلب من الفرق المشاركة 3
    من جهات مختلفة بما فيها الفرق المشاركة 4
    من جهات مختلفة ليس فيهم من الفرق المشاركة 5

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

 

    حسب رغبة الالعب 1

 )محور التحكيم(
    عشوائي ألغلب المجاالت 2
    حسب اسبقية الحضور 3
    حسب القرعة  4
    حسب رقم التأهيل بالتصفيات 5

        آلية حسم الحاالت المشكوك فيها التي تحدث بالسباق ؟ -7

 

    أي القاضير 1

 )محور التحكيم(
    رأي لجنة التحكيم  2
    رأي القاضي + رأي لجنة التحكيم 3
    تقنيات التصوير +رأي القاضي 4
    تقنيات التصوير +رأي لجنة التحكيم 5

        مدى االلتزام بقوانين اللعبة في البطولة من ناحية النقاط والمحاوالت؟ -8

 

    عدد النقاط والمحاوالت لجميع السباقات تقليل  1

 )محور التحكيم(
    االلتزام بعدد النقاط وتقليل عدد المحاوالت لجميع السباقات 2
    تقليل عدد المحاوالت  3
    تقليل نقاط السباقات  4
    االلتزام بالقانون بالكامل  5

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

 

    مجموع نقاط الفريق ضمن الثمانية االوائل لكل الفعاليات   1

 )محور التحكيم(
    مجموع عدد النقاط لكل فريق 2
    مجموع عدد المداليات الذهب الفضة البرونز 3
    مجموع عدد المداليات الذهب والفضة 4
    ب فقطمجموع المداليات الذه 5

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

 

    ( فريق فأكثر من البطولة1انسحاب ) 1

 )محور التحكيم(
    انسحاب فريق واحد  من البطولة  2
    انسحاب أغلب الالعبين من السباقات لبعض الفرق  3
    بعض الفرقانسحاب بعض الالعبين من السباقات ل 4
    ال يوجد انسحاب  5

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

 

    بصورة عامة  مينحكمالالقضاة ودعوة  1

 )محور التحكيم(

    للدرجة االولى  مينحكمالالقضاة ودعوة  2

    فيةعامة وأجراء اختبارات معر مينحكمالالقضاة ودعوة  3

    للدرجة االولى والدولية مينحكمالالقضاة ودعوة  4

    للدرجة االولى والدولية وأجراء اختبارات معرفية مينحكمالالقضاة ودعوة  5
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
درجة تقييم 

 البديل 
صالحية الفقرة 

 والبدائل 
 درجة األهمية للسؤال 

        االجهزة واالدوات قبل السباقات؟توجد آلية معدة لتنظيم  -12

 

    عشوائية لجميع السباقات 1

 )المحور التنسيقي(
    عشوائية ألغلب السباقات  2
    عشوائية لبعض السباقات  3
    كوادر غير متخصصة لذلك  4
    كوادر متخصصة لذلك  5

        لملعب من قبل القضاةهل هناك اخطاء في ادارة االجهزة واالدوات في ا -13

 

    كل االجهزة واالدوات 1

 )المحور التنسيقي(
    بعض االدوات  2
    بعض االجهزة  3
    بعض االجهزة  االلكترونية  4
    ال توجد اخطاء 5

        عدد الفرق المشاركة بالبطولة؟ -14

 

    10أقل من  1

 )المحور التنسيقي(
2 10- 29    
    (فريق30-59) 3
    (فريق60-79) 4
    ( فريق أو أكثر 80-100) 5

        مشاركة الفرق حسب الجنس بالبطولة؟ -15

 

    بأحد الجنسين )أما رجال أو نساء( 1

 )المحور التنسيقي(
    بعض الفرق بكال الجنسين ولبعض الفعاليات  2
    الفعاليات بعض الفرق بكال الجنسين لكل 3
    غالبا الفرق بكال الجنسين لكل الفعاليات 4
    جميع الفرق بكال الجنسين لكل الفعاليات 5

        عدد الالعبين للفرق المشاركة بالبطولة ؟ -16

 

    الكل بالحد األدنى 1

 )المحور التنسيقي(
    البعض بالحد االعلى  2
     نصف الفرق بالحد االعلى 3
    االغلب بالحد االعلى 4
    كل الفرق بالحد االعلى  5

        ؟ألعاب القوى آلية افتتاح واختتام بطولة  -17

 

    ال يوجد حفل  1

 )المحور التنسيقي(

    استعراض للفرق المشاركة 2

    حفل افتتاح   3

    حفل افتتاح   مع استعراض للفرق المشاركة 4

    حفل افتتاح مع استعراض للفرق المشاركة وحفل اختتام  5
        عدد المجاالت المقامة عليها سباقات السرعة والحواجز والبريد المستخدمة بالبطولة ؟ -18

 

    اربع مجال 1

 )المحور التنسيقي(
    خمسة مجال 2
    ستة مجال 3
    سبع مجال 4
    ثمانية مجال 5

        نوع الملعب المقامة عليها السباقات أي المستخدمة بالبطولة؟ -19

 

    رديئة النوعية  1

 )المحور التنسيقي(
    ماركة محلية الصنع 2
    ماركة تجارية جيدة  3
    دولية ماركة عالمية جيدة جدا 4
    دولية ماركة عالمية ممتازة  5

         ة بالبطولة ؟نوع األدوات المستخدم -20

 

    رديئة النوعية  1

 )المحور التنسيقي(
    ماركة محلية الصنع 2
    ماركة تجارية جيدة  3
    دولية ماركة عالمية جيدة جدا 4
    دولية ماركة عالمية ممتازة  5

        يتزامن مع اكتمال إعداد الالعبين للبطولة ؟ ةالبطول توقيتأعداد  -21

 

    ال يتزامن  1

 )المحور التنسيقي(

    عشوائي 2

    بعض احيانا  3

    غالبا 4

    ضمن منهج معد مسبقا  من قبل االتحاد يوزع مع بداية السنة  5

         عدد أيام أو ساعات التي تقام خاللها البطولة ؟  -22

 

    ( ساعات6 –3) 1

 )المحور التنسيقي(

    يوم(1) 2

    (يوم2) 3

    (يوم3) 4

    (يوم4) 5
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
درجة تقييم 

 البديل 
صالحية الفقرة 

 والبدائل 
 درجة األهمية للسؤال 

        مشاركة الفرق في البطولة بجميع فعاليات الساحة والميدان ؟ -23

 

    األغلب بالساحة  1

 )المحور التنسيقي(
    االغلب بالميدان 2
    البعض بجميع الفعاليات  3
    االغلب بجميع الفعاليات 4
    الجميع بجميع الفعاليات 5

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

 

    االستمرار بالسباقات 1

 )المحور التنسيقي(
    تأجيل البطولة 2
    ايقاف السباق لحين زوال المؤثر 3
    استخدام بعض التقنيات للحد من المؤثر  4
    استخدام الصاالت المغلقة  5

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

 

    شخص  واحد يوجه لكل الوفود 1

 حور التنسيقي()الم
    لجنة لكل الوفود 2
    مرافق واحد لكل وفد 3
    مرافقين لكل وفد 4
    لجنة لكل وفد 5

        الية معالجة المشاكل التقنية والخلل الكهربائي وأي أعطال مفاجئة ؟ -26

 

    ال يوجد 1

 )المحور التنسيقي(
    يتم التأجيل لليوم الالحق  2
    يتم التأجيل لحين وجود توفير المكان البديل 3
    يتم التأجيل لوقت طويل لحين المعالجة  4
    تتم المعالجة فورا 5

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

 

    ي مدرجات+ ساحة ترابية+ ميدان تراب 1

 )المحور التنسيقي(
    مدرجات+ ساحة ترابية  + ميدان تارتان   2
    فيه مدرجات +ساحة ثيل +ميدان تارتان ممتاز   3
    فيه مدرجات +دورات مياه +ساحة ثيل +ميدان تارتان ممتاز   4
    مدرجات +دورات مياه +ساحة ثيل +ميدان تارتان ممتاز +مكان احماء   5

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

 

    ال توجد 1

 )المحور التنسيقي(
    تبليغات شفوية  2
    كراس مطبوع 3
    اجتماع فني مع كراس مطبوع 4
    اجتماع فني مع كراس مطبوع مع موقع على شبكة االنترنيت 5

        اف الرياضيين المصابين في البطولة ؟آلية نقل وإسع -29

 

    ال توجد )عشوائية ( 1

 )المحور التنسيقي(
    لفريق نفسهمع االطبي  شخص معالج  2
    مع وجود أشخاص لحمل المصاب  لفريق نفسهمع االطبي  شخص معالج  3
     لحمل المصابسيارة مع وجود  لفريق نفسهمع االطبي  شخص معالج  4
    مع سيارة اسعاف   لحمل المصابسيارة متخصص مع وجود يتواجد كادر طبي  5

        آلية الحد من استخدام الفرق للمنشطات وتغير االعمار المتسابقين ؟ -30

 

    ال توجد  1

 )المحور التنسيقي(
    لجنة غير متخصصة للكشف عن االعمار  2
    اتعضو طبية للكشف عن المنشط 3
    لجنة  طبية متخصصة  للكشف عن المنشطات 4
    خبراء متخصصين لكشف عن العمر + لجنة  طبية متخصصة  للكشف عن المنشطات 5

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

 

    ال توجد  1

 )المحور التنسيقي(

    فقط  من سباقات  البطولة اليوم االخيرفي  2

    سباقات البطولةفي بعض  3

    سباقات البطولة  في اغلب  4

    أيام سباقات البطولة في جميع  5
        بعد مكان سكن الالعبين عن الملعب المقام فيه البطولة ؟ -32

 

    فنادق تجارية غير مرتبطة بالمنظمين للبطولة  1

 سيقي()المحور التن
    دور للرياضيين بعيده 2
    دور للرياضيين بعيده عن الملعب مع توفير سيارات نقل  3
    دور للرياضيين داخل الملعب  4
    البطولة في المدينة الرياضية)سكن + طعام + أسواق + الملعب (  5

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

 

    ال يوجد  1

 )المحور التنسيقي(
    ( ساعات 6أقل من ) 2
    ( ساعة 12( أقل من )6) 3
    ( ساعة أقل من يوم واحد 12) 4
    من يوم واحد الى يومين  5
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
درجة تقييم 

 البديل 
صالحية الفقرة 

 والبدائل 
 ألهمية للسؤال درجة ا

        تجهيزات)زي( طاقم القضاة والمحكمين في سباقات البطولة ؟ -34

 

      زي متنوع   1

 )المحور التنسيقي(

    زي موحد غير نظامي  2

    زي واحد متشابه السباقات في الجميع في  3

     لة وزي خاص بالمحكم ليس خاصا بالبطو متشابهللقضاة الجميع زي واحد  4

    خاص بالبطولة  وزي خاص بالمحكم  متشابهللقضاة الجميع زي واحد  5
        البطولة التي تقوم بها اللجنة المنظمة ؟حاضري  الضيوف والمسؤولينالية استقبال  -35

 

    ال يوجد  1

 )المحور التنسيقي(
    المنظمين أنفسهم  2
    شخص مسؤول عن استقبالهم  3
    لجنة غير متخصصة الستقبالهم  4
    لجنة متخصصة الستقبالهم  5

        تهيئة مستلزمات القضاة والمحكمين لتحكيم سباقات البطولة؟ -36

 

    ال توجد  1

 )المحور التنسيقي(

     نيمحكمال القضاة و على طاقم 2

    بعض المستلزمات تهيئ من قبل اللجنة المنظمة 3

    غالبية المستلزمات تهيئ من قبل اللجنة المنظمة 4

    جميع المستلزمات تهيئ من قبل اللجنة المنظمة  5
        آلية تنظيم حركة الصحافة والفضائيات خالل سباقات البطولة ؟ -37

 

    ال توجد  1

 )المحور التنسيقي(

          ات البطولة منافستخصيص أوقات لتوفير كل ما يطلبونه في بعض  2

         منافسات البطولة تخصيص أماكن وأوقات لتوفير كل ما يطلبونه في بعض  3

          منافسات البطولة تخصيص أماكن وأوقات لتوفير كل ما يطلبونه في أغلب  4

       خالل منافسات البطولة لتوفير كل ما يطلبونه  ووستوديتخصيص أماكن وأوقات  5
        مشاركة فرق المحافظات بالبطولة )تنوع (؟ -38

 

    ال توجد فرق محافظات  1

 ي(فن)المحور ال
    بعض المحافظات  2
    أغلب المحافظات   3
    جميع المحافظات  4
    جميع المحافظات وبأكثر من فريق 5

        لة المقامة ؟يعتمد أخيار الالعبين المنتخب على نتائج البطو -39

 

    ال يعتمد ذلك  1

 ي(فن)المحور ال
    يعتمد لبعض الفعاليات ولكال الجنسين 2
    يعتمد ألغلب الفعاليات ولكال الجنسين 3
    يعتمد لجميع الفعاليات مع أحد الجنسين 4
    يعتمد ذلك ولجميع الفعاليات ولكال الجنسين 5

        المتحققة في نتائج سباقات البطولة ؟عدد المفاجئات  -40

 

    ال توجد 1

 ي(فن)المحور ال
    واحد او اثنان  2
    ثالثة او اربع 3
    خمسة او ستة  4
    سبعة مفاجأة فأكثر 5

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

 

    جميع تنتهي بفارق كبير  1

 ي(فن)المحور ال
    االغلب تنتهي بفارق كبير  2
    البعض تنتهي بفارق كبير 3
    االغلب تنتهي بفارق قليل 4
    الجميع تنتهي بفارق قليل 5

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

 

    نهائي مباشرة برغم من عدد الالعبين  1

 ي(فن)المحور ال
    تصفيات مرحلة واحدة  2
    تصفيات مرحلتين  3
    تصفيات ثالثة مراحل  4
    تصفيات اربعة مراحل  5

        يمكن معرفة الالعبون الفائزون في سباقات البطولة من خالل ؟ -43

 

    ات االوليةالجميع التصفي 1

 ي(فن)المحور ال
    غالبا في التصفيات االولية 2
    البعض في التصفيات االولية 3
    البعض في التصفيات النهائية  4
    في التصفيات النهائية جميعا 5

        عدد األرقام قياسية المسجلة خالل سباقات البطولة ؟ -44

 

    ال توجد أرقام قياسية  1

 ي(فن)المحور ال
    رقم محلي واحد فأكثر 2
    رقم عربي واحد فأكثر 3
    رقم أسيوي واحد فأكثر 4
    رقم عالمي واحد فأكثر  5
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 األسئلة وبدائل اإلجابة  ت
درجة تقييم 

 البديل 
صالحية الفقرة 

 والبدائل 
 درجة األهمية للسؤال 

        (؟أيام البطولةللبطولة )المثالية ( : )المعدل لكل  عدد  افراد الجمهور الحاضر -45

 

    متفرج 500اقل من  1

 (عالمي اإلو المالي)المحور 

    متفرج 1000أقل من  -500 2

    متفرج  1500أقل من  -1000 3

    متفرج  2000أقل من  -1500 4

    متفرج 2000اكثر من  5
        لبطولة المثالية ؟عدد الصحف الحاضرة ل -46

 

    ال يوجد 1

 (عالمي اإلو المالي)المحور 

    حضور صحيفة او مجلة  2

    حضور صحيفة ومجلة  3

    حضور البعض من الصحف والمجالت  4

    حضور الصحف والمجالت الواسعة االنتشار  5
        ؟ عدد الشركات الدعائية الحاضرة التي ترعى البطولة -47

 

    ال يوجد 1

 (عالمي اإلو المالي)المحور 

    شركة واحد  2

    شركتان 3

    ( شركات 4 -3) 4

    شركات فأكثر 5 5
        الجمهور ( )الفرق ,اإلداريين, آلية نقل المعلومات الخاصة بالبطولة لكل الجهات -48

 

    عشوائية  1

 (ي عالماإلو المالي)المحور 

    مكبرات صوت 2

    اجهزة السلكية +مكبرات صوت  3

    لوحة اعالنات الكترونية +مكبرات صوت 4

    شاشات عرض عمالقة + لوحة اعالنات الكترونية + مكبرات صوت 5
        يوجد حضور لمسؤولين كبار )رياضيين وغير رياضيين( للسباقات التي تقام في البطولة -49

 

    دال يوج 1

 (عالمي اإلو المالي)المحور 

    الرياضيين فقط في السباقات ا)النهائية ( 2

    الرياضيين فقط في السباقات ا)التصفيات والنهائية ( 3

    الرياضيين وغيرهم فقط السباقات النهائية 4

    الرياضيين وغيرهم لكل أيام البطولة )التصفيات والنهائية ( 5
        نوع  الجوائز المقدمة للفائزين بالبطولة ؟ -50

 

    ميدالية  1

 (عالمي اإلو المالي)المحور 

    مبلغ مالي+ مدالية 2

    ميدالية + مبلغ مالي+ هدية البطولة 3

    + هدية البطولة شهادة + مبلغ مالي 4

    شهادة + ميدالية +مبلغ مالي + هدية البطولة 5
        نوع الدعم المالي الذي توفره الجهة المنظمة للفرق المشاركة بالبطولة ؟ -51

 

    مخصصات مالية مقطوعة  1

 (عالمي اإلو المالي)المحور 

    سكن ومخصصات مالية  2

    سكن +طعام +محصصات مالية  3

    سكن +نقل +مخصصات مالية  4

    لية سكن + طعام + نقل + مخصصات ما 5
        دعم مادي أو معنوي؟كمبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لالعبين المصطحبين عوائلهم  -52

 

    ال تقدم  1

 (عالمي اإلو المالي)المحور 

    دعم مادي فقط 2

    شهادة تقديرية فقط 3

    اجور نقل +شهادة تقديرية 4

    كل التكاليف +شهادة تقديرية 5
         مبادرات تقوم بها اللجنة المنظمة لحث الجمهور على  مشاهدة منافسات البطولة ؟ -53

 

    ال توجد 1

 (عالمي اإلو المالي)المحور 
    دخول الملعب مجانا  2
    نقل وقائع السباقات عبر الفضائيات التلفزيونية  3
    أجراء سحبة لبطاقات دخول الملعب المجانية  4
    وسائل نقل للجمهور + نقل السباقات عبر التلفزيون + أجراء سحبة لبطاقات دخول لغرض توزيع هديا  5

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

 

    ال توجد  1

 (عالمي اإلو المالي)المحور 
    المشاركة في توزيع الجوائز 2
    المشاركة في توزيع الجوائز+ هدية تذكارية السم البطولة 3
    المشاركة في توزيع الجوائز+ نشر حضوره في الصحف 4
    المشاركة في توزيع الجوائز+ هدية تذكارية السم البطولة + نشر حضوره في الصحف 5

 

 


