
0                                                 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي           

 جامعة القادسية                   

 الرياضيةالبدنية وعلوم كلية الرتبية        

 

 

 

قييَمَ
َ
ياَسََلت

َ
ََمق

َ
َوَبناء

َ
َيـم

َ
م
َ
ص
َ
َتـ

َبطوَلتَالسباحة
َ
نظيم

َ
ََت

  
 

 بحث وصفي 
 َ

  قبلمقدم من  
 أ. عالء جثار عثىد 

 واعيل أ.م.د. ندي نثهاى أس

 أ.م. جويل كاظن جىاد 
 
 

            
 م 1035هـ                                       3416

 

 



1                                                 

 

ٌ ـم  وب ناء  م ق ٌاس  ل ت قٌٌم  ت نظٌم  بطول   م   السباحة ت  تـ ص 
 مقدم من قبل 

 جواد  أ.م. جمٌل كاظم           أ.م.د. ندى نبهان أسماعٌل              أ. عالء جبار عبود  
إن التقدم فً أي مجال ال ٌمكن معرفته إال من خالل القٌاس لذلك تعد المقاٌٌس من أهم وسائل التقٌٌم     

 والتشخٌص لمواطن الضعؾ والقوة فً الموضوع المقاس ومنها تنظٌم البطوالت.  

د من وجود مقٌاس ٌعمل تتضح أهمٌة البحث فً ضرورة إشعار القائمٌن والمهتمٌن برٌاضة السباحة بأنه الب      
على إعطاء قٌمه موضوعٌة رقمٌة لتقٌٌم تنظٌم البطوالت التً ٌنظمها االتحاد المركزي أو الفرعً من خالل لجنة 
المسابقات الموجودة فً االتحاد لٌكون هذا الرقم دلٌال على مدى  التطور الحاصل فً مجال تنظٌم البطوالت 

    وبالتالً ٌعد تقٌما لجهود المنظمٌن. 
وتكمن مشكلة البحث فً سؤال المنظمٌن لبطولة السباحة عن قٌمة النجاح الجهد المبذول من قبل المنظمٌن          

لهذه البطولة ؟ وعن قٌمة النجاح الذي حققته البطولة على مستوى التنظٌم ؟ فكثٌرا ما تكون اإلجابة على هذا 
قٌاس لهذه الحالة التنظٌمٌة التً تعطً الرقم الموضوعً التساؤل من خالل التقدٌرات الذاتٌة، ولعدم وجود م

لمستوى التنظٌم لذا سعى الباحثون فً حل هذه المشكلة حٌث استخدموا المنهج الوصفً وتم تطبٌق البحث على 
( 22لجان تنظٌم  بطوالت السباحة من خالل استخدام بٌانات مجموعة من البطوالت مثلت عٌنة البحث وهً )

ٌل االسس العلمٌة للمقٌاس )الصدق والثبات والموضوعٌة والقدرة التمٌٌزٌة ودرجة الصعوبة ( بطولة وتم تحص
 وبهذا خلص البحث بالتوصٌة التالٌة  بضرورة استخدام هذا المقٌاس لبٌان درجة التقٌٌم لتنظٌم أي بطولة سباحة .
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    knowledge in the field as the game progress in any area of life no one can know only through the 

measurement of that standards are the major means of evaluation and diagnosis of the strengths and 

weaknesses and right and wrong in the case of subject size, including the organization of tournaments. 

         The importance of research Vtaatgely the need to notify existing and interested in swimming that 

has to be a measure of work to give the value of objective digital assessment of the organization of 

tournaments organized by the Central Union or by way of the Competitions Committee in the Union to 

be the figure an indication of how the evolution of the organization tournaments and therefore is Rated 

for the efforts of the organizers. 

        The problem with research in question the organizers of the swimming championship for the 

value of the success of the effort by the organizers of this tournament? And the value of the success of 

the tournament on the level of regulation? Often be the answer to this question through the estimates 

and self-levels  and the absence of a measure of the regulatory status, which gives the number of 

substantive level of organization therefore sought a researchers at the solution to this problem where 

the researchers used the descriptive method was applied researchers committees organize swimming 

through the use of data for these tournaments where the sample data represent 22 Championship was 

the collection of scientific bases of the scale (validity and reliability, objectivity and discriminatory 

capacity and degree of difficulty), and this clearance search the following recommendation to use this 

scale to indicate the degree of organization of any evaluation of the swimming Championship of Iraq. 
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  حثبالتعرٌف بال -3
   المقدمة وأهمٌة البحث: -3 -3

من الجوانب التً تعد مؤشرا على اهتمام الدول بالفعالٌات الرٌاضٌة هً التنافس على استضافة تنظٌم         
البطوالت والمهرجانات الرٌاضٌة فً مختلؾ الفعالٌات فمن خالله تحاول البلدان ابراز امكانٌاتها العلمٌة والمادٌة 

 بشرٌة فضال عن المستوى الرٌاضً الذي ٌعد الهدؾ االساس من تنظٌم البطولة .وال
ك الٌتطلب تنظٌم بطولة رٌاضٌة معٌنة جهودا فائقة وكبٌرة فً سبٌل تحقٌق عنصر النجاح فً التنظٌم فهن         

ات ذات الصلة ما ٌحتاجه الرٌاضً المتسابق وما ٌحتاجه الجمهور والضٌوؾ وما تحتاجه المؤسسات او الشرك
، فأن تحققت فعال مثل هذه االحتٌاجات وؼٌرها وبالمستوى االمثل نستطٌع القول ان هذا دلٌال على بالنشاط المقام 

حسن ادارة  ورعاٌة الدولة او المؤسسة التً تقٌم البطولة ، وان كان الحكم هنا هو بالشكل الظاهر فقط بحٌث لم 
 قد قٌق من شانه الوقوؾ على كل ما هو سلبً لتفادٌه او اٌجابً لتعزٌزهتكن قراراتنا خاضعة الى مقٌاس علمً د

حصل خالل مدة التنظٌم للبطولة ، اذ ال ٌتحقق التطور او التحسن فً االداء دون الكشؾ والمعالجة الناتجة من 
 .  القٌاس الدقٌق الهم جوانب التنظٌم

والتً ٌتسم االنجاز  قام فٌها بطوالت سواء عالمٌة او محلٌةالسباحة واحدة من الفعالٌات الرٌاضٌة التً ت تعد       
أعضاء  وحاجتها الى العدٌد من ذي ٌتنافس فٌه الرٌاضٌونالوسط ال متطلبات رعة فً االداء مع اختالؾفٌها بالس

وقضاة االداء  ومراقبً الدوران والمطلق والمٌقاتٌٌنففٌها نحتاج الى الحكم العام ، الهٌئة االدارٌة التً تدٌر السباق 
الحركً وؼٌرهم من االعضاء ولكل واحد منهم واجبه المهم والدقٌق فً السٌطرة على مجرٌات السباق لٌتم ضبط 

 .جانب التحكٌم دون الوقوع فً اخطاء قد تسبب فشل التنظٌم لهذه البطولة 
او قٌاس صحٌح لمدى النجاح  دون الوقوؾ على تقدٌرمحلٌا  ؼالبا ما تنظم البطوالت فً رٌاضة السباحة           

بحاجة الى مقٌاس من شانه تقٌمها بالشكل الدقٌق وكذلك كشؾ العٌوب او السلبٌات التً حدثت  هًفالمتحقق فٌها 
 خاللها لٌتم معالجتها او تفادٌها خالل الفترات الالحقة

لحاصل فً تنظٌم بطوالت وعلٌه فان اهمٌة البحث تتجلى فً بناء وتصمٌم مقٌاس ٌحدد مقدار النجاح ا        
ت الفرعٌة بحٌث ٌعد هذا المقٌاس نقطة انطالق ودلٌل السباحة المحلٌة التً ٌقٌمها االتحاد المركزي او االتحادا

لجمٌع المنظمٌن ٌسترشدون به فً سبٌل الوصول الى اعلى درجات اإلدارة الناجحة للمنافسات فً السباحة اضافة 
فضال عن كونه ٌعد سجال تارٌخٌا انب التً تعتبر من ضرورٌات إقامة البطولة الى محاولة التعرؾ على اهم الجو

 . ٌتم من خالله تسجٌل البٌانات للبطوالت المقامة
 
 -: مشكلة البحث -3-1

 لت مشكلة البحث بالنقاط االتٌة :تمث   
 تنظٌم بطوالت السباحة المحلٌة مبنً على اساس علمً دقٌق .تقٌٌم عدم توفر مقٌاس ل -1
عدم االحاطة العلمٌة الدقٌقة للجوانب االساسٌة التً ٌنبؽً توفرها عند اقامة بطوالت السباحة على  -2

 المستوى المحلً .
فً مستوى النجاح  للسباحة ؼٌاب روح المنافسة سواء فً االتحاد المركزي او االتحادات الفرعٌة العراقٌة -3

  فً خلق التنافس .  وبوجود مقٌاس لهذا النجاح سوؾ ٌسهم ، بالتنظٌم
                    

 البحث  أهداف -1 -3
 تناء هقياس لتنظين تطىالخ السثاحح في العراق .  -1
 التعرف علً اهن الجىانة الوطلىب تىفرها عند اقاهح تطىلح سثاحح .  -2
 رج تطىالخ السثاحح في العراق .االتعرف علً هستىي النجاح في تنظين واد -3

    
 البحث  فرض -3-4
 القدرة على التمٌز بٌن مستوى التنظٌم لبطوالت السباحة العراقٌة . مقٌاس المقترحلل -
 
 مجالت البحث  -3-5
 لالتحاد العراقً المركزي واالتحادات الفرعٌة لرٌاضة السباحة. المنظمة  اللجاناعضاء  :المجال البشري -3-5-3
 . 2115/ 5/  1الى  2114/ 11/  1الفترة من  : المجال الزمانً -3-5-1
 مقر االتحاد المركزي العراقً . مقرات االتحادات الفرعٌة للسباحة و :المجال المكانً  3-5-1
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  منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة  -1
 منهج البحث : -1-3

 لمالئمته طبٌعة مشكلة البحث .  المسحً باألسلوبالمنهج الوصفً  استخدم الباحثون           
 :وعٌنتهمجتمع البحث  -1-1

المقصود بمجتمع البحث " جمٌع االفراد او االشخاص او االشٌاء اللذٌن ٌكونون موضوع مشكلة               
مختلفة وتضم عدد من االفراد من المجتمع  بأسالٌبالبحث ، اما العٌنة فهً جزء من المجتمع ٌختارها الباحث 

وتنظٌم بطوالت السباحة فً القطر  بإدارةن المعنٌة وقد اشتمل مجتمع البحث على افراد اللجا.  (3) "االصلً
والتابعة لالتحاد المركزي العراقً ، اما العٌنة فكانت عبارة عن بٌانات لمجموعة من بطوالت السباحة التً تنظم 

  على مستوى محافظة او على مستوى القطر .

 خطوات تنفٌذ البحث : - 1-1

 طرٌقة تصمٌم المقٌاس -3 - 1 -1
ن على طرٌقة ثرستون فً صٌاؼة بنود أو فقرات المقٌاس حٌثث تعتمثد هثذه الطرٌقثة علثى ن على طرٌقة ثرستون فً صٌاؼة بنود أو فقرات المقٌاس حٌثث تعتمثد هثذه الطرٌقثة علثى أعتمد الباحثوأعتمد الباحثو                      

ن وعرضثت علثى ن وعرضثت علثى وتثة فثً صثحتها حثددت مثن قبثل البثاحثووتثة فثً صثحتها حثددت مثن قبثل البثاحثوان ٌكون لكل سؤال معٌن مجموعة من االجابثات المتفاان ٌكون لكل سؤال معٌن مجموعة من االجابثات المتفا
ن ن وو،كمثا اجثرى البثاحث،كمثا اجثرى البثاحث  ((1))جابثة جابثة الخبراء والمختصٌن وٌتم على ضوئها اعطاء الدرجة مقابلة لكل بدٌل من بثدائل االالخبراء والمختصٌن وٌتم على ضوئها اعطاء الدرجة مقابلة لكل بدٌل من بثدائل اال

العدٌد من المقابالت الشخصثٌة  بؽثرا الحصثول علثى كثم مثن المعلومثات ٌبتنثى علٌهثا تكثوٌن فقثرات االسثتمارة العدٌد من المقابالت الشخصثٌة  بؽثرا الحصثول علثى كثم مثن المعلومثات ٌبتنثى علٌهثا تكثوٌن فقثرات االسثتمارة 
مدربٌن والعبٌن وإدارٌٌن مدربٌن والعبٌن وإدارٌٌن ومع ومع   ضاء االتحاد المركزي لرٌاضة السباحةضاء االتحاد المركزي لرٌاضة السباحةوتنوعت هذه المقابالت بحٌث كانت مع اعوتنوعت هذه المقابالت بحٌث كانت مع اع

بعد المقابالت الشخصٌة وما افرزته من المام واحاطة بعد المقابالت الشخصٌة وما افرزته من المام واحاطة   ،،جال االدارة والتنظٌم جال االدارة والتنظٌم والحكام  وإعالمٌٌن وأكادٌمٌٌن فً موالحكام  وإعالمٌٌن وأكادٌمٌٌن فً م
عمثد عمثد للبطثوالت السثابقة للبطثوالت السثابقة   لرٌاضثة السثباحةلرٌاضثة السثباحةالمركثزي المركثزي   بالعملٌة التنظٌمٌة واالطثالع علثى االرشثٌؾ الخثاص باالتحثادبالعملٌة التنظٌمٌة واالطثالع علثى االرشثٌؾ الخثاص باالتحثاد

 ( وفق المراحل االتٌة:( وفق المراحل االتٌة:11)ملحق)ملحق  إلى تصمٌم المقٌاسإلى تصمٌم المقٌاس  ننووالباحثالباحث
 ::الحٌتها وأهمٌتها النسبٌة الحٌتها وأهمٌتها النسبٌة وصوصتحدٌد مجالت المقٌاس تحدٌد مجالت المقٌاس   -اولا اولا 
استمارة استطالع آلراء الخبثراء والمختصثٌن علثى شثكل اسثتبٌان مؽلثق مفتثوح ٌتضثمن استمارة استطالع آلراء الخبثراء والمختصثٌن علثى شثكل اسثتبٌان مؽلثق مفتثوح ٌتضثمن   ننووعرا الباحثعرا الباحث                

( حٌث تمثل هذه األرقام تسلسل ( حٌث تمثل هذه األرقام تسلسل 55  -11من خالل اعطاء الترقٌم من )من خالل اعطاء الترقٌم من )  وبٌان أهمٌتهاوبٌان أهمٌتها  هاهامجاالت المقٌاس لبٌان صالحٌمجاالت المقٌاس لبٌان صالحٌ
حٌثث تضثمن حٌثث تضثمن   -مثع شثرح مثوجز لكثل مجثالمثع شثرح مثوجز لكثل مجثال  -تم عرا هذه المجثاالت االربثع تم عرا هذه المجثاالت االربثع   االهمٌة النسبٌة وفق رأي الخبٌر إذاالهمٌة النسبٌة وفق رأي الخبٌر إذ

   االستبٌان اربعة مجاالت وهً كالتالً:االستبٌان اربعة مجاالت وهً كالتالً:
 . . المجال القانونً المجال القانونً   ..11
 ..  المجال الفنًالمجال الفنً  ..22
 ..  االدارياالداري  المجالالمجال  ..33
 ..  المالً و االعالمًالمالً و االعالمً  .المجال.المجال44

رة وٌعتقد انثه مجثال مهثم وحٌثوي فثً رة وٌعتقد انثه مجثال مهثم وحٌثوي فثً وترك فً االستمارة فراغ لٌتسنى للخبٌر اضافة أي مجال لم ٌرد ذكوترك فً االستمارة فراغ لٌتسنى للخبٌر اضافة أي مجال لم ٌرد ذك                  
 ..  السباحةالسباحةمسالة تنظٌم بطولة مسالة تنظٌم بطولة 

وبعد جمع االستبٌان تبٌن بان المجاالت المعروضة فً االستبٌان هً المجاالت التً تسهم فً تنظٌم بطولة         
ى وبعد جمع هذه االرقام لكل مجال وتقسٌمه عل، ولم ٌضؾ أي خبٌر مجاال اخر الى هذه المجاالت السباحة

مجموع اراء الخبراء على جمٌع المجاالت )الجزء على الكل( تظهر لنا االهمٌة النسبٌة لكل مجال من مجاالت 
 النهائً للمجاالت حسب االهمٌة هو:  ومن خالل جمع اراء الخبراء كان النسبة المقٌاس 

 (.(.%%25.5225.52المجال أو المحور القانونً  )المجال أو المحور القانونً  ) ..11
 ..((%%12.1412.14))    الفنًالفنً  أو المحورأو المحور  المجالالمجال ..22
 (.(.%%25.5225.52))  االدارياالداريالمحور المحور ل او ل او المجاالمجا ..33
   ..((%%25.2125.21المالً واالعالمً )المالً واالعالمً )المجال المجال  ..44
 صٌاغة الفقرات وبدائلها لمجالت المقٌاس:صٌاغة الفقرات وبدائلها لمجالت المقٌاس:  -ثانٌاثانٌا

  ) مقثابالت شخصثٌة ، مشثاهدة بطثوالت عالمٌثة() مقثابالت شخصثٌة ، مشثاهدة بطثوالت عالمٌثة(بعد االطالع علثى المصثادر المختصثة بموضثوع البحثثبعد االطالع علثى المصثادر المختصثة بموضثوع البحثث                    

عثدد البثدائل عثدد البثدائل   كثانكثان، و ، و   فثً تولٌثد الفقثراتفثً تولٌثد الفقثرات  المجثالالمجثالأمكانٌثة أمكانٌثة مجموعة من الفقرات وبدائلها تتناسب مع مجموعة من الفقرات وبدائلها تتناسب مع   ننووصاغ الباحثصاغ الباحث

تثتالءم بشثكل تثام مثع طبٌعثة تثتالءم بشثكل تثام مثع طبٌعثة العثدد العثدد   مختلفثةمختلفثةان طرٌقة البدائل ان طرٌقة البدائل   ونونلكل فقرة من فقرات المقٌاس اذ ٌرى الباحثلكل فقرة من فقرات المقٌاس اذ ٌرى الباحث  مختلفةمختلفة

ب ب المقٌاس المصمم بحٌث تكون هذه البدائل اقدر على جمع التفاصٌل الفرعٌة لكل فقرة وتم ترتٌب هذه البدائل حسثالمقٌاس المصمم بحٌث تكون هذه البدائل اقدر على جمع التفاصٌل الفرعٌة لكل فقرة وتم ترتٌب هذه البدائل حسث

                                                           
1

 . 116 -115،ص  1855، دار الفكر العربً ، القاهرة ،  أدواته –أسالٌبه  –فهومه البحث العلمً مذوقان عبٌدات وآخرون :  - 

   .345م،ص 1002، 3، دار المواهب،النجف الشرف ،ط أدوات البحث العلمً فً بحوث التربٌة الرٌاضٌةمحسن علً السعدون وآخران :  -1
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  ثالثثةثالثثة( ل( ل33-11))تكامل الفقرة من وجهة الجهد المبذول للجهة المنظمة والمثالٌثة فثً التنظثٌم حٌثث ترتبثت البثدائل مثن تكامل الفقرة من وجهة الجهد المبذول للجهة المنظمة والمثالٌثة فثً التنظثٌم حٌثث ترتبثت البثدائل مثن 

وحسثثب طبٌعثثة الفقثثرات أي كونهثثا وحسثثب طبٌعثثة الفقثثرات أي كونهثثا عشثثر فقثثرة عشثثر فقثثرة   ثنثثًثنثثًالال( ( 55-11فقثثرات ، و)فقثثرات ، و)  ربعثثة عشثثرربعثثة عشثثر( أل( أل44-11وعشثثرون فقثثرة ، و)وعشثثرون فقثثرة ، و)

ل الحالة التكاملٌة فً التنظٌم  والعكس بالعكس علما ل الحالة التكاملٌة فً التنظٌم  والعكس بالعكس علما هو لإلجابة التً تمثهو لإلجابة التً تمث  االعلىاالعلىاٌجابٌة أو سلبٌة ، بمعنى ان الرقم اٌجابٌة أو سلبٌة ، بمعنى ان الرقم 

ان البدائل لم تكن واحدة لجمٌع الفقرات كما هو المعتاد فً المقاٌٌس االخرى وانما لكل فقرة بدائلها الخاصة حسثب ان البدائل لم تكن واحدة لجمٌع الفقرات كما هو المعتاد فً المقاٌٌس االخرى وانما لكل فقرة بدائلها الخاصة حسثب 

حاطثة حاطثة كمثا روعثً فثً صثٌاؼة الفقثرات االكمثا روعثً فثً صثٌاؼة الفقثرات اال  ،،من الناحٌة التحكٌمٌة أو الفنٌة أو االدارٌثة أو اإلعالمٌثة من الناحٌة التحكٌمٌة أو الفنٌة أو االدارٌثة أو اإلعالمٌثة طبٌعة الفقرة طبٌعة الفقرة 

 ..  سباحةسباحةبجمٌع تفاصٌل العملٌة التنظٌمٌة بحٌث ٌتسنى ألي شخص استخدامها فً أي بطولة بجمٌع تفاصٌل العملٌة التنظٌمٌة بحٌث ٌتسنى ألي شخص استخدامها فً أي بطولة 

 

 ::  صالحٌة فقرات المقٌاسصالحٌة فقرات المقٌاس  -ثالثا ثالثا 

علثثى شثثكل اسثثتبٌان مؽلثثق مفتثثوح ٌتضثثمن علثثى شثثكل اسثثتبٌان مؽلثثق مفتثثوح ٌتضثثمن ٭٭اسثثتمارة اسثثتطالع آلراء الخبثثراء والمختصثثٌن اسثثتمارة اسثثتطالع آلراء الخبثثراء والمختصثثٌن   ننووعثثرا البثثاحثعثثرا البثثاحث          

لفقرات وبدائلها إذ تعد صالحٌة الفقرات من المتطلبات االساسٌة لفقرات وبدائلها إذ تعد صالحٌة الفقرات من المتطلبات االساسٌة الفقرات وبدائلها لمجاالت المقٌاس لبٌان صالحٌة االفقرات وبدائلها لمجاالت المقٌاس لبٌان صالحٌة ا

لبنثثاء المقثثاٌٌس ، اذ ٌنبؽثثً ان تكثثون فقراتثثه صثثالحة لقٌثثاس السثثمة المثثراد قٌاسثثها ، وتقثثدر هثثذه الصثثالحٌة بثث راء لبنثثاء المقثثاٌٌس ، اذ ٌنبؽثثً ان تكثثون فقراتثثه صثثالحة لقٌثثاس السثثمة المثثراد قٌاسثثها ، وتقثثدر هثثذه الصثثالحٌة بثث راء 

بعرضثثها علثثى بعرضثثها علثثى   ننووقثثام البثثاحثقثثام البثثاحثوو  ،،( فقثثرة ( فقثثرة 4848حٌثثث تضثثمن االسثثتبٌان )حٌثثث تضثثمن االسثثتبٌان )، ،   ((3))  مجموعثثة مثثن الخبثثراء المتخصصثثٌنمجموعثثة مثثن الخبثثراء المتخصصثثٌن

من الخبراء  للتأكد من صالحٌتها وشمولها وتحقٌقها للمستوٌات المطلوبة وبعثد جمثع االسثتبٌان تبثٌن بثان من الخبراء  للتأكد من صالحٌتها وشمولها وتحقٌقها للمستوٌات المطلوبة وبعثد جمثع االسثتبٌان تبثٌن بثان   مجموعةمجموعة

ولثم ٌضثؾ أي ولثم ٌضثؾ أي   السثباحةالسثباحةً الفقرات التً تسثهم فثً قٌثاس تنظثٌم بطولثة ً الفقرات التً تسثهم فثً قٌثاس تنظثٌم بطولثة ههالفقرات وبدائلها المعروضة فً االستبٌان الفقرات وبدائلها المعروضة فً االستبٌان 

 ..دٌالت ٌسٌرة فً صٌاؼة البعا منهادٌالت ٌسٌرة فً صٌاؼة البعا منهااء تعاء تعخبٌر فقرة اخرى وقد نالت أؼلب الفقرات قبول جمٌع الخبراء مع اجرخبٌر فقرة اخرى وقد نالت أؼلب الفقرات قبول جمٌع الخبراء مع اجر

 

  الفقرة:درجة المقٌاس وقٌمة  -رابعا 

بالنظر لتباٌن مستوٌات االسئلة المصاؼة ومدى تأثٌرها فً الكشؾ عن الحقٌقة الواقعٌة فً مجاالت           

التً تكشؾ عن مكنونه لها وبدائوالختالؾ إمكانٌة المجاالت فً المقٌاس على تولٌد االسئلة المقٌاس والمقٌاس ككل 

وألجل جعل العمل موضوعٌا فً تصمٌم المقٌاس و ٌتعامل مع كل فقرة على انها تشكل وزنا  ما قد ٌختلؾ مع 

%( لكون هذه الدرجة 111حسب اهمٌة الفقرة ولجعل درجة المقٌاس من )الفقرات االخرى وقد ٌتشابه مع بعضها 

الى عرا استمارة استطالع آلراء الخبراء  نولجأ الباحثاالكادٌمٌة  متعارؾ علٌها فً االوساط االكادٌمٌة وؼٌر

رات والمختصٌن على شكل استبٌان ثانً لبٌان نسبة اهمٌة كل فقرة من فقرات المقٌاس ، إذ تم عرا هذه الفق

ام ( حٌث تمثل هذه األرق5 -1لكل منها من خالل اعطاء الترقٌم من )المئوٌة ة على الخبراء لبٌان مدى النسب

اراء الخبراء على  تسلسل االهمٌة النسبٌة وفق رأي الخبٌر وبعد جمع هذه االرقام لكل فقرة وتقسٌمه على مجموع

لكل فقرة من فقرات مجاالت المقٌاس ومن خالل التوافق المئوٌة  ةجمٌع الفقرات )الجزء على الكل( تظهر لنا النسب

لمجال على حده حسب راي الخبراء ومن ل المئوٌةسبة لكل فقرة ضمن المجال مع ن المئوٌةمجموع نسبة  بٌن

( وعلٌه تكون درجة %111قٌمة الفقرة ضمن المقٌاس بما ٌساوي من ) تظهر لناخالل)قانون النسبة والتناسب( 

، ولؽرا معرفة درجة التقٌٌم ( 1فً جدول ) مبٌن( كما %111المقٌاس هو جمع لقٌم الفقرات هذه التً تساوي )

نقوم )بتعوٌا  تسلسل البدٌل المختار للفقرة بقٌمة البدٌل للفقرة الثابت ومن ثم ٌجمع الناتج لجمٌع  لتنظٌم البطولة

( مفتاح التصحٌح فعلى سبٌل المثال ان بطولة ما 2الفقرات فتظهر لنا قٌمة تنظٌم البطولة( كما مبٌن فً جدول)

اجاباته هً قٌمة البدٌل االول لكل فقرة من فقرات كانت جمٌع اختٌاراتها هو البدٌل االول لكل الفقرات فٌكون قٌمة 

ألن (22.56)%( وبهذا ٌكون اقل قٌمة تقٌٌم لبطولة ما فً المقٌاس تساوي22.56المقٌاس أي مجموعها ٌساوي )

القٌام بتنظٌم أي بطولة مهما ٌكن هذا التنظٌم البد من بذل جهد لهذا التنظٌم وعلٌه لم تكن درجة أقل قٌمة تقٌٌم 

%(ألنها متأتٌة من 111ما فً المقٌاس تساوي )صفر( ، وأعلى قٌمة تقٌٌم لبطولة ما فً المقٌاس تساوي) لبطولة

أعلى بدٌل لكل فقرة ولكل الفقرات وهو ٌساوي حسب ( 4،5، 3)وهو البدٌل لجمٌع الفقرات اختٌار اعلى البدائل 

 %( .111فً مفتاح التصحٌح  فٌكون الناتج ) مجموع قٌمها

                                                           
٭

 (1ملحق ) - 
3

 ..442442، ص، ص38953895مكتبة النجلو المصرٌة ، القاهرة ،مكتبة النجلو المصرٌة ، القاهرة ،    11،ط،ط  ناهج البحث فً التربٌة وعلم النفسناهج البحث فً التربٌة وعلم النفسممدٌوٌولد فان دالٌن )ترجمة( محمد نوفل واخرون: دٌوٌولد فان دالٌن )ترجمة( محمد نوفل واخرون:   -
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فً القبول من  أهمٌتهاقٌمة الثابتة للفقرات ضمن كل مجال من مجالت المقٌاس حسب نسبة الٌبٌن (  3جدول ) 
 وجهة نظر آراء الخبراء

 األسئلة وبدائل اإلجابة ت

 القٌمة الثابتة (5-3درجة أهمٌة كل فقرة)
 (40الدرجة ) للفقرة 

من  األهمٌةنسبة درجة 

 الدرجة الكلٌة

 3.34 2.429 40 ؟      اإلدارية للسباق توفر أصناف الهيئة -3

 2.51 1.821 10 الرئٌسً ؟                درجة الحكم -1

 2.09 1.518 15 ؟    نالمؤقتوعدد  -1

 2.17 1.579 16 مراقبو الدوران ؟  عدد  -4

 2.67 1.943 11 عدد قضاة األداء الحركً ؟ -5

 2.26 1.639 12 طرٌقة النطالق ؟      -6

 2.51 1.821 10 عدد حالت النسحاب ؟    -2

 1.84 1.336 11 عدد العتراضات ؟ -9

 2.17 1.579 16 ترتٌب السباحٌن على المجالت ؟   -8

 3.17 2.307 19 مواصفات المسبح المقامة فٌه البطولة ؟ -30

 1.84 1.336 11 مدى توفر الحبال واإلشارات المعلقة فوق المسبح  ؟ -33

 2.00 1.457 14 السباحٌن بعدد اللفات أو األطوال المتبقٌة للسباق ؟تنبٌه  31

 %19.52 %10.22 141 المجموع لمجال أو محور التحكٌم

 2.71 2.186 16 عدد مخالفات األداء القانونً ؟  -31

 3.01 2.429 40 مدى تطبٌق القانون تبعا لألداء الفنً للسباحة  ؟   -34

 2.56 2.064 14 باق ؟مدى توقع الفائز بالس -35

 2.86 2.307 19 عدد األرقام القٌاسٌة المتحققة بالبطولة   ؟ -36

 3.01 2.429 40 المسافات أو الفعالٌات المخصصة للسباقات ؟ -32

 3.01 2.429 40 أمكانٌة الفرق مشاركة من ناحٌة أنواع السباحة فً البطولة ؟ -39

 %32.34 %31.94 119 فنًالمجموع لمجال أو محور ال

 1.35 2.064 14 أماكن تواجد أعضاء الهٌئة اإلدارٌة  ؟ -38

 1.59 2.429 40 عدد السباحٌن المشاركٌن بالبطولة ؟ -10

 1.27 1.943 11 ؟آلٌة تنظٌم حركة الصحافة والفضائٌات خالل سباقات البطولة -13

 1.59 2.429 40 شكل وتصمٌم المسبح المقام فٌه البطولة ؟ -11

 1.03 1.579 16 مدى توفر العناصر األمنٌة ؟   -11

 1.59 2.429 40 أداري عدد أٌام أو ساعات التً تقام خاللها البطولة ؟  -14

 1.59 2.429 40 آلٌة معرفة جمٌع الفرق المشاركة فً البطولة لمنهاج البطولة ؟ -15

 1.59 2.429 40 نظام تصفٌات السباق عند وجود عدد كبٌر من المتسابقٌن  ؟   -16

 1.35 2.064 14 طرٌقة التعرٌف بالسباحٌن أثناء إخراج للسباق فً البطولة ؟ -12

 1.19 1.821 10 مدى توفر النقل من الجهة المنظمة ؟ -19

 1.19 1.821 10 مدى توفر السكن من قبل الجهة المنظمة ؟ -18

 1.19 1.821 10 نظمة ؟آلٌة استقبال الفرق المشاركة فً البطولة من قبل الجهة الم -10

 0.80 1.214 10 مدى توفر المنقذٌن ؟ -13

 1.19 1.821 10 آلٌة معالجة حوادث الغرق واإلصابات ؟  -11

 1.43 2.186 16 الفحص الطبً خالل تنظٌم البطولة  ؟ -11

 1.43 2.186 16 الزي المخصص للهٌئة اإلدارٌة للسباق ؟ -14

 1.59 2.429 40 جئة أثناء السباقات ؟تفادي الخلل والمشاكل المفا -15

 1.35 2.064 14  حسم نتٌجة السباق ؟  -16

 1.59 2.429 40 عدد الفرق المشاركة فً البطولة ؟           -12

 1.27 1.943 11 طرٌقة إخراج وتهٌئة السباحٌن إلى السباق ؟   -19

 1.35 2.064 14 عدد الحكام الرئٌسٌن المتواجدٌن خالل أٌام البطولة -18

 %19.52 %41.58 239 اإلداريمحور الالمجموع لمجال أو 

 2.87 2.429 41 حضور المسؤولٌن الرٌاضٌٌن وغٌرهم ؟ -40

 2.44 2.064 14 عدد الجمهور خالل ٌوم البطولة ؟ -43

 2.58 2.186 16 اآللٌة المتبعة فً نقل وقائع البطولة ؟  -41

 2.15 1.821 10 عدد الشركات الراعٌة للبطولة ؟ -41

 2.87 2.429 40 آلٌة افتتاح واختتام البطولة ؟ -44

 2.51 2.125 15 عدد المجالت والصحف الرسمٌة الحاضرة فً البطولة ؟ -45

 2.72 2.307 19 طرٌقة إعالن النتٌجة لكل سباق ؟    -46

 2.44 2.064 14 الدعم الذي توفره الجهة المنظمة للبطولة ؟ -42

 2.87 2.429 40 ز المقدمة من الجهة المنظمة ؟الجوائ  -49

 2.29 1.943 11 مبادرة تقوم بها الجهة المنظمة لحث الجمهور على الحضور ؟ -48

 %15.23 %13.90 158 مالً واإلعالمً محور الالالمجموع لمجال أو 

 3642 300% 300% 
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 ة التقٌٌم لتنظٌم  أي بطولة  ( ٌبٌن كٌفٌة احتساب درج 1جدول ) 

 (5بدٌل ) (4بدٌل ) (1بدٌل ) (1بدٌل ) (3بدٌل ) الفقرة

3 0.67 1.34 2.00 2.67 3.34 

1 0.84 1.67 2.51 
  

1 0.42 0.84 1.25 1.67 2.09 

4 0.72 1.45 2.17 
  

5 0.89 1.78 2.67 
  

6 0.75 1.50 2.26 
  

2 0.63 1.25 1.88 2.51 
 

9 0.46 0.92 1.38 1.84 
 

8 0.72 1.45 2.17 
  

30 1.06 2.12 3.17 
  

33 0.61 1.23 1.84 
  

31 0.67 1.34 2.00 
  

31 0.68 1.35 2.03 2.71 
 

34 0.60 1.20 1.80 2.41 3.01 

35 0.64 1.28 1.92 2.56 
 

36 0.57 1.14 1.71 2.29 2.86 

32 0.75 1.50 2.26 3.01 
 

39 0.75 1.50 2.26 3.01 
 

38 0.27 0.54 0.81 1.08 1.35 

10 0.32 0.64 0.96 1.27 1.59 

13 0.25 0.51 0.76 1.02 1.27 

11 0.32 0.64 0.96 1.27 1.59 

11 0.34 0.69 1.03 
  

14 0.32 0.64 0.96 1.27 1.59 

15 0.40 0.80 1.19 1.59 
 

16 0.32 0.64 0.96 1.27 1.59 

12 0.45 0.90 1.35 
  

19 0.40 0.80 1.19 
  

18 0.40 0.80 1.19 
  

10 0.30 0.60 0.90 1.19 
 

13 0.27 0.53 0.80 
  

11 0.30 0.60 0.90 1.19 
 

11 0.36 0.72 1.07 1.43 
 

14 0.36 0.72 1.07 1.43 
 

15 0.53 1.06 1.59 
  

16 0.45 0.90 1.35 
  

12 0.32 0.64 0.96 1.27 1.59 

19 0.42 0.85 1.27 
  

18 0.45 0.90 1.35 
  

40 0.96 1.91 2.87 
  

43 0.49 0.97 1.46 1.95 2.44 

41 0.86 1.72 2.58 
  

41 0.72 1.43 2.15 
  

44 0.72 1.43 2.15 2.87 
 

45 0.63 1.25 1.88 2.51 
 

46 0.91 1.81 2.72 
  

42 0.81 1.62 2.44 
  

49 0.72 1.43 2.15 2.87 
 

48 0.76 1.53 2.29 
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 :السس العلمٌة للمقٌاس  -1 - 1 -1

 صدق الختبار: -1-3 - 1 -1

بصدق االختبار هو ان ٌقٌس االختبار فعال السمة التً وضع من اجل قٌاسها ، أي مدى قرب  المقصود          

أي كلما كان المقٌاس ٌؤشر تقاربا . (3)الموضوع الذي ٌقٌسه االختبار فعال من الموضوع الذي صمم ألجل قٌاسه 

والطمأنٌنة لصدق المقٌاس المقترح فً قٌاس الموضوع  التأكدالمراد قٌاسها دل هذا على صدقه ، ولؽرا للسمه 

 صدق االختبار ومنها : إلٌجادقة من طرٌالمصمم من اجله عمد الباحثون الى استخدام اكثر 

 : الصدق الظاهري -1-3-3 - 1 -1

ٌستخدم الصدق .و  (1) جله أو السمة المراد قٌاسها "وٌقصد به قدرة المقٌاس على قٌاس ما وضع من ا         

الظاهري لإلشارة الى ما ٌقٌسه االختبار فً الظاهر ومن المرؼوب بصفة عامة ان ٌكون المقٌاس ذا صدق 

، وٌعد  (1)ظاهري ، اذ ٌلعب الصدق الظاهري دورا واضحا فً توجٌه انتباه المفحوص الى نوع االجابة المطلوبة 

وعلٌه تم عرا المقٌاس بجمٌع  ،(4)على صالحٌة الفقرات نوعا من الصدق الظاهري لالختبار اتفاق الخبراء

على مجموعه من الخبراء والمختصٌن فً مجال  فقرة 48البالؽة  فقراتهوالبالؽة اربع محاور وجمٌع  محاوره

ى قٌاس ما تم وضعه من من حقٌقة قدرة المقٌاس بالظاهر عل التأكدلؽرا  ٭رٌاضة السباحة واالختبار والقٌاس 

ومعالجتها احصائٌا جاءت اراء الخبراء لتؤٌد  صالحٌة جمٌع الفقرات المقترحة فً  اجله، وبعد جمع النتائج

 . االختبار فً قٌاس ما وضع من اجلهالمقٌاس وهذا ما ٌؤٌد صدق 

 ::  )القدرة التمٌزٌة()القدرة التمٌزٌة(التمٌزيالتمٌزي  الصدقالصدق-11-33-11  -  11  -11
د انواع الصدق وٌمكن تحصٌله من خالل استخراج القدرة التمٌزٌة حٌث ٌستند اح التمٌزيٌعد الصدق             

هذا الصدق الى هذه العملٌة )القدرة التمٌزٌة ( كون اسمه مستنبط منها ، حٌث تم استخراج هذا النوع من الصدق 

 قٌاس المقترح الم لفقراتت على حدة وللمقٌاس ككل حٌث ظهر ان خالل استخراج القدرة التمٌزٌة لجمٌع الفقرا

الباحثون قاموا بتطبٌق المقٌاس على  إذ أن صدق تماٌزي والمقٌاسعلى ان لفقرات المقٌاس هذا ٌدل قدرة تمٌزٌة و

بترتٌب  ون( بطولة سباحة ثم بعد ذلك قام الباحث22عٌنة من البطوالت المحلٌة)بٌانات البطوالت( للسباحة بلؽت )

قٌم لمجموعتٌن ، المجموعة األولى تشكل نسبة  ونثم اخذ الباحث النتائج التً حصل علٌها بصورة تصاعدٌة

%( من 51( بطولة والمجموعة الثانٌة تشكل نسبة )11%( من القٌم من األعلى وبلػ عدد أفراد المجموعة )51)

تقلة ( بطولة أٌضا ثم تم استخراج قٌمة )ت( المحتسبة للعٌنات المس11وبلػ عدد أفراد المجموعة ) القٌم من األسفل

 ( .1015( وبمستوى داللة ) 21حرٌة )عند درجة  (2.158الؽة )ؼٌر المترابطة وقٌمة )ت( الجدولٌة الب

 :ثبات المقٌاس  -1-1 - 1 -1

أنه فً حال تطبٌق نفس أداة القٌاس )االختبار أو المقٌاس(على نفس الفرد  المقصود بثبات المقٌاس هو )           

ت بنفس الطرٌقة والشروط ،فإننا سوؾ نحصل على نفس القٌمة فً كل مرة حٌث تدل أو الشًء أي عدد من المرا

وعلٌه عمد الباحثون  (5) "(هذه القٌمة على أن الشًء الذي تم قٌاسه لم ٌتؽٌر فً ؼضون فترات القٌاس المختلفة 

  : كاالتً وهً من طرٌقهبأكثر الى اٌجاد معامل الثبات 

 لتساق الداخلً :الثبات بطرٌقة ا -3 -1-1-1-1

، وٌعد هذا االسلوب من ادق  (6)ٌقصد بثبات االختبار هو االتساق فً قٌاس الشًء الذي تقٌسه اداة القٌاس         

الوسائل المعتمدة فً اٌجاد االتساق الداخلً لفقرات المقٌاس أي اساسا لمعرفة فٌما اذا كانت كل فقرة من فقرات 

االتساق الداخلً ٌعنً مدى اتساق مفردات أن حٌث  ذي ٌسٌر فٌه المقٌاس كله،المقٌاس تسٌر فً نفس المسار ال

أي انها تقدم لنا مقٌاسا ٌعضد بعضه البعا لذا فقد طبق المقٌاس على  المقٌاس مع بعضها فً قٌاس سمة ما

                                                           
3

 .198،ص1000، بٌروت ، دار النهضة العربٌة ،  9ط علم النفس المعاصر ، حلمً الملٌجً : -
 11،ص 3888، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ، 3، ط المعامالت العلمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق  الصدق والثبات والموضوعٌة والمعاٌٌرمصطفى باهً :  -1
1-

 (131-133:ص  3890، القاهرة ، دار الفكر العربً ، 3، ط القٌاس النفسًصفوت فرج :  
(4)

  Ferguson , George . A . Stutistical Analysis in Psyhology and Education , Fifth Edition , Newyork Mc 
Graw , Hill ,, 1981:p 104.. 

٭
 (1ملحق ) - 
5

 . 330، ص 1006، مركز الكتاب للنشر والتوزٌع ، القاهرة ،  3، ط  مدخل إلى القٌاس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة محمد نصر الدٌن رضوان :  -
6-  

 149149: : 10001000، عمان ، دار المسٌرة للنشر ،، عمان ، دار المسٌرة للنشر ،  33طط    القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس ،القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس ،سامً ملحم : سامً ملحم : 
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واالتحادات  ) تم الحصول علٌها عن طرٌق مراجعة االتحاد المركزي العراقً ةالبطوالت المحلٌة بالسباح)بٌانات 

وبعد استخرج النتائج تم معالجة البٌانات احصائٌا من خالل التعامل  ،( بطولة 22) هاعددوكان ( للسباحة الفرعٌة

مع نتائج كل فقرة مع مجالها ومن ثم التعامل مع نتائج كل مجال مع نتائج المقٌاس ككل وذلك من خالل استخراج 

( عند درجة حرٌة  1.532،  1.423البالؽة )رجة مع القٌمة الجدولٌة معامل االرتباط وتم مقارنة القٌمة المستخ

 الترتٌب . على(1.11،  1.15وبمستوى داللة ) (21)

 

  كرونباخ:الفا طرٌقة معامل الثبات ب -1 -1-1-1-1
شأ نحٌث  كرونباخ(الفا معادلة تسمى بمعادلة )المعالجة االحصائٌة عن طرٌق تطبٌق  ونأجرى الباحث            

)الفقرات الفردٌة ٌقوم هذا النوع من الثبات على اساس معالجة حالة التحٌز فً تقسٌم البٌانات الى مجموعتٌناو 

عند المعالجة االحصائٌة لبٌانات العٌنة عند تطبٌق أو تحصٌل معامل االرتباط بطرٌقة التجزئة والفقرات الزوجٌة(

لجمٌع طرق التجزئة النصفٌة الممكنة فً بٌانات العٌنة لتحقٌق النصفٌة وذلك من خالل استخراج معدل قٌمة الثبات 

وعند مقارنة القٌمة المحسوبة  (1.5825كرونباخ المحسوبة تساوي )الفا ظهرت قٌمة معامل االرتباط فالثبات 

 على(1.11،  1.15وبمستوى داللة ) (21عند درجة حرٌة )(  1.532،  1.423)البالؽة بالقٌمة الجدولٌة 

 فإننا نجد ان القٌمة المحسوبة هً أكبر من القٌمة الجدولٌة وعلٌه فأن االرتباط معنوي .الترتٌب 

  

 :الموضوعٌة  -1-1-1-1

"توقؾ عالمة السؤال أو االختبار على شخصٌة المصحح ورأٌه أي انه فً  المقٌاسٌقصد بموضوعٌة             

كم ، بمعنى اخر " عدم اختالؾ المقدرٌن فً الح (3)ححٌن " االختبار الموضوعً ال تختلؾ العالمة باختالؾ المص

ٌعد مؤشرا لموضوعٌة  االساس فان مفتاح تصحٌح المقٌاس وعلى هذا. (1) "على شًء ما أو على موضوع معٌن

 .الذاتٌة الشخصٌة لألحكامالمقٌاس المقترح  ، بحٌث ٌنتج عنه قٌمه ثابته محددة ؼٌر خاضعة 

 

 ٌاس: درجة صعوبة المق -1-1-1

س التحصٌل التً تعتمد ٌان معامل الصعوبة لٌس ضرورة دائمة فً جمٌع المقاٌٌس وانما فً مقاٌ           

اإلجابات الصحٌحة والخاطئة تكون ضرورٌة ، فقد نجد مقاٌٌس لٌس بالضرورة ان تستخدم فٌها معامالت 

لوا ملٌة التنظٌم لبطولتهم فقط وما سئه خالل عالصعوبة ومثالها مقٌاسنا هذا اذ ٌطلب من العٌنة نقل ما قاموا بفعل

عن واقع عاشوه فً البطولة وأ رٌد كشفه للمجتمع ، فهنا ال نجد ان للصعوبة مكانا اذ ال معنى لإلجابات الصحٌحة 

والخاطئة بل هً اجابات كشؾ واقع ؼٌر خاضعة لمعٌار الصواب والخطأ الن الفقرات التً رتبت بدائلها بطرٌقة 

المثالٌة فً ٌها خطا وانما متدرجة المستوى حتى تصل الى تكامل االجابة أي تكشؾ عن اجزاء من ال ٌوجد ف

وفق الحقٌقة التً تالً تكشؾ عن مقدار الجهد المبذول فً تنظٌم هذه البطولة الكلها وب المثالٌةالى تطبٌق الفقرة 

دى عٌنة البحث من خالل النسبة التً ولكن قد ٌعطٌنا معامل الصعوبة مؤشرا على مدى تحقق الفقرة لاكتشفت 

 ٌظهرها من خالل الطرق االحصائٌة التً تستخدم فً هذا المجال  .

 

 الوسائل الحصائٌة :-1-4

 التالٌة : 3 اإلحصائٌة( الوسائل spssالحقٌبة االحصائٌة ) وناستخدم الباحث            

 النسبة المئوٌةالنسبة المئوٌة  -
 الحسابً.الوسط  -

 المعٌاري.االنحراؾ  -
                                                           

1
 .  62، ص 2114، دار الكتاب الجامعً ، العٌن ن اإلمارات العربٌة المتحدة ،  1، ط أساسٌات القٌاس والتقوٌم التربويٌدي : زٌد الهو -
 . 64مصطفى باهً :مصدر سبق ذكره ،ص - 2
3

، 1888الكتب والنشر ، الموصل ، ، دار التطبٌقات اإلحصائٌة واستخدام الحاسوب فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً ، حسن محمد :  -

 .  222،  263، 241،  214،  152،  112ص
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 االرتباط البسٌط ) بٌرسون ( . -

 ولعٌنتٌن متساوٌتٌن.  للعٌنات المستقلة اختبار )ت( -
 فً حال متؽٌر واحد . ( 2كا ) مربع ك ي اختبار -

........................................معادلة الفاكرونباخمعادلة الفاكرونباخ  -
1

 

 
 العٌنة على الفقرةإجابات مجموع درجات                                    

  % 300×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    للفقرة =  معامل الصعوبة

 اعلى درجة للفقرة× عدد العٌنة                                    
 

 عرض النتائج و مناقشتها  -1
 عرض ومناقشة نتائج الصدق الظاهري للمقٌاس  -1-3
 لظاهري لصالحٌة مجالت المقٌاس: عرض ومناقشة نتائج الصدق ا -3 -1-3

(المحسوبة حٌث 2( نتائج تحدٌد صالحٌة مجاالت المقٌاس المبتكر حٌث ظهرت قٌمة )كا3ٌبٌن الجدول )        

( ونسبة خطا 1عند درجة حرٌة ) (3.54،6.63( الجدولٌة التً تساوي )2( وبعد مقارنتها بقٌمة )كا5تساوي)

 على إن وهذا ٌدل أنها اكبر من القٌمة الجدولٌة وذات داللة إحصائٌة معنوٌة(على الترتٌب اتضح ب1.11،  1.15)

 ( المحسوبة1كاأراء الخبراء والمختصٌن لصالحٌة مجالت المقٌاس وقٌمة )( ٌبٌن  1جدول )          
 لكل مجال من مجالت المقٌاسآلراء الخبراء 

 المجال   ت
 1قٌمة كا  رأي الخبراء 

 ل ٌصلح ٌصلح  المحسوبة 

 9 0 9 المحور القانونً       3

 9 0 9 المحور الفنً                 1

 9 0 9 المحور الداري    1

 9 0 9 المحور المالً والعالمً  4

 (6.61، 1.94= )(3=3-1( ودرجة حرٌة )0.03،  0.05عند مستوى دللة )( الجدولٌة 1كاقٌمة )            

 

وتقٌٌم جهود  السباحة تصلح لقٌاس ما وضع من اجله وهو تنظٌم بطولة ونوضعها الباحث مجاالت المقٌاس التً

العاملٌن على عملٌة التنظٌم الن المقٌاس المبتكر ٌقٌٌم مستوى التنظٌم للبطولة من خالل تحقٌق االنجازات 

من مجاالت المقٌاس كما ض السباحةواالعمال التً ٌقوم بها اعضاء لجنة المسابقات التً تعمل على تنظٌم بطولة 

مما ٌدل على ان المجاالت التً حصلت  ونان الخبراء لم ٌضٌفوا اي مجال اخر الى المجاالت التً عرضها الباحث

على موافقة الخبراء هً المجاالت التً ٌمكن من خاللها ان نقٌس أو نقٌٌم مستوى تنظٌم أي بطولة وال ٌوجد ؼٌر 

 هذه المجاالت.

  

 قشة نتائج نسبة اهمٌة مجالت المقٌاس: عرض ومنا -3 -1-3

( نتائج النسبٌة المئوٌة لكل مجال من مجاالت المقٌاس حٌث حصلت المجاالت على 4ٌبٌن الجدول )             

االداري على المحور و المحور القانونً المجال أونسبة اهمٌة وفق رأي الخبراء وكما مبٌنة ادناه حٌث حصل 

الجانب  ( من درجة المقٌاس وهذه اشارة واقعٌة الى دور% 19.52تساوي ) كانتأعلى نسبة اهمٌة حٌث 

العملٌة  ساهم فً استقرارالذي ٌ المتمٌز والعادل القانونً و االداري حٌث ٌنعكس دور االول)القانونً( فً دورهم

 كبٌر جدا ألنه كلــــظٌم بشالعكس من ذلك اذا كان التحكٌم سٌئا فانه ٌؤثر على التن التنظٌمٌة وبالتالً نجاحها على

                                                           
، ،   21112111. القثثاهرة ، دار الفكثثر العربثثً ، . القثثاهرة ، دار الفكثثر العربثثً ،   1111.ط.ط  القٌثثاس والتقثثوٌم التربثثوي والثثنفس ، اساسثثٌاته تطبٌقاتثثه توجهاتثثه المعاصثثرةالقٌثثاس والتقثثوٌم التربثثوي والثثنفس ، اساسثثٌاته تطبٌقاتثثه توجهاتثثه المعاصثثرة  صثثالح الثثدٌن محمثثود عثثالم:صثثالح الثثدٌن محمثثود عثثالم:  -  1

   ..165165صص
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  ترتٌب مجالت المقٌاس حسب اهمٌتها من وجهة نظر آراء الخبراء ( ٌبٌن  4جدول )  

 المجال   ت

 (5 -3نسبة األهمٌة لكل مجال)

 الدرجة 

(40) 

نسبة درجة الهمٌة من الدرجة 

 الكلٌة 

 % 19.52 40 المحور القانونً       3

 % 32.34 14       المحور الفنً           1

 % 19.52 40 المحور الداري    1

 % 15.21 16 المحور المالً والعالمً  4

 %300 340 المجموع  

  ₓ 5 =41 5( ، درجة األهمٌة القصوى )الكلٌة(:  5 -1،  مدى درجة األهمٌة هو  )   5عدد الخبراء =        
   41            5،   المدى           ₓ 1   =5 5درجة االهمٌة الدنٌا :          

 

ومن هذه  لهاتؤدي الى عدم انتظام سٌر العملٌة التنظٌمٌة  البطولةعنه قرارات للفرق المشاركة فً  ٌصدر
فً الجهود التنظٌمٌة كما ٌنعكس دور الثانً )المحور االداري ( فً ، )االنسحاب واالعتراا ..الخ( القرارات هً

بالمرتبة الثانٌة من حٌث االهمٌة النسبٌة حٌث  مالً واالعالمًكما جاء محور ال بطولة، عملٌة التنظٌم لتنظٌم أي
وهذه النسبة تعكس الدور المهم الذي االول  وبفارق قلٌل جدا عن المستوى %( 15.21حصل على نسبة تساوي )

ها على مقدار دعم هذٌن الجانب االقتصادي والجانب االعالمً حٌث ٌتجلى نشر هذه اللعبة وزٌادة مزاولٌٌناط ب
وصعوبة عزل كل محور لوحدة  الجانبٌن اللذٌن دمجا فً مجال أو محور واحد لتداخلهما فً فقرات المقٌاس 

للبطولة واالهداؾ عملٌة التنظٌم  ككل حٌث ٌنعكس هذا الدور فًفٌظهر دور هذا المحور فً بطولة السباحة 
توفٌر الحافز القوي لالعبً الفرق المشاركة على بذل المزٌد من حٌث نشر اللعبة و المتوخاة من هذه البطولة من

كما ان النسبة الدنٌا التً حصل علٌها ا فً البلد وزٌادة مزاولٌها، ورفع مستواه السباحةالجهد من اجل أتقان فنون 
ت ؼٌر ( كون هذا المجال هو نتاج لمجموعة من القرارا% 32.34المجال الفنً هً نتٌجة مقبولة حٌث تساوي )

المباشرة من قبل لجنة المسابقات أو الهٌئات االدارٌة أو االتحادات المركزٌة أو الفرعٌة التً تؤثر على ظهوره 
الن اؼلب فقراته تدور حول تباٌن المستوى الفنً فً البطولة كطبٌعة  البطولةكما هو ناتج من تحصٌل وقائع 

هلة والصعبة منها والتزام السباحٌن باألداء الحركً المطلوب مشاركة الفرق فً االنواع المختلفة من السباحة )الس
كما وأنها ؼالبا ما ٌكون هذا المحور ناتج من قرارات اتخذت سابقا قبل البدء بالتنظٌم للبطولة من خالل اشراك أو 

بما  عدم اشراك بعا الفرق وعددها وجهات انتسابها ومستواها الفنً وان هذه النسبة تعكس أهمٌة هذا المحور
من النسبة  قلٌلوعلى الرؼم من اختالؾ النسبة فً اهمٌة المجاالت وبفارق ، ٌنسجم مع دوره فً العملٌة التنظٌمٌة

، اال انها تعطً مؤشرا واضحا على الترابط بٌن المجاالت والبد من تكاملها جمٌعا لٌكون الناتج التنظٌمً متكامال
 .( ٌوضح نسب أهمٌة المحاور االربعة 1والشكل )

 
 حسب اهمٌتها من وجهة نظر آراء الخبراء ( ٌبٌن المدرج التكراري لنسب المجالت ضمن المقٌاس3شكل )
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 عرض ومناقشة نتائج الصدق الظاهري لصالحٌة فقرات المقٌاس:  -4-3-1

( 2( نتائج تحدٌد صالحٌة فقرات مجاالت المقٌاس المبتكر حٌث أظهرت قٌمة )كا5ٌبٌن الجدول )          

 درجة  ( عند3.54ً تساوي )( الجدولٌة الت2لمحسوبة لكل فقرة من فقرات المقٌاس قٌمة وبعد مقارنتها بقٌمة )كاا

 لكل فقرة من فقرات المقٌاس لهم ( المحسوبة1أراء الخبراء والمختصٌن لصالحٌة فقرات المقٌاس وقٌمة )كا( ٌبٌن   5جدول ) 

رقم 

 الفقرة
 سؤال الفقرة 

قٌمة كا  براء رأي الخ
1

 

 ل ٌصلح ٌصلح  المحسوبة 

 8 0 9 ؟      توفر أصناف الهيئة اإلدارية للسباق 3

 4.5 3 2 الرئٌسً ؟                درجة الحكم 1

 4.5 3 2 ؟    نالمؤقتوعدد  1

 4.5 3 2 مراقبو الدوران ؟  عدد  4

 4.5 3 2 عدد قضاة األداء الحركً ؟ 5

 8 0 5 ق ؟     طرٌقة النطال 6

 8 0 5 عدد حالت النسحاب ؟    2

 8 0 9 عدد العتراضات ؟ 9

 4.5 3 2 ترتٌب السباحٌن على المجالت ؟   8

 8 0 9 مواصفات المسبح المقامة فٌه البطولة ؟ 30

 4.5 3 2 مدى توفر الحبال واإلشارات المعلقة فوق المسبح  ؟ 33

 4.5 3 2 و األطوال المتبقٌة للسباق ؟تنبٌه السباحٌن بعدد اللفات أ 31

 8 0 9 عدد مخالفات األداء القانونً ؟ 31

 8 0 9 مدى تطبٌق القانون تبعا لألداء الفنً للسباحة  ؟  34

 8 0 9 مدى توقع الفائز بالسباق ؟ 35

 8 0 9 عدد األرقام القٌاسٌة المتحققة بالبطولة   ؟ 36

 4.5 3 2 للسباقات ؟ المسافات أو الفعالٌات المخصصة 32

 4.5 3 2 أمكانٌة الفرق مشاركة من ناحٌة أنواع السباحة فً البطولة ؟ 39

 4.5 3 2 أماكن تواجد أعضاء الهٌئة اإلدارٌة  ؟ 38

 4.5 3 2 عدد السباحٌن المشاركٌن بالبطولة ؟ 10

 4.5 3 2 التزام السباح باللباس القانونً ؟ 13

 8 0 9 م فٌه البطولة ؟شكل وتصمٌم المسبح المقا 11

 4.5 3 2 مدى توفر العناصر األمنٌة ؟   11

 8 0 5  عدد أٌام أو ساعات التً تقام خاللها البطولة ؟  14

 8 0 5 آلٌة معرفة جمٌع الفرق المشاركة فً البطولة لمنهاج البطولة ؟ 15

 8 0 5 نظام تصفٌات السباق عند وجود عدد كبٌر من المتسابقٌن  ؟   16

 4.5 3 2 طرٌقة التعرٌف بالسباحٌن أثناء إخراج للسباق فً البطولة ؟ 12

 4.5 3 2 مدى توفر النقل من الجهة المنظمة ؟ 19

 4.5 3 2 مدى توفر السكن من قبل الجهة المنظمة ؟ 18

 4.5 3 2 آلٌة استقبال الفرق المشاركة فً البطولة من قبل الجهة المنظمة ؟ 10

 8 0 5 ٌن ؟مدى توفر المنقذ 13

 8 0 5 آلٌة معالجة حوادث الغرق واإلصابات ؟  11

 4.5 1 2 الفحص الطبً خالل تنظٌم البطولة  ؟ 11

 4.5 1 2 الزي المخصص للهٌئة اإلدارٌة للسباق ؟ 14

 8 0 5 تفادي الخلل والمشاكل المفاجئة أثناء السباقات ؟ 15

 8 0 5  آلٌة حسم نتٌجة السباق ؟  16

 8 1 9 فرق المشاركة فً البطولة ؟          عدد ال 12

 4.5 1 2 طرٌقة إخراج وتهٌئة السباحٌن إلى السباق ؟   19

 4.5 3 2 عدد الحكام الرئٌسٌن المتواجدٌن خالل أٌام البطولة 18

 4.5 3 2 حضور المسؤولٌن الرٌاضٌٌن وغٌرهم ؟ 40

 8 0 9 عدد الجمهور خالل ٌوم البطولة ؟ 43

 8 0 9 المتبعة فً نقل وقائع البطولة ؟اآللٌة  41

 4.5 3 2 عدد الشركات الراعٌة للبطولة ؟ 41

 8 0 9 آلٌة افتتاح واختتام البطولة ؟ 44

 4.5 3 2 عدد المجالت والصحف الرسمٌة الحاضرة فً البطولة ؟ 45

 8 0 9 طرٌقة إعالن النتٌجة لكل سباق ؟    46

 8 0 9 ة للبطولة ؟الدعم الذي توفره الجهة المنظم 42

 8 0 9 الجوائز المقدمة من الجهة المنظمة ؟ 49

 8 0 9 مبادرة تقوم بها الجهة المنظمة لحث الجمهور على الحضور ؟ 48

 (1.94= )(3=3-1( ودرجة حرٌة )0.05عند مستوى دللة )( الجدولٌة 1كاقٌمة )
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 الجدولٌة وذات داللة إحصائٌة معنوٌةلقٌمة (على الترتٌب اتضح بأنها اكبر من ا1.15( ونسبة خطا )1حرٌة )

 تتصلح لقٌاس ما وضع ونوضعها الباحث على إن فقرات مجاالت المقٌاس التً وهذا ٌدللجمٌع فقرات المقٌاس 

الن المقٌاس المبتكر ٌقٌٌم  جهود العاملٌن على عملٌة التنظٌموتقٌٌم  السباحةتنظٌم بطولة  تقٌٌم من اجله وهو

بطولة من خالل تحقٌق االنجازات واالعمال التً ٌقوم بها اعضاء لجنة المسابقات التً تعمل مستوى التنظٌم لل

( فقرة موزعة على اربع 48)وبهذا ٌكون عدد فقرات المقٌاس هو، بطولة ضمن مجاالت المقٌاسالعلى تنظٌم 

 مجاالت .

  عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج الثبات المقٌاس -4-1

 للمقٌاس: الثبات بطرٌقة التساق الداخلًئج عرض ومناقشة نتا -1-3 -4

          عرض وتحلٌل ومناقشة معامل الثبات)التساق الداخلً ( لفقرات المقٌاس -4-1-3-3

معامل االرتباط لكل فقرة من فقثرات المقٌثاس بثالمجموع الكلثً لكثل مجثال مثن مجثاالت معامل االرتباط لكل فقرة من فقثرات المقٌثاس بثالمجموع الكلثً لكثل مجثال مثن مجثاالت ( ( 66ٌبٌن الجدول )ٌبٌن الجدول )                  

" ٌعد اٌجاد العالقة االرتباطٌة بٌن درجة الفقرة الواحدة والمجموع الكلً لدرجات " ٌعد اٌجاد العالقة االرتباطٌة بٌن درجة الفقرة الواحدة والمجموع الكلً لدرجات   المقٌاس بطرٌقة االتساق الداخلًالمقٌاس بطرٌقة االتساق الداخلً

المجال الذي تنتمً الٌه أحد اسالٌب التحلٌل االحصائً لفقرات المقٌاس وتعنً ان كثل فقثرة مثن الفقثرات تسثٌر فثً المجال الذي تنتمً الٌه أحد اسالٌب التحلٌل االحصائً لفقرات المقٌاس وتعنً ان كثل فقثرة مثن الفقثرات تسثٌر فثً 

ٌتضثمن مجموعثة مثن ٌتضثمن مجموعثة مثن   باحةباحةالسثالسث  ةةتنظثٌم بطولثتنظثٌم بطولث، ولكثون مقٌثاس تقٌثٌم ، ولكثون مقٌثاس تقٌثٌم   ((3))" " ٌسٌر فٌه المقٌاس ككلٌسٌر فٌه المقٌاس ككل  نفس المسار الذينفس المسار الذي

باستخراج العالقة التً تربط الفقرة الواحدة من المجموع الكلً لدرجات المجال الذي تنتمً باستخراج العالقة التً تربط الفقرة الواحدة من المجموع الكلً لدرجات المجال الذي تنتمً   ونونالمجاالت قام الباحثالمجاالت قام الباحث

الٌه من خالل حساب معامل االرتبثاط البسثٌط ) بٌرسثون( ، وفثً ضثوء ذلثك ٌثتم حثذؾ الفقثرة التثً ٌكثون معامثل الٌه من خالل حساب معامل االرتبثاط البسثٌط ) بٌرسثون( ، وفثً ضثوء ذلثك ٌثتم حثذؾ الفقثرة التثً ٌكثون معامثل 

ها ال تقٌس السمة التً ٌقٌسها االختبار ككل ولمعرفة الداللة االحصثائٌة فقثد تثم ها ال تقٌس السمة التً ٌقٌسها االختبار ككل ولمعرفة الداللة االحصثائٌة فقثد تثم ارتباطها بالدرجة الكلٌة واطئة لكونارتباطها بالدرجة الكلٌة واطئة لكون

داللثثة داللثثة   ( ومسثثتوى( ومسثثتوى2121==22-2222( ) ( ) 22-عنثثد درجثثة )نعنثثد درجثثة )ن  ((423423..11))مقارنتهثثا مثثع قٌمثثة معامثثل االرتبثثاط الجدولٌثثة البالؽثثة مقارنتهثثا مثثع قٌمثثة معامثثل االرتبثثاط الجدولٌثثة البالؽثثة 

مجال من مجثاالت مجال من مجثاالت ( ، اذ ٌتبٌن أن جمٌع معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المقٌاس بالمجموع الكلً لكل ( ، اذ ٌتبٌن أن جمٌع معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المقٌاس بالمجموع الكلً لكل 10151015))

وهذا ٌدل على ان جمٌع فقرات المقٌثاس تسثٌر مثع المجثاالت التثً تنتمثً الٌهثا وهثذا ٌعطٌنثا وهذا ٌدل على ان جمٌع فقرات المقٌثاس تسثٌر مثع المجثاالت التثً تنتمثً الٌهثا وهثذا ٌعطٌنثا المقٌاس دالة احصائٌاً المقٌاس دالة احصائٌاً 

 . . مؤشرا على تناسق الفقرات وتماسكها مع بعضها البعا وهذه مٌزة المقٌاس الجٌد مؤشرا على تناسق الفقرات وتماسكها مع بعضها البعا وهذه مٌزة المقٌاس الجٌد 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
-

1
 . 51، ص  1855، دار المعارؾ الجامعٌة  ، القاهرة،  ً علم النفس والتربٌة القٌاس التجرٌبً فعبد الرحمن محمد عٌسوي :  
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 بالمجموع الكلً لكل مجال من مجالت المقٌاس معامل ارتباط كل فقرة من  فقرات المقٌاس ( ٌبٌن 6جدول )
 بطرٌقة التساق الداخلً 

 نوع الدللة معامل الرتباط المجال  رقم الفقرة

3 

 محور القانونً
 
 
 

 معنوي 0.615

 معنوي 0.619 1

 معنوي 0.612 1

 معنوي 0.601 4

 معنوي 0.526 5

 معنوي 0.654 6

 معنوي 0.614 2

 يمعنو  0.542 9

 معنوي 0.658 8

 معنوي 0.516 30

 معنوي 0.418 33

 معنوي 0.225 31

 معنوي 0.516 31

34 

 المحور الفنً

 معنوي 0.552

 معنوي 0.498 35

 معنوي 0.531 36

 معنوي 0.461 32

 معنوي 0.648 39

38 

 المحور الداري

 معنوي 0.452

 معنوي 0.265 10

 معنوي 0.511 13

 معنوي 0.443 11

 معنوي 0.62 11

 معنوي 0.483 14

 معنوي 0.541 15

 معنوي 0.514 16

 معنوي 0.592 12

 معنوي 0.489 19

 معنوي 0.215 18

 معنوي 0.459 10

 معنوي 0.548 13

 معنوي 0.261 11

 معنوي 0.912 11

 معنوي 0.646 14

 معنوي 0.562 15

 معنوي 0.449 16

 معنوي 0.544 12

 معنوي 0.26 19

 معنوي 0.932 18

40 

المحور المالً 
 والعالمً

 معنوي 0.246

 معنوي 0.941 43

 معنوي 0.448 41

 معنوي 0.632 41

 معنوي 0.246 44

 معنوي 0.541 45

 معنوي 0.618 46

 معنوي 0.459 42

 معنوي 0.512 49

 معنوي 0.449 48

 (1.423)(= 10= 1-11= 1-( ودرجة حرٌة )ن 0.05مستوى دللة ) الجدولٌة عندقٌمة )ر( 
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 عرض وتحلٌل ومناقشة معامل الثبات)التساق الداخلً ( لمجالت المقٌاس -4-1-3-1

( معامل ارتباط كل مجال من مجاالت المقٌاس بالمجموع الكلً للمقٌاس حسب اجابة 2ٌبٌن الجدول )         

م معامالت ارتباط درجات مجاالت المقٌاس بالدرجة الكلٌة عالٌة كان ذلك دلٌال  عٌنة البحث حٌث كلما كانت قٌ

ومن خالل الجدول ٌتبٌن أن جمٌع معامالت ارتباط المجاالت الفرعٌة  (3)على االتساق الداخلً للمقٌاس ككل

 ( 21=2-22( ) 2-نعند درجة ) (0.411)دالة احصائٌا  عند مقارنتها بالقٌمة الجدولٌة  للمقٌاس بالدرجة الكلٌة

معامل ارتباط كل مجال من  مجالت المقٌاس بالمجموع الكلً للمقٌاس بطرٌقة التساق ( ٌبٌن  2جدول ) 

 الداخلً 

 الدللة معامل الرتباط المجال اسم المحور أو  رقم المجال 

 معنوي 0.921 محور القانونً 3

 معنوي 0.282 المحور الفنً 1

 معنوي 0.954 المحور الداري  1

 معنوي 0.988 العالمًالمالً و المحور 4

 (1.423)= (10= 1-11 =1-ن( ودرجة حرٌة ) 0.05الجدولٌة عند مستوى دللة )( رقٌمة )
 
مما ٌدل على ان مجاالت المقٌاس تتماشى مع توجه المقٌاس ككل فً قٌاس ما وضع   ( 1015)داللة  ومستوى 

 تالً تقٌٌم جهود اللجنة المنظمة لهذه البطولة  .الوبلسباحة األجله الذي هو تقٌٌم تنظٌم بطولة 
 عرض وتحلٌل ومناقشة معامل الثبات)الفاكرونباخ ( لمجالت المقٌاسعرض وتحلٌل ومناقشة معامل الثبات)الفاكرونباخ ( لمجالت المقٌاس  -44-11-11

معامثل معامثل   اسثتخراجاسثتخراجبطرٌقثة بطرٌقثة مجثال مثن مجثاالت المقٌثاس مجثال مثن مجثاالت المقٌثاس فقثرات فقثرات ( ٌبثٌن معامثل ارتبثاط كثل ( ٌبثٌن معامثل ارتبثاط كثل 55ٌبٌن الجدول )ٌبٌن الجدول )                  

عٌنة البحث حٌثث كلمثا كانثت قثٌم معثامالت ارتبثاط درجثات مجثاالت المقٌثاس عٌنة البحث حٌثث كلمثا كانثت قثٌم معثامالت ارتبثاط درجثات مجثاالت المقٌثاس حسب اجابة حسب اجابة   كرونباخ (كرونباخ (الثبات )الفا الثبات )الفا 

 ةةــــــطرٌقطرٌق  استخدام أكثر مناستخدام أكثر من  ونونت المقٌاس وٌعزو الباحثت المقٌاس وٌعزو الباحثثباثبا  كان ذلك دلٌالً علىكان ذلك دلٌالً علىالقٌمة الجدولٌة القٌمة الجدولٌة   أي اعلى منأي اعلى منعالٌة عالٌة 

 معامل ارتباط حسب طرٌقة  الفاكرونباخ لفقرات مجالت المقٌاس على حده( ٌبٌن  9جدول ) 

 رات المقٌاس ككل  ولفق

 نوع الدللة معامل الرتباط المجال المحور أو  رقم المجال 

 معنوي 0.694 القانونً محور ال 3

 معنوي 0.981 المحور الفنً 1

 معنوي 0.251 لمحور الداري ا 1

 معنوي 0.994 العالمً و المالً  المحور 4

 معنوي 0.285 المقٌاس 

 ((423423..11))= = ((1010==  11-1111  ==11-نن( ودرجة حرٌة )( ودرجة حرٌة )0.050.05ة عند مستوى دللة )ة عند مستوى دللة )الجدولٌالجدولٌ( ( ررقٌمة )قٌمة )                    

الثبثثات الثثى عثثدة اسثثباب منهثثا تعضثثٌد كثثل طرٌقثثة لألخثثرى ولزٌثثادة الموثوقٌثثة بالنتثثائج الثبثثات الثثى عثثدة اسثثباب منهثثا تعضثثٌد كثثل طرٌقثثة لألخثثرى ولزٌثثادة الموثوقٌثثة بالنتثثائج   واحثثدة السثثتخراج معامثثلواحثثدة السثثتخراج معامثثل

قثٌم التثً ظهثرت هثً أعلثى مثن القثٌم الجدولٌثة ممثا ٌوكثد علثى ان فقثرات قثٌم التثً ظهثرت هثً أعلثى مثن القثٌم الجدولٌثة ممثا ٌوكثد علثى ان فقثرات الالحٌثث نالحثظ ان حٌثث نالحثظ ان   واالطمئنان بصثحتهاواالطمئنان بصثحتها

 ٌاس تتمتع بدرجة ثبات عالٌة . ٌاس تتمتع بدرجة ثبات عالٌة . المقالمق

 عرض ومناقشة نتائج القدرة التمٌزٌة عرض ومناقشة نتائج القدرة التمٌزٌة -44-11

( نتائج القدرة التمٌزٌة للمقٌاس حٌث حصلت المجموعتٌن األولى والثانٌة )العلٌا والدنٌا( 8ٌبٌن الجدول )         

)ت( المحسوبة  لكل مختلفة لكل فقرة من فقرات المقٌاس وظهرت قٌمة  ةانحرافات معٌارٌة وحسابٌاط على أوس

( وبنسبة خطا 10)عند درجة حرٌة  (2.158)فقرات المقٌاس وعند مقارنتها بقٌمة )ت( الجدولٌة البالؽة  فقرة من

المقٌاس فقرات ـعلى إن ل وهذا ٌدلاتضح بأنها اكبر من القٌمة الجدولٌة وذات داللة إحصائٌة معنوٌة  (0.05) 

ٌؤخذ بنتائجه ولدٌه القدرة على التمٌٌز  السباحةبذولة لتقٌٌم تنظٌم بطولة لقٌاس الجهود الم ونالباحث التً وضعها

                                                           
-

1
 . 65، ص  2111، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  1، ط المعرفً الرٌاضًالقٌاس لٌلى السٌد فرحات :  
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 اتالجهات المنظمة )الهٌئات االدارٌة المختلفة ( وهذا ما ٌثبت تحقق فرضٌة البحث ، ما عدا الفقربٌن مستوٌات 

 ،31، 25،28، 22، 21، 18( من المحور الفنً والفقرات)16، 15( من المحور القانونً والفقرتان )8، 6، 5)

لعٌنتٌن متطرفتٌن  قٌمة الوسط الحسابً والنحراف المعٌاري وقٌمة اختبار )ت( المحتسبة للقدرة  التمٌزٌة( ٌبٌن  8جدول )  

 )العلٌا والدنٌا ( لكل فقرة من فقرات المقٌاس وللمقٌاس ككل 

 رقم الفقرة
قٌمة )ت(  المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا

 المحتسبة

الدللة 

 الحصائٌة

 تقوٌم الفقرة

 1ع 1س   3ع 3س  

 ممٌزة معنوي  3.200 0.313 0.853 0.809 1.699 3

 ممٌزة معنوي 3.163 0.336 1.519 0.439 2.052 1

 ممٌزة معنوي 3.306 0.336 0.571 0.543 1.215 1

 ممٌزة معنوي  3.225 0.295 0.853 0.602 1.513 4

 3 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.890 0.000 0.890 5

 1 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.750 0.000 0.750 6

 ممٌزة معنوي 4.746 0.313 0.855 0.628 1.881 2

 ممٌزة معنوي 2.549 0.316 0.669 0.626 1.213 9

 1 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.720 0.000 0.720 8

 ممٌزة  معنوي 2.589 0.320 1.156 0.922 1.925 30

 ممٌزة معنوي 2.369 0.290 0.779 0.550 1.226 33

 ممٌزة معنوي 2.738 0.271 0.792 0.595 1.336 31

 ممٌزة معنوي  2.473 0.337 0.923 0.561 1.415 31

 ممٌزة معنوي 2.517 0.303 0.818 0.728 1.421 34

 4 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.640 0.000 0.640 35

 5 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.570 0.000 0.570 36

 ممٌزة معنوي 2.377 0.350 0.955 0.675 1.504 32

 ممٌزة معنوي 2.480 0.518 1.092 1.123 2.024 39

 6 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.270 0.000 0.270 38

 ممٌزة معنوي 3.235 0.220 0.465 0.412 0.926 10

 2 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.320 0.000 0.320 13

 ممٌزة معنوي  3.902 0.220 0.465 0.346 0.955 11

 ممٌزة معنوي 2.958 0.142 0.404 0.242 0.656 11

 ممٌزة معنوي 2.543 0.414 0.610 0.431 1.072 14

 ممٌزة معنوي  3.494 0.268 0.654 0.204 1.013 15

 ممٌزة معنوي 3.620 0.361 0.610 0.258 1.101 16

 9 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.450 0.000 0.450 12

 8 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.400 0.000 0.400 19

 30 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.400 0.000 0.400 18

 33 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.300 0.000 0.300 10

 ممٌزة عنوي م 2.899 0.121 0.341 0.105 0.483 13

 ممٌزة معنوي 4.647 0.194 0.518 0.121 0.845 11

 31 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.360 0.000 0.360 11

 31غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.360 0.000 0.360 14

 ممٌزة معنوي 3.072 0.214 0.626 0.411 1.060 15

 ممٌزة معنوي 2.315 0.227 0.614 0.182 0.818 16

 ممٌزة معنوي  3.798 0.221 0.668 0.327 1.127 12

 34 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.420 0.000 0.420 19

 35  غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.450 0.000 0.450 18

 ممٌزة معنوي 2.799 0.496 1.478 0.773 2.261 40

 ممٌزة معنوي 3.032 0.224 0.621 0.782 1.373 43

 ممٌزة معنوي 2.456 0.348 1.016 0.646 1.564 41

 36 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.720 0.000 0.720 41

 ممٌزة معنوي 2.719 0.348 0.970 0.626 1.563 44

 ممٌزة معنوي 2.664 0.505 1.026 0.582 1.651 45

 ممٌزة معنوي 4.470 0.364 1.074 0.547 1.976 46

 ممٌزة معنوي 2.926 0.378 1.031 0.439 1.547 42

 ممٌزة معنوي 3.207 0.332 0.914 0.650 1.627 49

 32 غٌر ممٌزة عشوائً 0.000 0.000 0.760 0.000 0.760 48

 ممٌز معنوي  10.514 2.336 34.949 4.767 52.821 المقٌاس

 (2.158) (=10=1-11=33+33( ودرجة حرٌة )0.05الجدولٌة عند مستوى دللة  )قٌمة )ت( 

 قيمة االرتباط للتجزئة×  2              
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثب

 + قيمة االرتباط للتجزئة 1            
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لم تكن ممٌزة من المحور المالً واالعالمً ( 48، 43( من المحور االداري والفقرتان ) 38، 35، 34، 33

 ال الى امكانٌة الفقرة )البطوالت المنظمة(الى عٌنة البحث اتلفقرهذه االخلل فً عدم قدرة التمٌٌز ل ونوٌعزو الباحث

عند  كون الفقراتلجان المسابقات فً تنظٌم بطوالتهم  لم تجد واقع تطبٌقٌا من قبل اتعلى التمٌٌز وذلك الن الفقر

تفحصها نجد ان االجابة كانت على البدٌل االول الذي ٌمثل أدنى درجة من التنظٌم فً كال المجموعتٌن العلٌا 

اٌة اهتماما فٌها مما ٌنعكس ذلك على الواقع التنظٌمً للبطولة ولٌس هذه الفقرات لم تجد والدنٌا، فضال عن ذلك 

وعلٌه  من أجلهكانت صادقة من وجهة نظر الخبراء فً قٌاس ما اعدت  اتكما ان الفقر ات،الفقر قدرة ىعل

الجهات التنظٌمٌة للبطوالت التً تصبو الى الحصول على  ونضمن فقرات المقٌاس وٌطالبأبقوا علٌها  ونفالباحث

هتمام بتطبٌقها على مستوى عالً من واقع ملموسا من خالل بدائلها واال اتتقٌٌم أفضل الى اعطاء هذه الفقر

، كما ان النتٌجة النهائٌة لقدرة المقٌاس على التمٌز ظهرت قٌمته مما ٌحاكً المستوى العالمً فً التنظٌم المثالٌة 

) ( وبنسبة خطا  10عند درجة حرٌة ) (2.158)وعند مقارنتها بقٌمة )ت( الجدولٌة البالؽة  (30.534تساوي )

ان المقٌاس له القدرة  على وهذا ٌدلاكبر من القٌمة الجدولٌة وذات داللة إحصائٌة معنوٌة اتضح بأنها  (0.05

على التمٌز بٌن البطوالت باختالؾ مستوٌاتها التنظٌمٌة وهذا هو المطلوب من وسٌلة القٌاس للجهد التنظٌمً 

 .ذول من قبل لجان تنظٌم البطوالت المب

 جالت المقٌاسفقرات م تقٌٌمعرض ومناقشة نتائج  -4-4
أن معامل الصعوبة ٌعطٌنا مؤشرا على مدى تحقق الفقرة لدى عٌنة البحث من خالل النسبة التً ٌظهرها           

( النسبة المئوٌة لتقٌٌم فقرات 11من خالل الطرق االحصائٌة التً تستخدم فً هذا المجال ، حٌث ٌبٌن لنا الجدول)
لجدول ٌتبٌن بان النسب المتحققة هً ضعٌفة جدا فً أؼلب فقراتها اذ ان ل المالحظة الفاحصةالمقٌاس ومن خالل 
( فقرة تراوحت قٌم 25)مجامٌع ضمت المجموعة األولى ثالث قد توزعت الى  السباحة تقٌٌم تنظٌم بطوالت

طً وتعد هذه النسبة ضعٌفة جدا  وؼٌر مقبولة كونها ال تع  %(45.53 -% 18.85تحققها بالنسبة المئوٌة بٌن ) 
( وهً %22.56صا وان درجة المقٌاس تبدأ من )وخص،مؤشرا  على جدٌة التنظٌم لهذه البطوالت واالهتمام بها 

( فقرة تراوحت قٌم تحققها بالنسبة المئوٌة بٌن 18)بمثابة درجة الـ )صفر( ، فً حٌن ضمت المجموعة الثانٌة 
ونها حققت أولى مراتب القبول وهو مستوى بدرجة بسٌطة ك وتعد هذه النسبة مقبولة  % (52.11 -% 51.13)

وهً نسب   % (21.24%، 65.25الثالثة فقرتان فقط كانت قٌمهما ) وضمت المجموعة  .%(51فوق الـ )
أٌضا كونها حققت ثانً مستوٌات القبول ولكن ٌبقى الطموح فً االرتقاء فً المجموعتٌن الثانٌة والثالثة الى مقبولة 

با ، فضال عن السعً الحثٌث ومضاعفة الجهود المبذولة للرقً بالمجموعة األولى أعلى مما وصال الٌة مطلو
واالرتقاء فً تحقٌق فقراتها والوصول بها الى الدرجة التً ٌنشدها المنظمون للبطوالت لكً تسهم فً رفع مستوى 

بدورة ٌكسب هذه اللجان تقٌٌم تنظٌم بطولة السباحة الذي  تقٌٌم تنظٌم بطوالتهم . وبالتالً تسهم فً رفع مستوى
ومن خالل ما تقدم نرى أن النسب المئوٌة القدرة التنظٌمٌة على تنظٌم البطوالت االقلٌمٌة والقارٌة والعالمٌة .  

وال ترتقً الى مستوى الطموح المنشود فً تنظٌم أؼلبها  فًالمتحققة لتقٌٌم فقرات المقٌاس هً نسب ضعٌفة 
 ذلك .ٌوضح ( 2، والشكل )ة السباحةبطول

 ( ٌوضح مدى تحقق فقرات المقٌاس فً عٌنة البحث2شكل )
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 فقرات مجالت المقٌاس مقارنة بالدرجة المثالٌة لكل فقرة ٌبٌن نتائج تقٌٌم(  30جدول ) 
 (السباحة)بٌانات بطولت لعٌنة البحث

 البطولت عدد التسلسل الفقرة
القٌمة الثابتة حسب اهمٌة الفقرة 

 حسب رأي الخبراء
درجة اعلى 

 للفقرة
مجموع درجة اجابة 

على الفقرة العٌنة  
 % تحقق الفقرة درجة 

3 11 1.14 21.51 19.02 19.39 

1 11 1.53 55.34 18.19 23.14 

1 11 1.08 45.85 38.64 41.24 

4 11 1.32 42.28 16.01 54.45 

5 11 1.62 59.93 38.59 11.18 

6 11 1.16 48.61 36.50 11.15 

2 11 1.53 55.34 10.30 54.58 

9 11 3.94 40.41 10.20 53.38 

8 11 1.32 42.28 35.94 11.35 

30 11 1.32 68.94 11.98 49.51 

33 11 3.94 40.41 11.06 54.56 

31 11 1.00 44.33 11.43 51.02 

31 11 1.23 58.55 15.23 41.32 

34 11 1.03 66.32 14.61 12.11 

35 11 1.56 56.14 34.09 15.04 

36 11 1.96 61.96 31.54 38.85 

32 11 1.03 66.32 12.04 40.92 

39 11 1.03 66.32 14.12 28.53 

38 11 3.15 18.26 5.84 38.86 

10 11 3.58 15.01 35.13 41.21 

13 11 3.12 19.03 2.04 15.31 

11 11 3.58 15.01 35.61 44.61 

11 11 3.01 11.26 33.66 53.11 

14 11 3.58 15.01 39.50 51.91 

15 11 3.58 15.01 39.11 51.15 

16 11 3.58 15.01 39.91 51.24 

12 11 3.15 18.26 8.80 11.16 

19 11 3.38 16.16 9.90 11.53 

18 11 3.38 16.16 9.90 11.53 

10 11 3.38 16.16 6.60 15.31 

13 11 0.90 32.53 8.06 53.25 

11 11 3.38 16.16 35.00 52.33 

11 11 3.41 13.51 2.81 15.31 

14 11 3.41 13.51 2.81 15.31 

15 11 3.58 15.01 39.55 51.82 

16 11 3.15 18.26 35.25 51.83 

12 11 3.58 15.01 38.25 56.40 

19 11 3.12 19.03 8.14 11.89 

18 11 3.15 18.26 8.80 11.16 

40 11 1.92 61.01 43.31 65.15 

43 11 1.44 51.59 13.81 40.81 

41 11 1.59 56.21 19.19 50.01 

41 11 1.35 42.12 35.94 11.53 

44 11 1.92 61.01 12.96 44.10 

45 11 1.53 55.35 18.45 51.40 

46 11 1.21 58.99 11.55 56.01 

42 11 1.44 51.59 19.16 51.81 

49 11 1.92 61.01 12.85 44.14 

48 11 1.18 50.41 36.21 11.36 

 بشكله النهائًوصف المقٌاس  -4-5

تصمٌم وبناء مقٌاس لتقٌٌم )تتجلى خالصة البحث فً هذا العنوان الن فٌه ٌتحقق هدؾ البحث الذي هو        

وهً  وراالمح( فقرة موزعة حسب 48بـ ) ورامح( 4حٌث خلوص المقٌاس بأنه ٌتألؾ من )( ة السباحةتنظٌم بطول

العالمً و المالً المحورو( فقرة 21) الداري المحور و( 6) الفنً المحور ( فقرات و12) القانونً ورمحال

ومن ثم ٌتم حسب البدٌل المختار( القٌمة الثابتة لكل فقرة تعوٌا ( فقرات وللمقٌاس مفتاح تصحٌح الذي هو )11)

مع  شكل المقٌاس بصورته وفٌما ٌلً %( ،111ناتج لجمٌع الفقرات فٌنتج قٌمة تقٌٌم تنظٌم البطولة من )الجمع 

 .(3ملحق ).الذي ٌطبق على اي بطولة بؽرا تقٌٌم تنظٌمها  استمارة االجابة ومفتاح التصحٌحهائٌة الن
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 :بطولت السباحة المحلٌة  تقٌٌمومناقشة نتائج وتحلٌل عرض  -4-6

تم الحصول على بٌاناتها من خالل مراجعة المحلٌة التً السباحة بطوالت درجة تقٌٌم  (11ٌبٌن الجدول )        
تحاد المركزي العراقً للسباحة واالتحادات الفرعٌة فً المحافظات حٌث تم أخذ بٌانات بعا البطوالت نفسها اال

ومن خالل القراءة السرٌعة للجدول ٌتبٌن بان النسب المتحققة هً  وتم أدخال بٌاناتها فً المقٌاس ألكثر من موسم 
حٌث كانت أفضل تنظٌم لهذه طلوب من حٌث التنظٌم ،الى المستوى الم وال ترتقً  البطوالتضعٌفة جدا فً أؼلب 

 بب ـــن سوٌعزو الباحثو (55.18إذ كانت قٌمتها تساوي ) (2أندٌة العراق  فً بؽدادالبطوالت هً تنظٌم بطولة )
 ٌبٌن تقٌٌم تنظٌم بطوالت السباحة المحلٌة (11جدول )

 %300من  درجة التقٌٌم أسم البطولة ت

 59.38 1دأندٌة العراق  فً بغدا  .3

 52.64 3بطولة أندٌة العراق فً بغداد   .1

 52.3 1بطولة الجمهورٌة للسباحة   .1

 55.55 بطولة الجائزة الكبرى   .4

 54.95 بطولة محافظة بغداد   .5

 54.49 1بطولة الجمهورٌة للسباحة    .6

 51.38 بطولة مراكز شباب القطر   .2

 51.32 بطولة جامعات القطر فً بغداد   .9

 48.16 القطر فً البصرة  بطولة جامعات  .8

 45.15 بطولة مدٌرٌات التربٌة فً القطر   .30

 44.15 1بطولة الفرات الوسط   .33

 40.16 3بطولة الجمهورٌة للسباحة    .31

 16.91 3بطولة الفرات الوسط   .31

 15.55 بطولة محافظة البصرة   .34

 15.48 بطولة محافظة بابل   .35

 14.86 بطولة محافظة المثنى   .36

 14.9 ظة الموصل بطولة محاف  .32

 14.4 بطولة محافظة دٌالى   .39

 14.4 بطولة محافظة القادسٌة   .38

 14.03 بطولة محافظة ذي قار   .10

 11.09 بطولة محافظة مٌسان   .13

 13.52 بطولة محافظة واسط   .11

 
 ( ٌوضح تقٌم تنظٌم بطوالت السباحة المحلٌة3شكل )
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مام ببعا الفقرات التً تهتم بالجانب االداري والجانب تفوق تنظٌم هذه البطولة على بقٌة البطوالت هو االهت
القانونً فضال عن ان الجهة المنظمة هً االتحاد المركزي العراقً للسباحة وهو المعنً االول للنهوا بهذه 

كما ان أندٌة البلد تتوق الى تحقٌق إنجازات أفضل على مستوى القطر لكونها ٌترتب علٌها  ،اللعبة فً البلد
التً حصلت على أدنى درجة  واسطاما فٌما ٌخص تنظٌم بطولة محافظة ى مكاسب مادٌة ومعنوٌة، الحصول عل

ن سبب ذلك الى اعتماد المنظمٌن لهذه البطولة على إمكانٌاتهم الذاتٌة التً تتسم وٌعزو الباحثو تقٌم فً التنظٌم
لب تنظٌم البطوالت المحلٌة تخضع مجاالت المقٌاس ، وبصورة عامة ان أؼفقرات بالضعؾ وقلة الخبرة فً أؼلب 

وتحقٌق النشاط المطلوب من االتحاد المركزي واالتحادات الفرعٌة  الى حالة اسقاط الفرا من التنظٌم
 .سسات الرٌاضٌة الجامعٌة والمؤ

 
 الستنتاجات والتوصٌات  -4
 الستنتاجات : -5-3

 والتمٌز بٌنها.  المختلفة بطوالت السباحةتنظٌم ان للمقٌاس القدرة على تقٌٌم  -1
المقٌاس خصوصا الفقرات التً حصلت على أدنى بدائل فقرات  أؼلب هناك ضعؾ واضح وكبٌر فً تطبٌق -2

 .التقٌٌم
  .على أرا الواقع السباحةبدائل الفقرات ضمن مقٌاس تقٌٌم بطوالت أؼلب هناك ضعؾ واضح فً تطبٌق  -3
نً العشوائٌة فً التنظٌم بٌن بطولة واخرى لنفس تطور فً اختٌار بدائل الفقرات مما ٌعهناك عدم استقرار و -4

 الجهة التنظٌمٌة .
 تعانً من ضعؾ فً التنظٌم.السباحة المحلٌة جمٌع البطوالت المقٌمة فً مقٌاس تقٌٌم بطوالت  -5
 التوصٌات : -5-1

 . القادمةالمبتكر فً تقٌٌم البطوالت  بطوالت السباحةضرورة االعتماد على مقٌاس تقٌٌم  -1
 عً الحثٌث من قبل لجان التنظٌم لتطبٌق فقرات المقٌاس ببدائلها المثالٌة والتكاملٌة.ضرورة الس -2
ضرورة االطالع على فقرات المقٌاس قبل تنظٌم أي بطولة لؽرا التزود المعرفً والنظري بمتطلبات  -3

 أنجاح تنظٌم اي بطولة من قبل لجان التنظٌم .
خالل المقٌاس وتدعٌمها ، وكما ٌمكن مالحظة جوانب  ضرورة متابعة جوانب القوة فً تقٌٌم البطولة من -4

 الضعؾ فً التقٌٌم من خالل الفقرات ومحاولة معالجتها وتطوٌرها .
 .  البطوالتالمالً واالعالمً كونه الركٌزة االساسٌة فً انجاح  حورضرورة االهتمام الجدي بمسألة الم -5

 المصادر العربٌة والجنبٌة
 .2111، بٌروت ، دار النهضة العربٌة ،  5ط لمعاصر ،علم النفس ا حلمً الملٌجً : .1
مكتبثثة االنجلثثو المصثثرٌة ، مكتبثثة االنجلثثو المصثثرٌة ،     33،ط،ط  منثثاهج البحثثث فثثً التربٌثثة وعلثثم الثثنفسمنثثاهج البحثثث فثثً التربٌثثة وعلثثم الثثنفسدٌوٌولثثد فثثان دالثثٌن )ترجمثثة( محمثثد نوفثثل واخثثرون: دٌوٌولثثد فثثان دالثثٌن )ترجمثثة( محمثثد نوفثثل واخثثرون:  ..22

 ..18551855القاهرة ،القاهرة ،
 . 1855اهرة ، ، دار الفكر العربً ، الق أدواته –أسالٌبه  –البحث العلمً مفهومه ذوقان عبٌدات وآخرون :  .3
 .  2114، دار الكتاب الجامعً ، العٌن ن اإلمارات العربٌة المتحدة ،  1، ط أساسٌات القٌاس والتقوٌم التربويزٌد الهوٌدي :  .4
 ..21112111، عمان ، دار المسٌرة للنشر ،، عمان ، دار المسٌرة للنشر ،  11طط    القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس ،القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس ،سامً ملحم : سامً ملحم :  ..55
 .1851هرة ، دار الفكر العربً ، ، القا1، ط القٌاس النفسًصفوت فرج :  .6
. القثاهرة ، دار . القثاهرة ، دار   1111.ط.ط  القٌثاس والتقثوٌم التربثوي والثنفس ، اساسثٌاته تطبٌقاتثه توجهاتثه المعاصثرةالقٌثاس والتقثوٌم التربثوي والثنفس ، اساسثٌاته تطبٌقاتثه توجهاتثه المعاصثرةصالح الدٌن محمود عثالم: صالح الدٌن محمود عثالم:  ..22

 ..21112111الفكر العربً ، الفكر العربً ، 
 ..  18551855اهرة، اهرة، ، دار المعارؾ الجامعٌة  ، الق، دار المعارؾ الجامعٌة  ، الق  القٌاس التجرٌبً فً علم النفس والتربٌة القٌاس التجرٌبً فً علم النفس والتربٌة عبد الرحمن محمد عٌسوي : عبد الرحمن محمد عٌسوي :  ..55
 .  2111، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  1، ط القٌاس المعرفً الرٌاضًلٌلى السٌد فرحات :  .8
، 1، دار المواهب،النجؾ االشرؾ ،ط أدوات البحث العلمً فً بحوث التربٌة الرٌاضٌةمحسن علً السعدون وآخران :  .11

 م.  2112
، مركز الكتاب للنشر والتوزٌع ، القاهرة  1، ط  ربٌة البدنٌة والرٌاضٌة مدخل إلى القٌاس فً التمحمد نصر الدٌن رضوان :  .11

 ،2116 . 
، مركز الكتاب 1، ط المعامالت العلمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق  الصدق والثبات والموضوعٌة والمعاٌٌرمصطفى باهً :  .12

 .1888للنشر، القاهرة ، 
، دار الكتب ئٌة واستخدام الحاسوب فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة التطبٌقات اإلحصاودٌع ٌاسٌن التكرٌتً ، حسن محمد :  .13

 .  1888والنشر ، الموصل ، 

 
14 - Ferguson , George . A . Stutistical Analysis in Psyhology and Education , Fifth Edition ,  
Newyork Mc Graw , Hill , 1981.. 
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 ( 1ملحق ) 

 مختصين استمارة استطالع آراء الخبراء وال

  ........................................................... المحترم  -:خبٌر ألستاذ الا

  السالم علٌكم 

ََ) إجراء البحث الموسوم ونٌروم الباحث             َمقياسَتصميم َبطوَلتَتنوبناء ظيم

طٌا من  المرفق قترحمال المقٌاس أبداء رأٌكم حول  ٌرجىكونكم من أصحاب الخبرة ول(  السباحة

وصالحٌة البدائل ونسبة  ضمن المحاور المعتمدة فً المقٌاسصدق فقراته ومدى صالحٌتها  حٌث

وتدوٌن كل ما ترونه مناسبا من خالل الحذف او الضافة لتعزٌز  أهمٌة كل سؤال فً المقٌاس

  البحث مع جزٌل الشكر والتقدٌر .

  التأرٌخ :التأرٌخ :              

 ::اللقب العلمً اللقب العلمً               

 الجامعة :الجامعة :              

 

 

 

 

 الباحثون الباحثون                                                                                                                                             
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 ت

 األسئلة وبدائل اإلجابة 
درجة تقٌٌم 

 البدٌل 

صالحٌة الفقرة 
 والبدائل 

 درجة األهمٌة للسؤال 

 تصلح
ل 

 تصلح
3 1 1 4 5 

        ؟      للسباق اريةاإلدالهيئة  أصنافتوفر  -3

 

   ( درجة3) حكم رئٌسً +مسجل  3

 ) المحور القانونً (

   ( درجة1) حكم رئٌسً +مسجل + مطلق  1

   ( درجة1) ن حكم رئٌسً +مسجل + مطلق + مؤقتو 1

   ( درجة4) دوران  حكم رئٌسً +مسجل + مطلق + مؤقتون+مراقبو 4

   ( درجة5) + مؤقتٌن+مراقبً دوران+ قضاة أداء حركً حكم رئٌسً +مسجل + مطلق  5

        ؟                الرئٌسً درجة الحكم -1

 

   ( درجة3)   درجة ثانٌة فما دون  3

   ( درجة1) أولى درجة 1 (المحور القانونً)

   ( درجة1) دولً حكم 1

        ؟    نوالمؤقتعدد  -1

 

     )صفر( درجة ل ٌوجد  3

   ( درجة3) واحد لكل مجالٌن  1

 )المحور القانونً (
   ( درجة1) واحد لكل مجال  1

   ( درجة1) اثنان لكل مجال  4

   ( درجة4) ثالثة لكل مجال  5

        مراقبو الدوران ؟  عدد  -4

 

   ة)صفر( درج                                      ل ٌوجد مراقب دوران  3

   ( درجة3)    ( مراقب9من كل جهة أي ) واحد لكل مجالٌن 1 ) المحور القانونً (

   ( درجة1)   ( مراقب   36من كل جهة أي  )  واحد لكل مجال 1

        الحركً ؟ األداءعدد قضاة  -5

 

   )صفر( درجة ل ٌوجد 3

   ( درجة3) المسبحكل واحد على جانب من جانبً  (1) 1 )المحور القانونً(

   ( درجة1) المسبح جانبً منهم لكل جانب من  اناثن( 4) 1

        طرٌقة النطالق ؟      -6

 

   ( درجة3) طرٌقة ذاتٌة عشوائٌة  3

   ( درجة1) طلقة المسدس 1 )المحور القانونً(

   ( درجة1) استخدام النطالق اللكترونً  1

        اب ؟   عدد حالت النسح -2

 

   ( درجة3) انسحاب أكثر من فرٌقٌن 3

 )المحور القانونً(
   ( درجة1) انسحاب فرٌقان  فقط 1

   ( درجة1) انسحاب فرٌق واحد فقط  1

   ( درجة4) ل ٌوجد انسحاب 4

        ؟عدد العتراضات  -9

 

   ( درجة3) فأكثر ( فً كل سباق – 3اعتراض ) 3

 القانونً()المحور 
   ( درجة1) فأكثر ( فً أغلب أنواع السباحة – 3اعتراض ) 1

   ( درجة1) فأكثر ( فً بعض أنواع السباحة – 3اعتراض ) 1

   ( درجة4) ل ٌوجد اعتراض  4

        ترتٌب السباحٌن على المجالت ؟   -8

 

   ( درجة3) عشوائً  3

   ( درجة1) حسب القرعة  1 المحور القانونً()

   ( درجة1)  حسب الرقام الشخصٌة المسجلة فً اخر بطولة معترف بها عالمٌا   1

    مواصفات المسبح المقامة فٌه البطولة ؟ -30

 

   ( درجة3) غٌر قانونً  3

   ( درجة1) م  15*  15قانونً بأبعاد  1 

   ( درجة1) م  50*  15قانونً بأبعاد   1

    وفر الحبال واإلشارات المعلقة فوق المسبح  ؟مدى ت -33

 ()المحور القانونً    ( درجة3) ل ٌوجد حبال وإشارات 3 
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   ( درجة1) حبل بداٌة خاطئة فقط 1

   ( درجة1) حبل بداٌة خاطئة ، وإشارات دوران  للسباحة على الظهر 1

    لسباق ؟تنبٌه السباحٌن بعدد اللفات أو األطوال المتبقٌة ل 31

 

   ( درجة3) بدون عشوائً  3

   ( درجة1) التنبٌه الصوتً من مختص  1  () المحور القانونً 

   ( درجة1) التنبٌه باستخدام البطاقات المرقمة  1

    ؟ عدد مخالفات األداء القانونً  -31

 

   ( درجة3) فأكثر ( فً كل سباق – 3خطأ ) 3

 ()المحور الفنً 
   ( درجة1) فأكثر ( فً أغلب أنواع السباحة – 3) خطأ 1

   ( درجة1) فأكثر ( فً بعض أنواع السباحة – 3خطأ ) 1

    ل ٌوجد خطأ تحكٌمً  4

    مدى تطبٌق القانون تبعا لألداء الفنً للسباحة  ؟   -34

 

   ( درجة3) المحاسبة على أخطاء البدء فقط 3

 المحور الفنً()

   ( درجة1) بة على البدء والدوران فقطالمحاس 1

   ( درجة1) المحاسبة على البدء والدوران وضربات الرجلٌن 1

    المحاسبة على البدء والدوران وضربات الرجلٌن والذراعٌن  4

    تطبٌق القانون بالكامل  5

    مدى توقع الفائز بالسباق ؟ -35

 

   ( درجة3) ولى أو أكثر بكل سباق ٌمكن توقع المراكز الثالثة األ 3

 ()المحور الفنً 
   ( درجة1) ٌمكن توقع الفائز األول والثانً فقط 1

   ( درجة1) ٌمكن توقع الفائز األول فقط  1

   ( درجة4) ل ٌمكن توقع الفائز 4

    عدد األرقام القٌاسٌة المتحققة بالبطولة   ؟ -36

 

   ( درجة3) ل ٌوجد   3

 ()المحور الفنً 

   ( درجة1) محلً  1

   ( درجة1) عربً 1

   ( درجة4) أسٌوي 4

   ( درجة5) عالمً  5

    المسافات أو الفعالٌات المخصصة للسباقات ؟ -32

 
   ( درجة3) القصٌرة فقط 3

 ()المحور الفنً 
   ( درجة1) القصٌرة والمتوسطة 1

    من ناحٌة أنواع السباحة فً البطولة ؟ أمكانٌة الفرق مشاركة -39

 

   ( درجة3)                                             الحرة فقط  3

 ()المحور الفنً
   ( درجة1) الحرة والظهر فقط 1

   ( درجة1) الحرة والظهر والسباحة على الصدر 1

   ( درجة4) جمٌع أنواع السباحة  4

    جد أعضاء الهٌئة اإلدارٌة  ؟أماكن توا -38

 

   ( درجة3) عشوائً 3

 ()المحور اإلداري 

   ( درجة1) تخصٌص مكان للمسجل فقط 1

   ( درجة1) تخصٌص مكان للمطلق والمسجل فقط 1

   ( درجة4) تخصٌص مكان للمطلق والمسجل والحكم فقط 4

   ( درجة5) تخصٌص مكان لكل لجمٌع أصناف الهٌئة اإلدارٌة   5

    عدد السباحٌن المشاركٌن بالبطولة ؟ -10

 

   ( درجة3) متسابق  (50اقل من ) 3

 ()المحور اإلداري 

   ( درجة1) ( متسابق       300 – 50من ) 1

   ( درجة1) ( متسابق350 – 303من ) 1

   ( درجة4) ( متسابق 100 – 353من )  4

   ( درجة5) ( متسابق 100أكثر من ) 5

   التزام السباح باللباس القانونً ؟ -13

 ()المحور اإلداري 
 

   ( درجة3) عشوائً  3

   ( درجة1) ٌسمح بعدم لبس غطاء الرأس  1
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   ( درجة1) لباس قانونً متكامل  1

   شكل وتصمٌم المسبح المقام فٌه البطولة ؟ -11

 ()المحور اإلداري 
 

   ( درجة3)  ت مفتوح بدون مدرجا 3

   ( درجة1) مغلق بدون مدرجات 1

   ( درجة1) مفتوح مع مدرجات  1

   ( درجة4) مغلق مع مدرجات  4

   ( درجة5) مغلق مفتوح ) متحرك ( مع مدرجات 5

   مدى توفر العناصر األمنٌة ؟   -11

 ()المحور اإلداري 
 

   ( درجة3) ل ٌتواجد أي عنصر أمنً .  3

   ( درجة1) ٌتواجدون فً أوقات محددة من البطولة  1

   ( درجة1) ٌتواجدون طٌلة فترة البطولة    1

    عدد أٌام أو ساعات التً تقام خاللها البطولة ؟  14

 

   ( درجة3) (ٌوم3) 3

   ( درجة1) (ٌوم1) 1 ()المحور اإلداري 

   ( درجة1) (ٌوم1) 1

    ع الفرق المشاركة فً البطولة لمنهاج البطولة ؟آلٌة معرفة جمٌ 15

 

   ( درجة3) تبلٌغات شفوٌة  3

 ()المحور اإلداري 
   ( درجة1) فقط  اجتماع فنً 1

   ( درجة1) اجتماع فنً مع كراس مطبوع 1

   ( درجة4) موقع على شبكة النترنٌت نشره  اجتماع فنً مع كراس مطبوع مع 4

    ٌات السباق عند وجود عدد كبٌر من المتسابقٌن  ؟  نظام تصف -16

 

   ( درجة3) نهائً مباشرة 3

 ()المحور اإلداري

   ( درجة1) تصفٌة واحدة + نهائً  1

   ( درجة1) تصفٌة + نهائً  1 1

   ( درجة4) تصفٌات + نهائً  1 4

   ( درجة5) + نهائً 1أكثر من  5

    سباحٌن أثناء إخراج للسباق فً البطولة ؟طرٌقة التعرٌف بال -12

 

   ( درجة3) ل ٌوجد  3

   ( درجة1) تعرٌف صوتً )إذاعة داخلٌة ( 1 ()المحور اإلداري

   ( درجة1)        تعرٌف مرئً )عرض صورة وصوت من خالل شاشة (  1

    من الجهة المنظمة ؟مدى توفر النقل  -19

 

   ( درجة3) ل الفرق نفسها(ل ٌوجد )ذاتً من قب 3

   ( درجة1) نقل واحد لجمٌع الفرق 1 ()المحور اإلداري 

   ( درجة1) نقل خاص بكل فرٌق 1

    مدى توفر السكن من قبل الجهة المنظمة ؟ 18

 

   ( درجة3) ل ٌوجد )ذاتً من قبل الفرٌق نفسه ( 3

   ( درجة1) سكن مشترك لجمٌع الفرق 1 ) المحور اإلداري (

   ( درجة1) سكن خاص بكل فرٌق 1

     آلٌة استقبال الفرق المشاركة فً البطولة من قبل الجهة المنظمة ؟  10

 

   ( درجة3) ل ٌوجد  3

 ) المحور اإلداري (
   ( درجة1) لجنه عامة لكل الفرق  1

   ( درجة1) شخص واحد خاص بكل فرٌق  1

   ( درجة4) من أثنٌن فأكثر (لجنة خاصة بكل فرٌق) 4

     مدى توفر المنقذٌن ؟ 13

 

   ( درجة3) ل ٌوجد  3

   ( درجة1) ٌوجد منقذٌن ٌجٌدون السباحة فقط 1 ) المحور اإلداري (  

   ( درجة1) منقذٌن حاصلٌن على شهادة اإلنقاذ 1

     آلٌة معالجة حوادث الغرق واإلصابات ؟  11

 

   ( درجة3) فات أولٌة بسٌطة تقدٌم إسعا 3

   ( درجة1) نقل عشوائً إلى اقرب مستشفى 1 ) المحور اإلداري (

   ( درجة1) نقل بسٌارة إسعاف  1
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   ( درجة4) وجود وحدة طبٌة مختصة فً مكان إقامة السباق 4

    الفحص الطبً خالل تنظٌم البطولة  ؟ 11

 

   درجة (3) بدون فحص طبً للسباحٌن     3

   ( درجة1) ٌوجد فحص غٌر مختص  1 ) المحور اإلداري (

   ( درجة1) ٌوجد فحص من كادر طبً مختص 1

    الزي المخصص للهٌئة اإلدارٌة للسباق ؟ 14

 

   ( درجة3) بدون زي ) عشوائً (  3

 ) المحور اإلداري (
   ( درجة1) زي متنوع حسب الصنف  1

   رجة( د1) زي موحد  1

   ( درجة 4) زي موحد وٌحمل شعار البطولة  4

    تفادي الخلل والمشاكل المفاجئة أثناء السباقات ؟ 15

 

   ( درجة3) إلغاء السباق 3

   ( درجة1) تأجٌل السباق لحٌن معالجة الخلل  1 ) المحور اإلداري (

   ( درجة1) وجود معالجة فورٌة  1

      ؟ حسم نتٌجة السباق 16

 

   ( درجة3) تبعا طرٌقة الواصل األول 3

   ( درجة1) حسب التوقٌت الٌدوي 1 ) المحور اإلداري (

   ( درجة1) حسب التوقٌت اللكترونً  1

    عدد الفرق المشاركة فً البطولة ؟           12

 

   ( درجة3) فرٌق   (5 -3من ) 3

 ) المحور اإلداري (

   ( درجة1) ( فرٌق 30 - 6من )  1

   ( درجة1) ( فرٌق35 -33من ) 1

   ( درجة4) ( فرٌق10 - 36من ) 4

   ( درجة5) ( فرٌق 10أكثرمن ) 5

    طرٌقة إخراج وتهٌئة السباحٌن إلى السباق ؟   19

 

   ( درجة3) عشوائً  3

   ( درجة1) مخرج السباق بالترتٌب حسب أرقام المجالت ول ٌتقدمهم 1 ) المحور اإلداري (

   ( درجة1) بالترتٌب حسب أرقام المجالت و ٌتقدمهم مخرج السباق                           1

    عدد الحكام الرئٌسٌن المتواجدٌن خالل أٌام البطولة 18

 

   ( درجة3) ( حكم 3-1) 3

   ( درجة1) ( حكم4-1) 1 ) المحور اإلداري (

   ( درجة1) م( حك5-6) 1

     حضور المسؤولٌن الرٌاضٌٌن وغٌرهم ؟ 40

 

   ( درجة3) ل ٌوجد حضور  3
المحور اإلعالمً 

 والمالً
   ( درجة1) فقطأو الختتام فً حفل الفتتاح  1

   ( درجة1)         فً حفل الفتتاح والختام فقط  1

    عدد الجمهور خالل ٌوم البطولة ؟ -43

 

   ( درجة3)   100من  اقل 3

المحور اإلعالمً 
 والمالً

   ( درجة1) 150 – 100 1

   ( درجة1) 100 – 150 1

   ( درجة4) 150 – 100 4

   ( درجة5) فأكثر  400 5

    اآللٌة المتبعة فً نقل وقائع البطولة ؟ -41

 

   ( درجة3) ل ٌوجد نقل مباشرة ول تسجٌل للبطولة  3
اإلعالمً المحور 

 والمالً
   ( درجة1) ٌتم تسجٌل البطولة ثم تعرض  1

   ( درجة1) توجد قناة فضائٌة تقوم بالبث المباشر 1

    عدد الشركات الراعٌة للبطولة ؟  -41

 

   ( درجة3)    ل ٌوجد  3

المحور اإلعالمً 
 والمالً

   ( درجة1)            شركة واحدة فقط                                     1

   ( درجة1) شركتان  1

   ( درجة4) أكثر من شركتان 4
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    آلٌة افتتاح واختتام البطولة ؟ -44

 

   ( درجة3) )أجراء السباق مباشرة (ل ٌوجد حفل  3

المحور اإلعالمً 
 والمالً

   ( درجة1) استعراض الفرق المشاركة فقط 1

   ( درجة1) للبطولة   مو اختتاإقامة حفل افتتاح أ 1

   ( درجة4) للبطولة   مإقامة حفل افتتاح واختتا 4

    عدد المجالت والصحف الرسمٌة الحاضرة فً البطولة ؟ -45

 

   ( درجة3)  ل ٌوجد  3

المحور اإلعالمً 
 والمالً

   ة( درج1) واحدة فقط                                                 1

   ( درجة1) اثنان 1

   ( درجة4) ثالثة فأكثر 4

    طرٌقة إعالن النتٌجة لكل سباق ؟    -46

 

   ( درجة3) عشوائً  3
المحور اإلعالمً 

 والمالً
   ( درجة1) باستخدام مكبرات الصوت 1

   ( درجة1) عن طرٌق مكبرات الصوت واللوحة اللكترونٌة 1

    فره الجهة المنظمة للبطولة ؟الدعم الذي تو 42

 

   ( درجة3) بدون دعم  3
المحور اإلعالمً 

 والمالً
   ( درجة1) تجهٌزات رٌاضٌة للمتسابقٌن  1

   ( درجة1) تجهٌزات + مخصصات مالٌة للفرق المشتركة 1

    الجوائز المقدمة من الجهة المنظمة ؟ -49

 

   ( درجة3) معنوٌة )شهادة تقدٌرٌة(  3

المحور اإلعالمً 
 والمالً

   ( درجة1) جوائز عٌنٌة فقط )هداٌا أو كؤوس( 1

   ( درجة1) مبلغ مالً  1

   ( درجة4) مبلغ مالً وجوائز عٌنٌة 4

    مبادرة تقوم بها الجهة المنظمة لحث الجمهور على الحضور ؟  -48

 
   ( درجة3) تذكر مجانٌة  3

المحور اإلعالمً 
 والمالً

   ( درجة1) تذكر بسعر رمزي+ أجراء قرعة لهم لتحدٌد عشرة فائزٌن بهدٌة   1

   ( درجة1) تذكر مجانٌة + أجراء قرعة لهم لتحدٌد عشرة فائزٌن بهدٌة   1 

 
 (1ملحق )
 

 الخبراء المختصٌن وأسماء 
 االختصاص مكان العمل االسم ت

 ارات والقٌاساالختب جامعة الكوفة سلمان عكاب سرحاند. أ. 1

 االختبارات والقٌاس جامعة القادسٌة أ.م.د سالم جبار صاحب 2

 السباحة / حكم معتمد باالتحاد المركزي العراقً للسباحة جامعة بؽداد أ.م.د فرقد عبد الجبار  3

 السباحة / رئٌس االتحاد المركزي العراقً للسباحة جامعة بؽداد م.د سرمد عبد اإلله 4

 السباحة جامعة القادسٌة هديم.د حٌدر م 5

 مدرب معتمد اتحاد السباحة / القادسٌة باسم كرٌم 6

 مدرب معتمد اتحاد السباحة / القادسٌة ماجد مرجون عبود 2

 مدرب معتمد اتحاد السباحة / القادسٌة عمار محمد صاحب 5
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 (1ملحق )
 السباحة مقٌاس تقٌٌم تنظٌم بطولة 

 تأرٌخ التنظٌم :                                        أسم البطولة :

 : الجهة المنظمة :                                   عدد أعضاء لجنة التنظٌم
 السئلة وبدائل الجابة ت

 ؟      توفر أصناف الهٌئة اإلدارٌة للسباق -3

 

 حكم رئٌسً +مسجل  3

 حكم رئٌسً +مسجل + مطلق  1

 م رئٌسً +مسجل + مطلق + مؤقتون حك 1

 مراقبو دوران  حكم رئٌسً +مسجل + مطلق + مؤقتون+ 4

 مراقبً دوران+ قضاة أداء حركً  حكم رئٌسً +مسجل + مطلق + مؤقتٌن+ 5

 درجة الحكم الرئٌسً ؟                -1

 

 درجة ثانٌة فما دون    3

 درجة أولى 1

 حكم دولً 1

 ون ؟   عدد المؤقت -1

 

 ل ٌوجد  3

 واحد لكل مجالٌن  1

 واحد لكل مجال  1

 اثنان لكل مجال  4

 ثالثة لكل مجال  5

 عدد مراقبو الدوران ؟   -4

 

 ل ٌوجد مراقب دوران                                       3

 ( مراقب   9واحد لكل مجالٌن من كل جهة أي ) 1

 ( مراقب     36ن كل جهة أي  )واحد لكل مجال  م 1

 عدد قضاة األداء الحركً ؟ -5

 

 ل ٌوجد 3

 ( كل واحد على جانب من جانبً المسبح1) 1

 ( اثنان منهم لكل جانب من جانبً المسبح 4) 1

 طرٌقة النطالق ؟      -6

 

 طرٌقة ذاتٌة عشوائٌة  3

 طلقة المسدس 1

 استخدام النطالق اللكترونً  1

 عدد حالت النسحاب ؟    -2

 

 انسحاب أكثر من فرٌقٌن 3

 انسحاب فرٌقان  فقط 1

 انسحاب فرٌق واحد فقط  1

 ل ٌوجد انسحاب 4

 عدد العتراضات ؟ -9

 

 فأكثر ( فً كل سباق – 3اعتراض ) 3

 فأكثر ( فً أغلب أنواع السباحة – 3اعتراض ) 1

 نواع السباحةفأكثر ( فً بعض أ – 3اعتراض ) 1

 ل ٌوجد اعتراض تحكٌمً  4

 ترتٌب السباحٌن على المجالت ؟   -8

 

 عشوائً  3

 حسب القرعة  1

 حسب الرقام الشخصٌة المسجلة فً اخر بطولة معترف بها عالمٌا    1

 مواصفات المسبح المقامة فٌه البطولة ؟ -30

 

 غٌر قانونً  3

 م  15*  15قانونً بأبعاد  1

 م  50*  15قانونً بأبعاد   1

 مدى توفر الحبال واإلشارات المعلقة فوق المسبح  ؟ -33

 

 ل ٌوجد حبال وإشارات 3

 حبل بداٌة خاطئة فقط 1

 حبل بداٌة خاطئة ، وإشارات دوران  للسباحة على الظهر 1

 تنبٌه السباحٌن بعدد اللفات أو األطوال المتبقٌة للسباق ؟ 31

 

 عشوائً بدون  3

 التنبٌه الصوتً من مختص  1

 التنبٌه باستخدام البطاقات المرقمة  1

 عدد مخالفات األداء القانونً ؟  -31
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 فأكثر ( فً كل سباق – 3خطأ ) 3

 فأكثر ( فً أغلب أنواع السباحة – 3خطأ ) 1

 فأكثر ( فً بعض أنواع السباحة – 3خطأ ) 1

 ل ٌوجد خطأ  4

 تطبٌق القانون تبعا لألداء الفنً للسباحة  ؟مدى    -34

 

 المحاسبة على أخطاء البدء فقط 3

 المحاسبة على البدء والدوران فقط 1

 المحاسبة على البدء والدوران وضربات الرجلٌن 1

 المحاسبة على البدء والدوران وضربات الرجلٌن والذراعٌن  4

 تطبٌق القانون بالكامل  5

 ع الفائز بالسباق ؟مدى توق -35

 

 ٌمكن توقع المراكز الثالثة األولى أو أكثر بكل سباق  3

 ٌمكن توقع الفائز األول والثانً فقط 1

 ٌمكن توقع الفائز األول فقط  1

 ل ٌمكن توقع الفائز 4

 عدد األرقام القٌاسٌة المتحققة بالبطولة   ؟ -36

 

 ل ٌوجد   3

 محلً  1

 عربً 1

 ٌويأس 4

 عالمً  5

 المسافات أو الفعالٌات المخصصة للسباقات ؟ -32

 

 بعض المسافات القصٌرة  3

 جمٌع المسافات القصٌرة  1

 جمٌع المسافات القصٌرة وبعض المسافات المتوسطة 1

 جمٌع المسافات القصٌرة وجمٌع المسافات المتوسطة 4

 سباحة فً البطولة ؟أمكانٌة الفرق مشاركة من ناحٌة أنواع ال -39

 

 الحرة فقط                                              3

 الحرة والظهر فقط 1

 الحرة والظهر والسباحة على الصدر 1

 جمٌع أنواع السباحة  4

 أماكن تواجد أعضاء الهٌئة اإلدارٌة  ؟ -38

 

 عشوائً 3

 تخصٌص مكان للمسجل فقط 1

 طلق والمسجل فقطتخصٌص مكان للم 1

 تخصٌص مكان للمطلق والمسجل والحكم فقط 4

 تخصٌص مكان لكل لجمٌع أصناف الهٌئة اإلدارٌة   5

 عدد السباحٌن المشاركٌن بالبطولة ؟ -10

 

 ( متسابق 50اقل من ) 3

 ( متسابق       300 – 50من ) 1

 ( متسابق350 – 303من ) 1

 ( متسابق 100 – 353من )  4

 ( متسابق 100أكثر من ) 5

 آلٌة تنظٌم حركة الصحافة والفضائٌات خالل سباقات البطولة ؟ -13

 

 ل توجد  3

 تخصٌص أوقات لتوفٌر كل ما ٌطلبونه فً بعض منافسات البطولة        1

 تخصٌص أماكن وأوقات لتوفٌر كل ما ٌطلبونه فً بعض منافسات البطولة       1

 وأوقات لتوفٌر كل ما ٌطلبونه فً أغلب منافسات البطولة       تخصٌص أماكن  4

 تخصٌص أماكن وأوقات وستودٌو لتوفٌر كل ما ٌطلبونه خالل منافسات البطولة     5

 شكل وتصمٌم المسبح المقام فٌه البطولة ؟ -11

 

 مفتوح بدون مدرجات   3

 مغلق بدون مدرجات 1

 مفتوح مع مدرجات  1

 ع مدرجات مغلق م 4

 مغلق مفتوح ) متحرك ( مع مدرجات 5

 مدى توفر العناصر األمنٌة ؟   -11

 

 ل ٌتواجد أي عنصر أمنً .  3

 ٌتواجدون فً أوقات محددة من البطولة  1

 ٌتواجدون طٌلة فترة البطولة    1

 عدد أٌام أو ساعات التً تقام خاللها البطولة ؟  14

 (ٌوم3) 3 
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 (ٌوم1) 1

 (ٌوم1) 1

 (ٌوم 4) 4

 (ٌوم 5) 5

 آلٌة معرفة جمٌع الفرق المشاركة فً البطولة لمنهاج البطولة ؟ 15

 

 تبلٌغات شفوٌة  3

 كراس مطبوع 1

 اجتماع فنً مع كراس مطبوع 1

 اجتماع فنً مع كراس مطبوع مع موقع على شبكة النترنٌت 4

 ر من المتسابقٌن  ؟  نظام تصفٌات السباق عند وجود عدد كبٌ -16

 

 نهائً مباشرة 3

 تصفٌة واحدة + نهائً  1

 تصفٌة + نهائً  1 1

 تصفٌات + نهائً  1 4

 + نهائً 1أكثر من  5

 طرٌقة التعرٌف بالسباحٌن أثناء إخراج للسباق فً البطولة ؟ -12

 

 ل ٌوجد  3

 تعرٌف صوتً )إذاعة داخلٌة ( 1

 ة وصوت من خالل شاشة (        تعرٌف مرئً )عرض صور 1

 مدى توفر النقل من الجهة المنظمة ؟ -19

 

 ل ٌوجد )ذاتً من قبل الفرق نفسها( 3

 نقل واحد لجمٌع الفرق 1

 نقل خاص بكل فرٌق 1

 مدى توفر السكن من قبل الجهة المنظمة ؟ 18

 

 ل ٌوجد )ذاتً من قبل الفرٌق نفسه ( 3

 فرقسكن مشترك لجمٌع ال 1

 سكن خاص بكل فرٌق 1

 آلٌة استقبال الفرق المشاركة فً البطولة من قبل الجهة المنظمة ؟  10

 

 ل ٌوجد  3

 لجنه عامة لكل الفرق  1

 شخص واحد خاص بكل فرٌق  1

 لجنة خاصة بكل فرٌق)من أثنٌن فأكثر ( 4

 مدى توفر المنقذٌن ؟ 13

 

 ل ٌوجد  3

 السباحة فقط ٌوجد منقذٌن ٌجٌدون 1

 منقذٌن حاصلٌن على شهادة اإلنقاذ 1

 آلٌة معالجة حوادث الغرق واإلصابات ؟  11

 

 تقدٌم إسعافات أولٌة بسٌطة  3

 نقل عشوائً إلى اقرب مستشفى 1

 نقل بسٌارة إسعاف  1

 وجود وحدة طبٌة مختصة فً مكان إقامة السباق 4

 ؟الفحص الطبً خالل تنظٌم البطولة   11

 

 بدون فحص طبً للسباحٌن     3

 ٌوجد فحص غٌر مختص  1

 ٌوجد فحص من كادر طبً مختص 1

 ٌوجد فحص من كادر طبً مختص + فحص عن المنشطات 4

 الزي المخصص للهٌئة اإلدارٌة للسباق ؟ 14

 

 بدون زي ) عشوائً (  3

 زي متنوع حسب الصنف  1

 زي موحد  1

 ر البطولة زي موحد وٌحمل شعا 4

 تفادي الخلل والمشاكل المفاجئة أثناء السباقات ؟ 15

 

 إلغاء السباق 3

 تأجٌل السباق لحٌن معالجة الخلل  1

 وجود معالجة فورٌة  1

 حسم نتٌجة السباق ؟   16

 

 تبعا طرٌقة الواصل األول 3

 حسب التوقٌت الٌدوي 1

 حسب التوقٌت اللكترونً  1

 المشاركة فً البطولة ؟          عدد الفرق  12

 ( فرٌق  5 -3من ) 3 
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 ( فرٌق 30 - 6من )  1

 ( فرٌق35 -33من ) 1

 ( فرٌق10 - 36من ) 4

 ( فرٌق 10من ) أكثر 5

 طرٌقة إخراج وتهٌئة السباحٌن إلى السباق ؟   19

 

 عشوائً  3

 بالترتٌب حسب أرقام المجالت ول ٌتقدمهم مخرج السباق 1

 بالترتٌب حسب أرقام المجالت و ٌتقدمهم مخرج السباق                           1

 عدد الحكام الرئٌسٌن المتواجدٌن خالل أٌام البطولة 18

 

 ( حكم 3-1) 3

 ( حكم1-4) 1

 ( حكم5-6) 1

 حضور المسؤولٌن الرٌاضٌٌن وغٌرهم ؟ 40

 

 ل ٌوجد حضور  3

 فً حفل الفتتاح فقط 1

 فً حفل الفتتاح والختام فقط          1

 عدد الجمهور خالل ٌوم البطولة ؟ -43

 

   100اقل من  3

1 100 – 150 

1 150 – 100 

4 100 – 150 

 فأكثر  400 5

 اآللٌة المتبعة فً نقل وقائع البطولة ؟ -41

 

 ل ٌوجد نقل مباشرة ول تسجٌل للبطولة  3

 لة ثم تعرض ٌتم تسجٌل البطو 1

 توجد قناة فضائٌة تقوم بالبث المباشر 1

 عدد الشركات الراعٌة للبطولة ؟  -41

 

 ل ٌوجد     3

 شركة واحدة فقط                                                1

 شركتان  1

 أكثر من شركتان 4

 آلٌة افتتاح واختتام البطولة ؟ -44

 

 اء السباق مباشرة (ل ٌوجد حفل )أجر 3

 استعراض الفرق المشاركة فقط 1

 إقامة حفل افتتاح أو اختتام للبطولة   1

 إقامة حفل افتتاح واختتام للبطولة   4

 عدد المجالت والصحف الرسمٌة الحاضرة فً البطولة ؟ -45

 

 ل ٌوجد   3

   واحدة فقط                                               1

 اثنان 1

 ثالثة فأكثر 4

 طرٌقة إعالن النتٌجة لكل سباق ؟    -46

 

 عشوائً  3

 باستخدام مكبرات الصوت 1

 عن طرٌق مكبرات الصوت واللوحة اللكترونٌة 1

 الدعم الذي توفره الجهة المنظمة للبطولة ؟ 42

 

 بدون دعم  3

 تجهٌزات رٌاضٌة للمتسابقٌن  1

 خصصات مالٌة للفرق المشتركةتجهٌزات + م 1

 الجوائز المقدمة من الجهة المنظمة ؟ -49

 

 معنوٌة )شهادة تقدٌرٌة(  3

 جوائز عٌنٌة فقط )هداٌا أو كؤوس( 1

 مبلغ مالً  1

 مبلغ مالً وجوائز عٌنٌة 4

 مبادرة تقوم بها الجهة المنظمة لحث الجمهور على الحضور ؟  -48

 
 تذكر مجانٌة  3

 ذكر بسعر رمزي+ أجراء قرعة لهم لتحدٌد عشرة فائزٌن بهدٌة  ت 1

 تذكر مجانٌة + أجراء قرعة لهم لتحدٌد عشرة فائزٌن بهدٌة   1 
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 السباحةعلى مقٌاس تقٌٌم تنظٌم بطولة  اإلجابةمفتاح تصحٌح بدائل 
 (5بدٌل ) (4بدٌل ) (1بدٌل ) (1بدٌل ) (3بدٌل ) الفقرة

3 0.67 1.34 2.00 2.67 3.34 

1 0.84 1.67 2.51 
  

1 0.42 0.84 1.25 1.67 2.09 

4 0.72 1.45 2.17 
  

5 0.89 1.78 2.67 
  

6 0.75 1.50 2.26 
  

2 0.63 1.25 1.88 2.51 
 

9 0.46 0.92 1.38 1.84 
 

8 0.72 1.45 2.17 
  

30 1.06 2.12 3.17 
  

33 0.61 1.23 1.84 
  

31 0.67 1.34 2.00 
  

31 0.68 1.35 2.03 2.71 
 

34 0.60 1.20 1.80 2.41 3.01 

35 0.64 1.28 1.92 2.56 
 

36 0.57 1.14 1.71 2.29 2.86 

32 0.75 1.50 2.26 3.01 
 

39 0.75 1.50 2.26 3.01 
 

38 0.27 0.54 0.81 1.08 1.35 

10 0.32 0.64 0.96 1.27 1.59 

13 0.25 0.51 0.76 1.02 1.27 

11 0.32 0.64 0.96 1.27 1.59 

11 0.34 0.69 1.03 
  

14 0.32 0.64 0.96 1.27 1.59 

15 0.40 0.80 1.19 1.59 
 

16 0.32 0.64 0.96 1.27 1.59 

12 0.45 0.90 1.35 
  

19 0.40 0.80 1.19 
  

18 0.40 0.80 1.19 
  

10 0.30 0.60 0.90 1.19 
 

13 0.27 0.53 0.80 
  

11 0.30 0.60 0.90 1.19 
 

11 0.36 0.72 1.07 1.43 
 

14 0.36 0.72 1.07 1.43 
 

15 0.53 1.06 1.59 
  

16 0.45 0.90 1.35 
  

12 0.32 0.64 0.96 1.27 1.59 

19 0.42 0.85 1.27 
  

18 0.45 0.90 1.35 
  

40 0.96 1.91 2.87 
  

43 0.49 0.97 1.46 1.95 2.44 

41 0.86 1.72 2.58 
  

41 0.72 1.43 2.15 
  

44 0.72 1.43 2.15 2.87 
 

45 0.63 1.25 1.88 2.51 
 

46 0.91 1.81 2.72 
  

42 0.81 1.62 2.44 
  

49 0.72 1.43 2.15 2.87 
 

48 0.76 1.53 2.29 
  

 
 السباحةعلى فقرات مقٌاس تقٌٌم تنظٌم بطولة  اإلجابةاستمارة  

 الفقرة

الجابة 
 المختارة

 الفقرة

الجابة 
 المختارة

 الفقرة
الجابة  الفقرة مختارةالجابة ال

 الجابة المختارة الفقرة المختارة

قٌمة  بدٌل
قٌمة  بدٌل البدٌل

قٌمة  بدٌل البدٌل
قٌمة  بدٌل  البدٌل

قٌمة  بدٌل  البدٌل
 البدٌل

3   33   13   13   43   
1   31   11   11   41   
1   31   11   11   41   
4   34   14   14   44   
5   35   15   15   45   
6   36   16   16   46   
2   32   12   12   42   
9   39   19   19   49   
8   38   18   18   48   

  المجموع   40   10   10   30

  المجموع
 المجموع

 
 المجموع

 
  +  المجموع

المجموع  + + +
  الكلً 

 
 


