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 األولمبٌةالقوى فً اللجنة  بألعابلالتحاد المركزي  اإلنسانٌةقٌاس المهارات 
 الفرعٌةومدربً االتحادات واللجان  ًأدارٌوالبارالمبٌة من وجهة نظر 

 
 أ.د حسٌن مردان عمر                                أ.د قصً فوزي خلف           

 الغالبً ساجت مجٌد جعفرم.م  
 جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

                                                    ملخص البحث:

الرٌاضٌة ٌعد العنصر البشري المحور االداري األساسً وأهم العناصر الالزمة للمؤسسات 

والتً تسعى الدول المتقدمه الى بناء االستراتجٌات الخاصة بالتنمٌة البشرٌة فً مختلف المجاالت ، ودائماً 

ما نجد أن قدرة أي دوله على النجاح ٌعتمد على مستوى مؤسساتها وخاصة التعلٌمٌة منها أو ٌعتمد ذلك 

لمؤسساتهم استطاعت هذه المؤسسات القٌام بدورها على نوعٌة العاملٌن فٌها فكلما كان لدى العاملٌن انتماء 

وتحقٌق أهدافها ومن خالل ذلك تكمن أهمٌة البحث فً تغطٌة جوانب مهمة فً الكشف عن اهمٌة 

المهارات األنسانٌة الدارًٌ االتحادات المركزٌة للجنة األولمبٌة والبارالمبٌة والمدربٌن فً العراق لتزوٌد 

وانب المدروسة وبالتالً خدمة المعنٌٌن فً مؤسساتهم المختصة ,فضال عن المعنٌن ببٌانات عن تلك الج

المشكلة التً تمحورت على ان األمور المتعلقة فً العملٌة االدارٌة الرٌاضٌه تقتصر فقط باالهتمام فً 

بعض األلعاب واألنشطة وخاصة الفرقٌة دون األلعاب الفردٌة  ومن خالل ذلك ٌصعب الوصول الى التقدم 

بناء وتطبٌق مقٌاس للتعرف على واقع المهارات األنسانٌة  وهدف البحث الى ي نجد العالم ٌعمل علٌه.الذ

تقوٌم واقع المهارات  وفً االتحادٌن المركزٌٌة أللعاب القوى للجنة األولمبٌة والبارالمبٌة فً العراق.

وقد استخدم  رالمبٌة فً العراق.األنسانٌة فً االتحادٌن المركزٌٌن أللعاب القوى للجنة األولمبٌة والبا

الباحث المنهج الوصفً باالسلوب المسحً لمالءمته وطبٌعة المشكلة المطروحة. ومن اجل تحقٌق اهداف 

من خالل االسس والخطوات العلمٌة لبناءه,وتم معالجة البٌانات  البحث تم بناء مقٌاس المهارات األنسانٌة

( أدارٌا ومدربا اما الذٌن 387وبلغ اجمالً مجتمع البحث ) (.spssمن خالل استخدام الحقٌبة االحصائٌة)

( مدربٌن وذلك لعدم 5( ادارٌٌن و)6( اداري ومدرب وتم استبعاد )371خضعوا للتجربة الرئٌسٌه )

( ادارٌا ومدربا للتجربة االستطالعٌة لٌتم تطبٌق المقٌاس على عٌنة بلغ عددها 31اكتمال اجاباتهم و)

من خالل عرض وتحلٌل ومناقشة  (من مجتمع البحث.49,96وقد شكلت هذه العٌنة )(أدارٌا ومدربا 71)

تم التوصل الى بناء مقٌاس المهارات األنسانٌة الدارًٌ اذ النتائج تم التوصل الى اهم االستنتاجات :

دات االتحادٌن المركزٌٌن فً اللجنة االولمبٌة واللجان البارالمبٌة من وجهة نظر ادارًٌ ومدربً االتحا

فً االتحادات  اغلب ادارًٌ الهٌئاتوالفرعٌة اللعاب القوى فً العراق ووضع مستوٌات معٌارٌة لها.

 الفرعٌة واللجان البارالمبٌة ومدربٌها أللعاب القوى لعٌنة التطبٌق كانت فً مستوى متوسط فما فوق.

ارات األنسانٌة لغرض اعتماد مقٌاس المهمنهاوقد اوصى الباحث على ضوء االستنتاجات بعدة توصٌات:

قٌاس تقوٌم اداء اداري االتحادات المركزٌة أللعاب القوى من وجهة نظر ادارًٌ االتحادات الفرعٌة 

العمل على تطوٌر مستوى اداء ادارًٌ االتحادات  وواللجان البارالمبٌة ومدربٌها فً جمهورٌة العراق.

ن الضعف ومعالجتها ومواطن القوى الرٌاضٌة المركزٌة اللعاب القوى وذلك بالوقوف على مواط

 وتعزٌزها فً سٌر العملٌة االدارٌة.
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measuring human skills of the Central Union of athletics in 

Committee Alaallambih and Paralympics from the perspective of 

administrators and coaches associations and sub - committees  )  

Majid Jafar     a . Dr. Qusay Fawzi Khalaf A.  . Dr. Hussain Mardan Omar  M.Sachit 

The human element axis administrative basic and the most important elements 

necessary for institutions and sports , which seeks the developed countries to build 

strategies for human development in various fields, and always find that the ability of 

any country on the success depends on the level of institutions and private educational 

them or it depends on the quality of their workers higher the among workers belonging 

to institutions managed these institutions to play its role and achieve their goals and in 

doing so lies the importance of research in the coverage of the important aspects in 

the detection of the importance of human skills for administrators unions central 

Committee of the Olympic and Paralympic Games and trainers in Iraq to provide data 

on those aspects studied and therefore service involved in their organizations 

competent as well as the problem of which centered on matters relating to sports in 

the administrative process only limited attention in some games and activities , 

especially the difference without individual games and through that difficult - to - reach 

progress in which we find the world working on it  .  

The main goals  : construction and application of a measure to get to know the reality of 

human skills in the two unions Antrzaah athletics Olympic Committee and Paralympics 

in Iraq,and Evaluating the reality of human skills in the two unions central Athletics 

Olympic Committee and Paralympics in Iraq  .  

The researcher used the descriptive -style screening for relevance and nature of the 

problem at hand. In order to achieve the goals of the research was to build a scale 

human skills through foundations and scientific steps to build , and was processing 

data through the use of statistical pouch (spss.) 

The total research community (167) administratively and coach As for those who have 

undergone the experience of Home (150) administrative and coach were excluded (4) 

administrators and (3) trained so as to not complete their answers and (10) 

administratively and coach of the experience reconnaissance to apply the measure on 

the total sample of ( 50) administratively and coach have formed this sample ( 29.94 ) 

of the research community  . Through the presentation , analysis and discussion of the 

results was reached important conclusions  :  

1-has been reached to build a measure of human skills central to the administrators of 

the two unions in the Olympic Committee and Paralympic Committees from the 

perspective of administrators and coaches associations Sub Athletics in Iraq, setting 

the standard levels  .  
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 2-most of the administrators of administrative bodies in sub - associations and 

committees and Paralympic athletics coaches to sample application was at a medium 

level and above. 

The researcher recommended the light of the conclusions of several recommendations  

1-the adoption of a measure human skills for the purpose of measuring the 

performance of the administrative calendar central federations of athletics from the 

standpoint of sub- unions Officers and Paralympic Committees and their handlers in 

the Republic of Iraq. 

2-Work on developing the level of performance of the central sports federations 

Officers for athletics and to stand on and address weaknesses and strengths and 

strengthen in the course of the administrative process 

 التعرٌف بالبحث -

 المقدمه واهمٌة البحث : 1-1

ٌمثل العاملون فً المجال الرٌاضً أهم المووارد البشورٌة التوً ٌمكون مون خاللهوا تنفٌوذ االسوتراتجٌات   

فٌووذ الفعلووً مباشوورة وبشووكل أٌجووابً علووى االدارٌووة الخاصووة بالعموول الرٌاضووً ، ووضووع ذلووك موضووع التن

المؤسسووات الرٌاضووٌه وأنجازتهووا حٌووث ٌعوود العنصوور البشووري المحووور األداري األساسووً وأهووم العناصوور 

الالزمووة لهووا والتووً تسووعى الوودول المتقدمووه الووى بنوواء األسووتراتجٌات الخاصووه بالتنمٌووه البشوورٌة فووً مختلووف 

وجً الكثٌر من الوسوائل المسوتخدمه التوً ٌمكون أن تسوهم فوً المجاالت ، ولقد اضاف التقدم العلمً والتكنل

أعداد الفرد بدرجة عالٌه من الكفاءه التً تؤهلوه لمواجهوة متطلبوات العصور وأموداد الفورد بولدوات المعرفوه 

والثقافة الحٌاتٌه فً مختلف القطاعات بما فً ذلك مجال الثقافه األدارٌه بالعمل الرٌاضً ، ودائمواً موا نجود 

ة أي دوله علوى النجواح ٌعتمود علوى مسوتوى مؤسسواتها وخاصوة التعلٌمٌوة منهوا أو ٌعتمود ذلوك علوى أن قدر

نوعٌة العاملٌن فٌها وعلى مستوى كفائتهم من خالل القٌم التً ٌتصفون بها فكلما كان لدى العواملٌن انتمواء 

ك ٌمكون القوول بوان لمؤسساتهم استطاعت هذه المؤسسوات القٌوام بودورها وتحقٌوق أهودافها ، ومون خوالل ذلو

العمل االداري مترابط ومتداخل وٌؤثر بعضه البعض والعالقه بٌنهموا تكوون تبادلٌوه فوالتخطٌط السولٌم دون 

تنظٌم فعال أو رقابه فعاله أو توجٌه سدٌد ٌعد جهداً ضائعاً والرقابه دون تخطوٌط ال تحقوق الغاٌوة المرجووة 

وصوول الوى الغاٌوة المرسوومة وٌوتم ذلوك مون خوالل منها وكل عمل بدون هدف واضح الٌمكن ان ٌحقق  ال

األسووتفادة الكاملووة موون األمكانووات االنسووانٌة والمادٌووة التووً تضوومها األداره بشووكل مسووتمر . ذلووك أن التطووور 

وبعدم ثبات الظروف ٌمكن أن تتطلب التعدٌل لٌتفق مع الجدٌد وتحقٌق األهداف المطلوبه هوذا وٌورتبط موع 

ٌق التً ترمً الى التعاون بٌن مختلف أجزاء األداره وعدم تضاربها فً سوبٌل عنصر التنظٌم وظٌفة التنس

تحقٌق األهداف المشتركه، فالتنسٌق مترابط كلٌاباألعمال التً تبذل من أجل تحقٌق هدف مشترك من خالل 

ن تتوابع  توحٌد الجهود الجماعٌة لألفراد العاملٌن فً المجال األداري أٌاً كان مجال هذه األعمال وهكذا ٌكوو

وتناسق عناصر األداره الى ترابط الواحدة لألخرى حٌث ٌهودف التنسوٌق الوى توحٌود  النشواط األداري مون 

خالل التعاون والعمل الجماعً ولنجاح عملٌة التنسٌق البد من توافر األداري الناجح فاألدارة موضع تلثٌر 
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ونهم وقنواعتهم وتولثٌرهم بالجماعوة التوً فً االفراد من أي سلطه علٌهم  ٌمكن أن ٌكسب ثقة مرؤسٌه وتعا

ٌترأسها وكل ذلك ٌحقوق أهوداف المنظموه وكوذلك القورار األداري وكٌفٌوة أختٌوار البودائل مون خوالل القورار 

الحووذر والوودقٌق ، أمووا األتصووال لكووً ٌسووتطٌع األداري ممارسووة دوره موون خووالل عملٌووة التفوواهم والتفكٌوور 

المطلوب وهكذا بالنسبه للرقابه ووضع المعاٌٌر الخاصه ومقارنة  المشترك والتً تعد من األمور األساسٌه

ماتم تحقٌقه وماٌجب ان ٌتم والتً تحدث فً العملٌوة التخطٌطٌوة ومون خوالل ذلوك نسوتطٌع ان نحقوق هودف 

الدراسة من خالل تحقٌق المنظومة المتكاملة للعملٌة االدارٌة لتحقٌق األهوداف المرسوومة ومون خوالل ذلوك 

البحث فً تغطٌة جوانب مهمة فً الكشف عن اهمٌوة المهوارات األنسوانٌة ألدارٌوً األتحوادات تكمن أهمٌة 

المركزٌووة للجنووة األولمبٌووة والبارالمبٌووة والموودربٌن فووً العووراق لتزوٌوود المعنووٌن ببٌانووات عوون تلووك الجوانووب 

 المدروسة وبالتالً خدمة المعنٌٌن فً مؤسساتهم المختصة .

 مشكلة البحث  1-2 

خبوورة الباحووث فووً هووذا المجووال وموون خووالل أطالعووه علووى واقووع الحركووه الرٌاضووٌه األولمبٌووة  موون خووالل

والبارالمبٌة فً البلد وخاصه فً مجال االتحادات الرٌاضٌه أرتاى الكشوف عون أهمٌوة المهوارات األنسوانٌة 

الرٌاضوٌة وتصوٌب نظرتهم الٌها وكما هو معروف أن األدارة  هً أساس تقودم كافوة األنشوطه األنسوانٌه و

واألقتصووادٌه والسٌاسووٌه واألجتماعٌووه ولووذلك نجوود أن هووذه األمووور المتعلقووة فووً العملٌووة األدارٌووة الرٌاضووٌه 

تقتصر فقط باألهتمام فً بعض األلعاب واألنشطة وخاصة الفرقٌة دون األلعاب الفردٌوة  ومون خوالل ذلوك 

د الباحوث ان هنواك حاجوة لمثول تلوك ٌصعب الوصول الى التقدم الذي نجود العوالم ٌعمول علٌوه ومون هنوا وجو

الدراسة لضرورة توسٌع الرؤٌة الرٌاضٌة العراقٌة بالمجال الرٌاضً ومن هنا أرتاى الباحث الخوض فوً 

مشكلة البحث من خالل بٌان أهمٌة تلك المهوارات )المكونوات( األنسوانٌة لتقٌٌمهوا فوً األتحوادات الرٌاضوٌة 

موون وجهووة نظوور األدارٌووٌن فووً األتحووادات الفرعٌووة والموودربٌن فووً  المركزٌووة للجنووة األولمبٌووة والبارالمبٌووه

 العراق من خالل بناء وتطبٌق مقٌاس شامل للمهام االدارٌة خدمة للحركة الرٌاضٌة .

 ٌهدف البحث للتعرف الى : اهداف البحث : 1-3

القووى للجنوة  بناء وتطبٌق مقٌواس لتقٌوٌم واقوع المهوارات األنسوانٌة فوً األتحوادات المركزٌوة أللعواب -3

 األولمبٌة والبارالمبٌة فً العراق.

أٌجاد درجات ومستوٌات معٌارٌة لمقٌاس لتقٌوٌم واقوع المهوارات األنسوانٌة فوً األتحوادات المركزٌوة  -4

 أللعاب القوى للجنة األولمبٌة والبارالمبٌة فً العراق. 

 مجاالت البحث: 1-4

 لفرعٌة أللعاب القوى والمدربٌن فً العراق. : األدارٌٌن فً األتحادات االمجال البشري 1-4-1

 9/8/4135ولغاٌة   4134/ 43/8:  المجال الزمانً 1-4-2

 : مقرات األتحاد ات الفرعٌة والمالعب أللعاب القوى فً العراق.  المجال المكانً 1-4-3
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 والسابقة : ةالدراسات النظرٌ -
 الدراسات النظرٌة  2-1
 الرٌاضً: االداره فً المجال2-1-1

 و الرٌاضٌة المؤسسة أفراد رقابة مجهودات و قٌادة و تنظٌم و تخطٌط عملٌة هً :الرٌاضٌة اإلدارة
فً  الرٌاضً المنتج و العمل عناصر تنسٌق فن وهً .المحددة لتحقٌق األهداف الموارد جمٌع استخدام
 3) .)الهٌئات أهداف هذه تحقٌق أجل من منظمة بصور إخراجه و الرٌاضٌة ، الهٌئات

 المهارات اإلدارٌة فً الفكر اإلداري1-2 -2

بما ان القٌادة األدارٌوة هوً الحالوه المبدعوه لوألدارة ،ألنهوا فضوال عون ممارسوة الوظوائف االدارٌوة فهوً 

تتمتع بقدرة التلثٌر على سلوك العاملٌن وبرضاهم تجاه تحقٌوق األهداف.وقود اتفقوت أحودث الدراسوات علوى 

 (4)األداري هًأن أهم مهارات 

 مهارات فنٌة. -3

 مهارات انسانٌة. -4

 مهارات فكرٌة. -5

 مهارات قرارٌة. -6

 المهارات الذاتٌة. -7

 مهارات االتصال. -8

 وٌعرف الباحث المهارات األدارٌه أجرائٌا:

هً مجموعه مون القودرات التوً ٌجوب أن ٌمتلكهوا عضوو االتحواد ، وتمكنوه مون ممارسوة دوره األداري 

بطرٌقه تضمن أداء المهام الموكله الٌه بكفائة وفعالٌة ، وتتضومن أسوتخدام السولطة والقرارٌوة . والقووه فوً 

دة ، وتشومل المهوارات الذاتٌوه التلثٌر فب عملٌة أداره الموارد المتاحة فً األتحاد ، لتحقٌق األهداف المنشو

فووان الموودٌرٌن فووً مختلووف المسووتوٌات  ropert katz، والفنٌووة واألنسووانٌة والفكرٌووة .طبقووا لوجووة نظوور 

 :(5)التنظٌمٌه بحاجه الى ثالث انواع من المهاره هً 

 .المهارات الفنٌة -3

 المهارات االنسانٌة -2

 (6)نوعٌن من المهارات وهما.وهً المهارات االدراكٌة -3

 

                                                           
، 4131،البحرٌن ،وزارة الثقافه واألعالم للطباعه والنشر، 3الرٌاضٌه،طنعمان عبد الغنً: ولطٌفه عباهلل شرف الدٌن األداره  -3

 .37ص
 . ،ص( 2004 اإلسكندرٌة،مصر، الحدٌث، الجامعً المكتب) المنظمات، وتطوٌر المعرفة إدارة الكبٌسً، حضٌر عامر--3

 . 59_ 53،ص  4133احسان دهش جالب : ادارة السلوك التنظٌمً فً عصر التغٌٌر،  الطبعه االولى ،-3
 6 .                                                                                             61احسان دهش جالب :مصدر سبق ذكره،ص
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  منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌه -3

 منهج البحث: 3-1

تم اعتماد الباحث على المنهج الوصفً باسلوب )المسح  ، العالقات االرتباطٌه ، الدراسوات المعٌارٌوه( 

 مجتمع البحث وعٌنته:2 -3

الرٌاضوٌه  تم اختٌار عٌنة البحث ، بالطرٌقوه العشووائٌه مون جمٌوع ادارٌوً ومودربً االتحوادات الفرعٌوه 

بللعاب القوى فً العراق للجنتٌن االولمبٌه والبارلمبٌه والمسجلٌن رسمٌا فوً اللجنتوٌن االنوف ذكرهموا ، اذ 

( اداري 371( أدارٌووا وموودربا امووا الووذٌن خضووعوا للتجربووه الرئٌسووٌه )387بلووغ اجمووالً مجتمووع البحووث )

( ادارٌوا ومودربا للتجربوه 31اجاباتهم و)( مدربٌن وذلك لعدم اكتمال 5( ادارٌٌن و)6ومدرب وتم استبعاد )

االستطالعٌه من محافظة الدٌوانٌه ونتٌجوه لوذلك قسومت العٌنوه الوى قسومٌن ،االولوى ألجوراء تصومٌم وبنواء 

(ادارٌا ومدربا وكما موضح فً 71(ادارٌا ومدربا والثانٌه لتطبٌق المقٌاس أذ بلغت)311المقٌاس وبلغت )

 (3الجدول )

 (1جدول)

 البحث وتوزٌعها والنسب المئوٌة لهاٌبٌن عٌنة 

العدد الكلً  المحافظة ت
لألدارٌن 
 والمدربٌن

عدد افراد 
 عٌنة البناء

عدد افراد 
 عٌنة التطبٌق

عدد افراد العٌنه 
 األستطالعٌة

الدارٌٌن 
والمدربٌن 
 المستبعدٌن

النسبة 
 المئوٌة

 %3,53 - - 6 3 36 البصرة 3

 %8,73 - - 5 3 33 ذي قار 4

 %8,73 - - 6 7 33 المثنى 5

 %7,73 - 31 3 4 35 الدٌوانٌة 6

 %7,33 - - 6 9 34 واسط 7

 %7,73 - - 6 7 35 مٌسان 8

 %3,53 - - 5 3 36 دٌالى 7

 %3,53 4 - 6 9 36 الرمادي 3

 %8,73 - - 6 7 33 النجف 9

 %8,73 - - 6 7 33 كربالء 31

 %8,73 - - 6 7 33 بابل 33

 %7,93 3 - 5 8 31 تكرٌت 34

 %7,33 4 - 6 3 34 الموصل 35

 %7.93 4 - 6 7 31 كركوك 36

  7 31 71 311 387 المجموع

    %49,96 %79,33  النسبه المئوٌة
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 ادوات البحث: 3-3

 المصادر والمراجع العربٌه واالجنبٌه.  -3

 المقابالت الشخصٌه. -4

 الزٌارات المٌدانٌه. -5

 األستبٌان. -6

 (3العمل المساعد.)ملحقفرٌق  -7

 خطوات المنهج والبناء واجراءاته المٌدانٌه:-3-4

 الصٌغه األولٌه لمقٌاس المهارات األنسانٌة أعداد 1- 3-4

تعد هذه الخطوه من الخطوات األساسوٌه لبنواء مقٌواس المهوارات األنسوانٌة ألدارٌوً ومودربً األتحوادات 

ولمبٌوه الوطنٌوه العراقٌوه واللجوان الفرعٌوه لللجوان البارالمبٌوه الفرعٌه الرٌاضٌه بالعاب القوى فً اللجنه األ

 ولتحقٌق ذلك:

البد من األطالع على األدبٌوات الخاصوه بالموضووع والرجووع الوى المصوادر التوً تخوص علوم األداره 

والتنظووٌم ذات العالقووه بالمجووال الرٌاضووً ومووع ماحصوول علٌووه الباحووث موون خووالل األسووتبٌان األسووتطالعً 

( خبٌوراً او مختصوا 34ى الخبوراء والمختصوٌن فوً مجوال التربٌوه الرٌاضوٌه  وقود بلوغ عوددهم )والموجه ال

للمقٌوواس وذلووك لغوورض الحصووول علووى اهووم  ماٌرتلٌووه الخبووراء والمختصووٌن موون معلومووات ضوومن األسووئله 

المقترحه ومن خالل ذلك فقد تمكن الباحوث مون تحدٌود وصوٌاغة الفقورات التوً تخوص المقٌواس )المهوارات 

 نسانٌة(.األ

 تحدٌد أسلوب وأسس صٌاغة الفقرات 3-4-3

قام الباحث بصٌاغة فقرات المقٌاس وقد حاول أن ٌراعً بوذلك وضووح المضومون وسوهولتها            

فقورة( مون خوالل  45وعدم اختالف األفراد فً تفسٌرها .وقد بلوغ عودد الفقورات بصوٌغتها األولٌوه كوا تً )

ل الدراسووات والمصووادر واألدبٌووات ذات العالقووة بالموضوووع)علم األدارة األسووتبٌان األسووتطالعً وموون خووال

 وألعاب القوى(. 

 عرض الصٌغه األولٌه للمقٌاس على الخبراء والمختصٌن:3-4-4

 صالحٌة الفقرات وتحلٌلها 3-4-4-1

لغرض معرفوه مودى صوالحٌة الفقورات قوام الباحوث بعورض الصوٌغه األولٌوه لفقورات مقٌواس المهوارات 

( 45( وكان عدد الفقورات )4ٌة على مجموعه من الخبراء والمختصٌن فً التربٌه الرٌاضٌه )ملحقاألنسان

فقره ومن خالل ذلك فقد قام الخبراء بلبوداء ررائهوم حوول كول فقوره مون فقورات المقٌواس كونهوا صوالحه موع 

 المالحظات كون هذه الفقرات مناسبه بالنسبه للمقٌاس .
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جابووات ورراء الخبووراء والمختصٌن)عشوورون خبٌوور( موون خووالل النسووبه وبعوود ذلووك قووام الباحووث بتحلٌوول أ

 المئوٌه. 

%(فلكثر وذلك من خالل أستخدام الباحث قانون )مربع 77حٌث كانت النسبه المئوٌه المقبوله للفقرات) 

( فقره من 6(وبعد ذلك تم استبعاد )5,36(تساوي)3(وعند درجة حرٌه )1,17كاي( وتحت مستوى داللة )

(. وبهذا تكون عدد فقرات المقٌاس بعد األستبعاد           35، 9، 7، 3)  مهارات األنسانٌة وهً الفقراتمقٌاس ال

 (.4فقره فقط ( وكما مبٌن فً الجدول ) 39) 

 (2جدول)

 ٌبٌن النسبة المئوٌة لفقرات مقٌاس المهارات الفنٌة

 ت المئوٌةالنسبة  مربع كاي ت النسبة المئوٌة كاي ت النسبة المئوٌة كاي

22 122% 11 1,1 65*% 9 3,2 12*% 1 

22 122% 11 12,1 92% 12 16,2 95% 2 

16.2 95% 19 16,2 95% 11 16,2 95% 3 

12.1 92% 22 5,2 15% 12 16,2 95% 4 

9.1 15% 21 2.1 62*% 13 9,1 15% 5 

16.2 95% 22 12.1 92% 14 22 122% 6 

16.2 95% 23 9.1 15% 15 3,2 12*% 1 

   12.1 92% 16 12,1 92% 1 

 (2,25( ومستوى دالله )1عند درجة حرٌه )3,14=  2* قٌمة كا

 أختٌار سلم التقدٌر 3-4-4-2

قووام الباحووث بعوورض سوولم التقرٌوور المناسووب لمقٌوواس المهووارات األنسووانٌة علووى الخبووراء والمختصووٌن فووً 

) دائما ، غالبا ، أحٌانا ، نادرا ،أبدا ( حٌث مجال التربٌه الرٌاضٌه وذلك لبٌان ررائهم لسلم التقدٌر المقترح 

( خبٌور وهوذا ٌؤكود 41خبٌور مون أصول )37%(أي بموافقوة )37كان أجابات الخبوراء متفقوه بنسوبة أتفواق )

 صالحٌة سلم التقدٌر المفتوح للمقٌاس .

 أسلوب تصحٌح فقرات المقٌاس  3-4-4-3

لغوورض الحصووول علووى الدرجووة الكلٌووه لكوول فوورد موون أفووراد العٌنووه نعطووً أوزان مناسووبه لبوودائل فقوورات  

المقٌاس ومن خالل جمع درجات المستجٌب على سلم التقدٌر الخماسً تحصل على الدرجه الكلٌه لكل فرد 

سلبً وقد تحددة  من أفراد العٌنه ، ومن خالل ذلك فلن فقرات المقٌاس قد صٌغت بلتجاهٌن اٌجابً وا خر

( لكل فقره لكل فقره مون فقورات المقٌواس وعلوى هوذا األسواس فقود وضوعت 7-3أوزان فقرات المقٌاس من)

 -( ٌبٌن ذلك:5ضمن بدائل وأستجابات متدرجه والجدول)
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 (3جدول )

 ٌبٌن أوزان البدائل لفقرات المقٌاس باألتجاهٌن األٌجابً والسلبً

 األتجاه دائما غالبا أحٌانا نادرا أبدا

 أٌجابً 5 4 3 2 1

 سلبً 1 2 3 4 5

 التجربه األستطآلعٌه لفقرات المقٌاس 5-5

لغرض التلكد من صحة صٌاغة الفقورات بالنسوبه للعٌنوه وللتعورف علوى الصوعوبات التوً تواجوه عملٌوة 

التطبٌق النهائً ومعرفوة الوقوت الوالزم لألجابوه عون فقورات المقٌواس مون قبول أدارٌوً ومودربً األتحوادات 

عٌنوووه وعوووددها  الفرعٌوووه اللعووواب القووووى واللجوووان الفرعٌوووه لللجنوووه البارالمبٌوووه قوووام الباحوووث بتطبٌقوووه علوووى

( موودربٌن موووزعٌن بووٌن 7( أدارٌووٌن و)7(موودربٌن وأدارٌووٌن موون محافظووة الدٌوانٌووة . حٌووث اختٌوور )31)

األتحادات الفرعٌه أللعاب القوى واللجنه الفرعٌه البارالمبٌه ، وطلب الباحث من العٌنه مالحظوة كول فقوره 

وقود أوضوحت  4134/ 3/  36ك بتوارٌ   (فً الحقل المناسب وقد توم ذلو بدقه والتلشٌر علٌها بعالمة ) 

نتائج هذا األجراء أن الفقرات كانت واضحه لدى أفراد العٌنه جموٌعهم وتموت األجابوه علوى جمٌوع الفقورات 

 ( دقٌقه لألجابه على فقرات المقٌاس .31-7وتم تحدٌد زمن األجابة )

هو  المقٌاسن تجربة أن الهدف الرئٌسً م -:تجربة تحلٌل فقرات المقٌاس على عٌنة البناء 3-6

لتحدٌد القوه التمٌٌزٌه للفقرات وأستخراج األسس العلمٌه للمقٌاس وأستخدام الوسائل األحصائٌه للحصول 
على فقرات دقٌقه " ان تحلٌل الفقرات هو عباره عن عملٌة فحص وأختٌار األستجابات ألفراد كل فقره من 

 .3ز الفقرات وفعالٌه البدائل فً فقرات األختبار"وتتضمن هذه العملٌه عن قوة تمٌٌ فقرات األختبار، 

( 36(أدارٌوا ومودربا فوً )311وقد أجرى الباحث تجربة تطبٌق المقٌاس على عٌنة البنواء المكونوه مون)

أذ قووام الباحووث  5/31/4134ولغاٌووة  3/9/4134( وتووم ذلووك فووً المووده موون 3محافظووه وكمووا فووً الجوودول )

أفراد عٌنة البحث وطلوب مونهم قوراءة التعلٌموات التوً تخوص عملٌوة بعملٌة توزٌع أستمارات المقٌاس على 

األجابه على فقرات المقٌاس وأمالء أسوتمارة المعلوموات الخاصوه للمسوتجٌب ومون خوالل ذلوك قوام الباحوث 

 بعملٌة جمع وتدقٌق أجابات أفراد العٌنه للتلكد من سالمة األجابه على جمٌع الفقرات.

 :تحلٌل الفقرات أحصائٌا 3-6-1

) تحلٌل  الفقرات هً الدراسه التً تعتمدعلى التحلٌل المنطقً األحصائً والتجرٌبً لوحدات األختبوار 

بغرض معرفة خصائصها وحذف أو تعدٌل أو أبدال أو أضافة أو أعوادة ترتٌوب هوذه الفقورات حتوى ٌتسونى 

أعتمد الباحث أسولوب . وقد 4للباحث الوصول الى أختبار ثابت صادق مناسب من حٌث الطول والصعوبه(

 المجموعتٌن المتطرفتٌن واألتساق الداخلً.

 

                                                           
 .76،ص3937،بغداد ،مطبعة وزارة التربٌه،5التربوي ،طعبد الجلٌل ابراهٌم ورخرون :علم النفس 3
 .478،ص3934محمد عبد السالم أحمد: القٌاس النفسً والتربوي،القاهره ،مكتبة النهضه المصرٌه ، -3
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 القوه التمٌٌزٌه )المجموعتٌن المتطرفتٌن(: 3-6-1-1

تعد هذه الخطوه من الخطوات المهمه التً فً ضوئها ٌتم التعرف علوى )القودره التمٌٌزٌوة( التمٌٌوز بوٌن 

ى درجوات منخفضوه فوً أسوتمارة المقٌواس األفراد الحاصلٌن على درجات مرتفعوه واألفوراد الحاصولٌن علو

 عٌنة بناء المقٌاس قام الباحث بما ٌلً:لفقرات بعد الحصول على أجابات لولغرض أٌجاد القوه التمٌزٌة ل

أحتسوب الدرجوه الكلٌوه للمقٌوواس لكول فورد وذلوك موون خوالل جموع درجوات الفقوورات مون خوالل بوودائل  -3
 المقٌاس ولكل فرد من أفراد العٌنه.

 الدرجات التً حصل علٌها أفراد العٌنه تنازلٌا.رتبت -4

قسمت الدرجات بعد تنزٌلها الى مجموعتٌن تمثل أحدهما األفراد الذٌن حصلوا علوى أعلوى الودرجات -5
%( المجموعه العلٌا والمجموعه الثانٌه تمثل األفراد الذٌن حصلوا على أدنى الدرجات وبنسبة 47وبنسبة )

%( من المجموعوه العلٌوا 47("أن نسبة )3999ذ ٌشٌر مروان عبد المجٌد )%( من المجموعه الدنٌا أ47)
(. أذ بلوغ 3%( من المجموعه الدنٌا هً أفضل نسبة نحصل بواسطتها على أعلوى معوامالت تمٌٌوز")47و)

( أسووتماره للمجموعووه الوودنٌا اذ بلغووت األسووتمارات 47( أسووتماره و)47عوودد أسووتمارات المجموعووه العلٌووا )
أستماره وقد أعطٌت الدرجه حسب سولم التقودٌر الخماسوً الموجوود لكول فقوره مون فقورات  (76المحسوبه )

المقٌاس ولكل فرد من أفراد العٌنه وبعد ذلك أجرى الباحث تحلٌل أحصائٌا )األختبار التائً(وذلوك لمعرفوة 
ختبار وبوٌن األفوراد القوه التمٌزٌه "مدى قدرة الفقره على تمٌز األفراد الممتازٌن فً الصفه التً ٌقٌسها األ

( 1,17( وعنود مسوتوى داللوه )74وأن قٌمة )ت( الجدولٌه عنود درجوة حرٌوه ) 4الضعاف فً تلك الصفه"
فقرات( كون قٌمتها المحسوبة أقل من القٌموه الجدولٌوه ومون خوالل ذلوك 5( وقد تم استبعاد )4,13ٌساوي )

 ( ٌبن ذلك.6فقرة(،والجدول) 38فقد بلغ عدد فقرات المقٌاس   )

 (4جدول)

 بٌن القوه التمٌزٌة لفقرات المقٌاس

 رقم الفقره قٌمة )ت( المحسوبه رقم الفقره قٌمة)ت( المحسوبه رقم الفقره قٌمة )ت( المحسوبه

6,35 37 7,14 3 5,85 3 

31,114 38 7,15 9 7,36 4 

5,39 37  *3,54 31 7,17 5 

6,16 33 *3,76 33 5,15 6 

4,75 39 *3,37 34 6,34 7 

  7,85 35 4,83 8 

  5,57 36 5,39 7 

 (2,25( ومستوى دالله )52عند درجة حرٌه ) 2,21* قٌمة )ت( الجدولٌه = 

 

 

                                                           
، األردن،الفكر 3مروان عبد المجٌد أبراهٌم : األسس العلمٌه والطرق األحصائٌه لألختبارات والقٌاس فً التربٌه الرٌاضٌه،ط -3

  .361،ص3999للطباعه والنشر والتوزٌع، 
 .        78،ص3931عبد الجلٌل أبراهٌم ورخرون :المصدر السابق ، -4
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 األتساق الداخلً 3-6-1-2

أن القوه التمٌٌزٌه فً طبٌعة الحال التحدد مدى التجانس فً الظاهره المطلوب قٌاسوها وٌجوب أن تكوون 
ولكنهوا تقوٌس أبعواد وظوواهر سولوكٌه أخورى لوذا ومون خوالل ذلوك هناك فقرات متقاربه فً القووه التمٌٌزٌوه 

ٌجب التعرف على عالقة كل فقره من فقرات المقٌاس بالدرجه الكلٌه للمقٌاس ذاته وذلك من خالل أستخدام 
قانون األرتباط البسٌط)بٌرسون ( وهو ماٌسمى باألتساق الداخلً والوذي ٌسوتخدم للحكوم علوى مودى المحوك 

لمقٌواس. وتعنوً طرٌقوه األتسواق الوداخلً مودى أرتبواط البنوود أو الفقورات أو الوحودات موع فً مابٌن بنود ا
وأن  3بعضها البعض داخل األختبار أو المقٌاس ومدى أرتباط كل بند أو فقوره أو وحوده موع األختبوار ككول

 -أستخدام طرٌقة األتساق الداخلً تضٌف الى المقٌاس الممٌزات ا تٌة:

 الفقرات. ٌبرز الترابط بٌن -3

 أجراء األتساق الداخلً ٌعد أحد أوجه صدق البناء. -4

 أجراء األتساق الداخلً هو أستخراج لثبات الفقرات.-5

أنها تجعل المقٌاس متجانسا فً قدرته حٌوث تقوٌس كول فقوره نفوس البعود السولوكً الوذي ٌقٌسوه المقٌواس -6
 (4)بلكمله

هوو لبٌوان ثبوات الدرجوه الكلٌوه للمقٌواس، وبعود أتموام وعلى هذا األسواس ٌعود األتسواق الوداخلً للفقورات 
المعالجات األحصائٌه بلسوتخدام معامول األرتبواط موابٌن درجوة الفقوره والدرجوة الكلٌوه للمقٌواس وأسوتخراج 

( تحت مستوى داللة 1,386النتائج من خالل )ر( المحتسبه ومقارنتها بدرجة)ر( الجدولٌه والبالغه قٌمتها )
( 31،35( فقرات وهً )4( وبهذا التحلٌل أصبح عدد الفقرات المستبعده )93حرٌه )( وعند درجة 1,17)

 ( ٌبٌن ذلك7فقرة والجدول ) 36وبذلك فقد أصبحت فقرات المقٌاس 

 (5جدول )

 ٌبٌن معامل االتساق الداخلً لفقرات المقٌاس

 ت معامل ارتباط ت معامل أرتباط ت معامل أرتباط

2,231* 13 2,434 1 2,119 1 

2,123 14 2,419 1 2,651 2 

2,651 15 2,435 9 2,399 3 

2,439 16 2,139 * 12 2,412 4 

  2,121 11 2,662 5 

  2.121 12 2,536 6 

 

 

 

 
                                                           

 1محمد نصر الدٌن رضوان :المدخل الى القٌاس فً التربٌه البدنٌه الرٌاضٌه - .353،ص4118،ط،القاهره ،مركز الكتاب للنشر ،3
   4- 497،ص.3934محمد عبد السالم احمد:المصدر السابق،
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 المعامالت العلمٌه للمقٌاس:3-1

 أستخدم الباحث )الصدق الظاهري ،صدق البناء(  -:الصدق 3-1-1

أنوواع الصودق المطلووب فوً بنواء األختبوارات وذلوك ٌعتبور هوذا النووع مون  أوآل:الصدق الظااهري :

لغرض األشاره الى مدى مالئموة المقٌواس لقٌواس السومه المطلوبوه وذلوك عون طرٌوق معرفوة نووع الفقورات 
ومدى صالحٌتها ونسبة وضوحها مع معرفة التعلٌمات وذلك ألستخراج األجابات التً تناسب عٌنة البحث 

خبراء والمختصون فً مجال التربٌه الرٌاضٌه وقد أجمع الخبراء على وهذا كله ٌتبٌن من خالل ماٌقرره ال
%( 77هذه الفقرات على أن هذه الفقرات سهلة الصٌاغه وواضحه وغٌور مطولوه مون خوالل نسوبة أتفواقهم)

فلكثر وأن لها عالقه فً قٌاس السومه الموراد قٌاسوها"أن هوذا النووع مون الصودق ٌتحقوق عنودما عنودما ٌورى 
 .(3)براء أناألختبار ٌقٌس السمه المطلوبه"خبٌرا أو عدة خ

ٌقصد بهذا النوع هو معرفة مدى قٌاس المهارات األنسانٌة ألدارًٌ ومدربً  ثانٌا:صدق البناء:

األتحادات الفرعٌه بللعاب القوى والجان الرٌاضٌه البارلمبٌة بللعاب القوى للمكونات النظرٌه الموضوعه 

وحسب الخاصٌة المراد قٌاسها"التلكد من أن مكونات األختبار من خالل تحلٌل درجات هذا المقٌاس 

.وقد ثبت ذلك من خالل معامالت معمل األرتباط 4مصممه ضمن الهدف الذي وضع من أجله األختبار"

 ( 7درجة الفقره مع الدرجة الكلٌه للمقٌاس وكما فً جدول)

نسانٌة أستخدم الباحث طرٌقه للحصول على درجة ثبات مقٌاس المهارات األ -: ثبات المقٌاس 3-1-2

أعادة االختبار الستخراج معامل الثبات حٌث قام الباحث بتطبٌق المقٌاس على عدد من  أداري ومدربً 

االتحادات الفرعٌه الرٌاضٌه لأللعاب القوى وللجنة الرٌاضٌه البارلمبٌة فً محافظة الدٌوانٌة والبالغ 

ع اجابات العٌنه على فقرات المقٌاس ، قام الباحث وبعد جم 4134/ 36/3( وذلك بتارٌ  31عددهم)

وبعد أستخراج  4134/ 3/ 48بلعادة تطبٌق األختبار ذاته على نفس أفراد العٌنه المذكوره رنفا بتلرٌ  

 (.8البٌانات تم تطبٌق معامل األرتباط البسٌط )بٌرسون(بٌن األختبارٌن األول والثانً ومن الجدول)

 (6جدول )

 االرتباط البسٌط )بٌرسون(بطرٌقة أعادة األختبارٌبٌن معامل 

 المقٌاس قٌمة )ر( المحسوبه قٌمة )ر( الجدولٌة الدالله األحصائٌة

 المهارات األنسانٌة 1,776 1,854 معنوي

 2,25( ومستوى دالله 1عند درجة حرٌه)  2,632قٌمة ر الجدولٌه = 

)األختبار الموضوعً ألن المحكمٌن ٌستخدمون عند أختٌار البدائل ٌطلق علٌه الموضوعٌه: 3-1-3

مفتاح التصحٌح وذلك ألجل أتفاق على نتائج أتفاقا تاماوأن" موضوعٌة األختبار تعنً عدم تلثر األختبار 

 .5بتغٌٌر المحكمٌن أوأن األختبار ٌعطً نفس النتائج  مهما كان القائم بالتحكٌم"

                                                           
 .337،ص39933قٌس ناجً ، بسطوٌسً أحمد:األختبارات ومباديء األحصاء فً التربٌه الرٌاضٌه،مطبعة التعلٌم العالً ،بغداد ،-3
 .97،ص3937،مكتبة األنجلو المصرٌه، القاهره ،3فؤاد ابو حطب والسٌد عثمان: التقوٌم والقٌاس،ط-4
  377.5،ص4113،مطبعة القاهره،مصر،3ألجتماع الرٌاضً ،ط(أخالص محمد عبد الحفٌض،مصطفى حسٌن باهً :ا3)
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 الدرجات المعٌارٌه للمقٌاس:3-1

طوه من الخطوات المهمه فً تقنٌن المقٌاس وذلك بلعتبار أن الدرجات الخام تتعبر هذه الخ

التً ٌحصل علٌها المختبر ضعٌفه القٌاس والتعتمد فً المقارنه مع غٌره من المختبرٌن اال بعد تحوٌلها 

الى درجات معٌارٌه معدله وٌعرف )سكوت( نقال عن محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدٌن رضوان 

ٌر "هً جداول تستعمل لتغٌٌر درجات األختبار أذ ٌكون باألمكان أستعمال تلك المعاٌٌر بلن المعاٌ

 .3ألستدالل على مستوى المختبرٌن"

بعد قٌام الباحث بجمع البٌانات الخاصه بعٌنه البناء أدارًٌ ومدربً األتحادات الفرعٌه أللعاب القوى 

صول الباحث على الدرجات الخام وهً درجات بال وأدارًٌ ومدربً اللجان الفرعٌه للجنه البارلمبٌه وح

دالله وتعبر عن النتٌجه األولٌه للمقٌاس الذي وعلى هذا األساس ٌجب تحوٌله الى درجات معٌارٌه وتمثل 

هذه الطرٌقه لتحدٌد الدرجات الخام بحٌث ٌمكن تفسٌرها ولذلك قام الباحث بمعالجة نتائج المقٌاس أحصائٌا 

 (.5ئٌه والدرجه التائٌه وكما فً ملحق)بلستخدام الدرجه الزا

 :المستوٌات المعٌارٌه للمقٌاس  3-9

المستوٌات هً معاٌٌر قٌاسٌه تمثل الهدف أو الغرض المطلوب تحقٌقه ألي صفه خاصه ألنها تتضمن 

 .(4)درجات تبٌن المستوٌات على أفراد ذوي مستوى عالً فً األداء

الباحث منحنى التوزٌع الطبٌعً )كاوس( "وٌعتبر من أكثر التوزٌعات ولتحدٌد هذه المستوٌات فقد أستخدم 

شٌوعا فً مجال التربٌه الرٌاضٌه ألن الكثٌر من الصفات والخصائص التً تقال فً هذا الجانب ٌقترب 

 .(5)توزٌعها من المنحنى الطبٌعً"

.وبذلك ٌتبٌن لنا أن 6(5)ومن خصائص التوزٌع الطبٌعً أن قاعدته موزعه الى وحدات معٌارٌه بداللة 

( درجات معٌارٌه 31وحدات(أذ أن الوحده تسمى بالمدى وتساوي)8عدد وحدات قاعدة المنحنى الطبٌعً)

(مستوٌات ومن خالل ذلك قام الباحث بلختٌار خمس مستوٌات بحٌث ٌظهر لكل مستوى 8ومقسمه على )

( درجه معٌارٌه 34ٌارٌة المعدله)( وحدة معٌارٌه والتً تقابل فً التقٌٌم المئوي للدرجات المع3,4)

 ( ٌبٌن ذلك7والجدول )

 

 

                                                           
 (محمد حسن عالوي،محمد نصر الدٌن رضوان:القٌاس فً التربٌه الرٌاضٌه وعلم النفس الرٌاضً،القاهره ،دار الفكر العرب4ً)
  513.3ص ،4111،
 ،3933،ٌاضٌه،الموصل ،دارالكتب الطباعه والنشالسامرائً:مباديء األحصاء واألختبارات البدنٌه الرنزار الطالب ،محمود-3

  313ص
.القاهره.دار الفكر العربً 3كمال عبد الحمٌد أسماعٌل ،محمد نصر الدٌن رضوان:مقدمة التقوٌم فً التربٌه الرٌاضٌه .ط-4
 .473،ص3996،
 . 357،ص3933قٌس ناجً ،وشامل كامل :مباديء األحصاء فً التربٌه الرٌاضٌه :بغداد ،التعلٌم العالً، -5
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 (1جدول)

 ٌبٌن الدرجات والمستوٌات المعٌارٌه والدرجات الخام لمقٌاس المهارات األنسانٌة

الدرجه الخام للمهارات 
 األنسانٌة

 الدرجه فً المنحنى المستوٌات الدرجات المعٌارٌه

 4,16 جٌد جدا 12-61 12-65

 24,52 جٌد 16-56 59-49

 42,96 متوسط 56-44 41-31

 24,52 مقبول 32,44 31-21

 4,16 ضعٌف 22-32 فمادون 21

بعد أن تم اكتمال كافه المتطلبات الخاصه بلجراء البناءوالتقنٌن  فقد  التطبٌق النهائً للمقٌاس 5-12

ذلك وكما موضح فً  ( ٌبٌن3(فقره والجدول)36أصبح المقٌاس جاهزا للتطبٌق وقد بلغت مجموع فقراته )

 (.3الشكل )

 (3جدول )

 ٌبٌن توزٌع فقرات المقٌاس بصٌغته النهائٌة

 ت المقٌاس الفقرات األٌجابٌة الفقرات السلبٌة

 3 المهارات األنسانٌة 12،12،1،6،2،1 14،13،11،9،1،5،4،3

( ادارٌا 71والبالغ عددهم )( على عٌنة التطبٌق 5حٌث قام الباحث بتطبٌق المقٌاس بصٌغته النهائٌه ملحق)

وبعدها قام الباحث بتحلٌل أٌجابات عٌنة التطبٌق  37/3/4135ولغاٌة  34/4134/ 47ومدربا للفتره 

النهائً للمقٌاس وتم حساب الدرجه النهائٌه لحاصل جمع الدرجات التً حصل علٌها المجٌب من العٌنه 

راٌه فً المهارات األنسانٌة ألدارًٌ األتحاد  على الفقرات أذ أصبح لكل أداري ومدرب درجة خاصه تمثل

 المركزي بالعاب القوى والجنة البارالمبٌه اللعاب القوى فً العراق.

 الوسائل األحصائٌة 3-11 

 النسبة المئوٌة -3  

 الوسط الحسابً -4  

 األنحراف المعٌاري -5  

 معامل األرتباط ) بٌرسون ( -6  

 اوٌتٌنقانون )ت( للمجموعتٌن المتس -7  

 الدرجة الزائٌة -8  

 الدرجة التائٌة -7  

  Vertion 11  Spss   وقد أستخدم الباحث نظام 
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 عرض نتائج مستوٌات المقٌاس وتحلٌلها ومناقشتها .  -4

  عرض نتائج مستوٌات مقٌاس المهارات االنسانٌة وتحلٌلها ومناقشتها 4-1

 ( 9جدول ) 

 االنسانٌة والنسب المئوٌة لهابٌن نتائج مستوٌات مقٌاس المهارات 

النسبة 
 المؤوٌة

العدد 
 الكلً

 الدرجة المعٌارٌة الدرجة الخام المستوٌات العدد

 األدارٌٌن المدربٌن

 83-31 62-12 جٌد جٌدا 4 2 6 12%

 78-83 49-59 جٌد 1 6 13 26%

 66-78 31-41 متوسط 11 12 23 46%

 54-66 21-31 مقبول 3 4 1 14%

 41-54 فما دون-21 ضعٌف 1 - 1 2%

(  81 – 71جٌد جدا فً مقٌاس المهارات االنسانٌة لالدارٌٌن قد بلغ )  ومن الجدول ٌتبٌن ان المستوى

( أما 43-57( وللمستوى مقبول )53-63( أما بالنسبة لمستوى متوسط ) 69 – 79ومستوى جٌد بلغ ) 

فما دون ( وٌتبٌن اٌضا ان االدارٌٌن الذٌن حصلوا على مستوى -47بالنسبة للمستوى ضعٌف فقد كان )

% أما 34( وبنسبة مئوٌة 8( فقد بلغ مجموعهم )4( وعدد المدربٌن )6ان عدد االدارٌٌن )جٌد جداَ فقد ك

( مدربٌن اذ بلغ مجموعهم 8( ادارٌٌن وعدد المدربٌن )7بالنسبة للمستوى جٌد فقد كان عدد االدارٌٌن )

ري وعدد ( ادا33%( ، اما بالنسبة للمستوى متوسط فقد كان عدد االدارٌٌن )48( وبنسبة مئوٌة )35)

%( ، اما بالنسبة للمستوى مقبول فقد بلغ 68( وبنسبة مئوٌة )45( مدرباَ اذ بلغ مجموعهم )34المدربٌن )

%( 36( وبنسبة مئوٌة )7( مدربٌن اذ بلغ مجموعهم )6( ادارٌٌن وعدد المدربٌن )5عدد االدارٌٌن )

( 6%( والشكل )4سبة مئوٌة )( ادارٌاَ فقط وبن3وبالنسبة للمستوى ضعٌف فقد كان عدد االدارٌٌن )

 ٌوضح ذلك . 

 

 

 

 

 (4شكل )

 ٌوضح توزٌع االدارٌٌن والمدربٌن حسب النسبة المئوٌة فً مقٌاس المهارات االنسانٌة 

وٌعزو الباحث سبب حصولهم على المستوٌٌن ) جٌد جداَ وجٌد ( الى ان االدارٌٌن ٌعملون 

على نقل الصورة الحقٌقٌة والواضحة الهداف العملٌة االدارٌة و واقع العملٌة التنفٌذٌة وفً نفس الوقت 

فس وباالخرٌن اثناء العمل جاهداً على ادراك وتنمٌة الوعً الكامل للعمل بصورة جماعٌة ٌتخللها الثقة بالن
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تنفٌذ اعمالهم بما ٌضمن تطبٌق السٌاسة الموحدة للعمل الجماعً والخطط الواضحة والبرامج المثبتة 

وبالتعاون مع االخرٌن وطبٌعة اعمالهم وٌحدث ذلك من خالل االتصال المباشر مع القنوات ذات العالقة 

والقدرات لالفراد وباشراف ادارًٌ االتحاد  لضمان تنفٌذ االعمال وبلحسن صور والستثمار جمٌع الطاقات

المركزي للجنة االولمبٌة واللجان البارالمبٌة ودراسة المشكالت والوقوف علٌها بما ٌضمن حلها من خالل 

 البٌانات والمعلومات الصحٌحة لجمٌع االفراد المشمولٌن فً العمل االداري . 

السلٌم والفعال والمؤثر هو نتٌجة االدارة الفاعلة ( " ان االتصال 4131وهذا ما ٌؤكده بشٌر العالق ) 

ولٌس المتسبب لها فمن الممكن ان ٌكون الفرد ماهراً فً االتصال ومع ذلك ٌكون مدٌراً سٌئاً وغٌر كفء 

 . 3ولكن المدٌر الكفء والماهر ٌكون دائماً ماهراً فً االتصال "

شتق من احكام وتقدٌرات الشخص او ذاته او ( " ان الثقة بالنفس سمة ت3999وٌشٌر عادل عبد البصٌر )

 .4الرٌاضً ٌمكن ان تظهر فً السلوك الذي ٌتمٌز به "سه وخصائصه لدى المدرب او القائدتصوره عن نف

اما بالنسبة للمستوى) متوسط( فان ذلك ناتج عن قلة ممارسات االدارٌٌن فً العمل المٌدانً وهذا  

ٌٌن مما ٌؤثر على تنمٌة الفهم المشترك والتعاون المستمر مع ٌسبب عدم االطمئنان عن تصرفاتهم كادار

ادارًٌ االتحادات الرٌاضٌة الفرعٌة فً المحافظات ومدربٌها وعدم توضٌح المشاكل والمعوقات بالطرٌقة 

الصحٌحة وبالتالً عدم قدرته للوصول الى تحقٌق االهداف التً تخص المصلحة العامة ، نتٌجة عدم 

قبل االداري الذي من شلنه ان ٌرفع من مستوى العمل االداري والتواصل مع التصرف الصحٌح من 

االخرٌن وهذا بدوره ٌؤثر على النتائج الخاصة فً كل هٌئة ادارٌة وهذا ما ٌؤكده طلحة حسام الدٌن وعدلة 

( " ٌتوقف نجاخ أي مؤسسة رٌاضٌة فً تحقٌق اهدافها وإرخاء المسؤلٌات 3997عٌسى مطر )

لى مدى نجاح مدٌرها فً القٌام باعماله ، وٌعتبر حسن اداء مدٌر المؤسسة الرٌاضٌة على االجتماعٌة ع

 .  5نفس مستوى أهمٌة أداء المؤسسة "

أما بالنسبة للمستوٌٌن ) مقبول وضعٌف ( فٌعزو الباحث سبب ذلك الى ان بعض االدارٌٌن فً االتحاد  

ً اداء العملٌة االدارٌة وعدم االستفادة من المركزي لضعف كفاءتهم وقدرتهم على تحمل المسؤلٌة ف

خبرتهم فً عملهم وضعف شخصٌتهم وعدم تحدٌد السٌاسة المتبعة فً العمل واالجراءات المستخدمة من 

قبلهم تجعل االخرٌن من االدارٌٌن ٌتطلعون الٌهم بدقة وما ٌقومون به من االعمال والى عالقاتهم االنسانٌة 

مما ٌجعل العملٌة غٌر موضوعٌة وٌؤدي ذلك الى الفشل فً الحٌاة العملٌة  وما ٌسبب ذلك من عدم الثقة

العمل بالشكل الصحٌح واالستخدام االمثل للموارد المادٌة والبشرٌة فً تحقٌق  وذلك لعدم تقسٌم

 اهداف العمل االداري للنشاطات الرٌاضٌة . 

( " االدارة نشاط ٌهدف الى انجاز االعمال عن طرٌق 4131وهذا ما ٌؤكده محمود داوود الربٌعً ) 

االخرٌن للوصول الى غاٌات واهداف تنظٌمٌة محددة وذلك باستخدام الموارد المتاحة وفقاً ألسس ومفاهٌم 

                                                           
 .  417، ص4131بشٌر العالق : القاٌدة االدارٌة ،  عمان ، دار الٌازوري ،  - 3
، 3999، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 4عادل عبد البصٌر علً : التدرٌب الرٌاضً والتكامل بٌن النظرٌة والتطبٌق ،ط - 4
 . 63ص
 .  31، ص3997، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، 3طلحة حسام الدٌن وعدلة عٌسى مطر : مقدمة فً االدارة الرٌاضٌة ،ط - 5
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مختلفة واالجراءات ( " ان وضع السٌاسات ال4116وٌؤكد ذلك أٌضاً فائق حسنً ابو حلٌمة ) . 3علمٌة "

 . 4والقواعد ٌوحد الجهود وٌرشدها لتحقٌق االهداف "

  :االستنتاجات والتوصٌات

 :االستنتاجات  5-1

 من خالل النتائج التً توصل الٌها الباحث ٌمكن استنتاج ما ٌلتً : 

ولمبٌة واللجان تم التوصل الى بناء مقٌاس المهارات األنسانٌة الدارًٌ االتحادات المركزٌة فً اللجنة اال -3
البارالمبٌة من وجهة نظر ادارًٌ ومدربً االتحادات الفرعٌة اللعاب القوى فً العراق ووضع مستوٌات 

 معٌارٌة لها. 
توزعت عٌنة البحث على خمسة مستوٌات لمقٌاس المهارات األنسانٌة للهٌئات االدارٌة لالتحادات الفرعٌة  -4

 واللجان البارالمبٌة . 
ات االدارٌة فً االتحادات الفرعٌة واللجان البارالمبٌة ومدربٌها بالعاب القوى لعٌنة اغلب ادارًٌ الهٌئ -5

 التطبٌق كانت فً مستوى متوسط فما فوق . 
بعض ادارًٌ الهٌئات االدارٌة فً االتحادات الفرعٌة واللجان البارالمبٌة ومدربٌها بالعاب القوى فً  -6

 مستوى مقبول وضعٌف. 
ارٌة فً االتحادات الفرعٌة واللجان البارالمبٌة ومدربٌها له اثر واضح وفعال على ان ادارًٌ الهٌئات االد -7

 اعمالهم من خالل المهارات األنسانٌة وتبٌن ذلك من خالل النتائج التً توصل الٌها الباحث . 

 التوصٌات : 5-2

 من خالل االستنتاجات المستخلصة من نتائج الدراسة ٌتقدم الباحث بالتوصٌات االتٌة.

اعتماد مقٌاس المهارات األنسانٌة لغرض قٌاس تقٌٌم اداء اداري االتحادات المركزٌة بللعاب القوى من  -3
 وجهة نظر ادارًٌ االتحادات الفرعٌة واللجان البارالمبٌة ومدربٌها فً جمهورٌة العراق . 

ان استخدام المهارات األنسانٌة تعد افضل االسالٌب التً ٌجب اتباعها فً تحقٌق النتائج لدى ادارًٌ  -4
 االتحادات المركزٌة . 

العمل على تطوٌر مستوى اداء ادارًٌ االتحادات الرٌاضٌة المركزٌة اللعاب القوى وذلك بالوقوف على  -5
 ر العملٌة االدارٌة .مواطن الضعف ومعالجتها ومواطن القوى وتعزٌزها فً سٌ

االهتمام بالمشاركة فً الدورات التطوٌرٌة للهٌئات االدارٌة العلٌا لالتحاد الرٌاضً المركزي للوصول الى  -6
 المستوى العالً فً العملٌة االدارٌة وفق المهارات االدارٌة . 

 فق االسلوب االمثل . ضرورة المعرفة الواضحة من قبل االدارٌٌن بالمهارات األنسانٌة فً اداء اعمالهم و -7
القٌام باجراء دراسات مشابهة لغرض الوصول الى المستوٌات المطلوبة واالرتقاء بالجانب االداري فً  -8

 عموم العراق . 

 

 

                                                           
 .31،ص4131، النجف االشرف ، دار الضٌاء للطباعة ، 4محمود داود الربٌعً : التنظٌم االداري فً العمل الرٌاضً ،ط - 3
 .  63، ص4116،عمان ، دار وائل للنشر والتوزٌع ، 3دارة الرٌاضٌة ، طفائق حسنً أبو حلٌمة : الحدٌث فً اال - 4
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 مدٌر مدرسة الفجر فً الكوت عباس ٌوسف 9

 ٌبٌن أسماء الخبراء والمختصٌن الذٌن عرض علٌهم المقٌاس بصٌغته االولٌة ( 2ملحق )

 مكان العمل األختصاص العلمً واالسماللقب  ت

 جامعة بابل /كلٌة التربٌه الرٌاضٌه طرائق تدرٌس أ.د محمود داود الربٌعً 3

 جامعة بغداد/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األداره والتنظٌم أ.د عبدهللا هزاع الشافعً 4

 الرٌاضٌةجامعة بغداد/كلٌة التربٌة  األدارة والتنظٌم أ.د حسن ناجً محمود 5

 جامعة بغداد/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األدارة والتنظٌم أ.د طارق عبد الرحمن محمود 6

 جامعة بغداد / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األدارة والتنظٌم أ.د أسعد عبد العزٌز 7

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األدارة والتنظٌم أ.د نصٌر قاسم خلف 8

 جامعة بابل / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة علم النفس الرٌاضً /كرة قدم الخٌكانًأ.د عامر سعٌد  7

 جامعة القادسٌه/ كلٌة األداره واألقتصاد ادارة أعمال أ.د صالح عبد الرضا 3

 جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة التدرٌب الرٌاضً أ.د عبد الجبار سعٌد محسن 9

 جامعة بابل / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة التدرٌب والقٌاس أ.د محمد جاسم الٌاسري 31

 جامعة البصرة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األختبارات والقٌاس أ.د مصطفى عبد الرحمن محمد 33

 جامعة األنبار/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األداره والتنظٌم/ساحه ومٌدان أ.د صالح شافً ساجت 34

 جامعة كربالء/ كلٌة األداره واألقتصاد ادارة أعمال أ.د عالء فرحان 35

 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌه الرٌاضٌه القٌاس والتقوٌم أ.د عبد الرحمن ناصر 36

 جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة االختبارات والقٌاس أ.م.د حازم موسى عبد 37

 التربٌة الرٌاضٌةجامعة القادسٌه/ كلٌة  أختبارات وقٌاس أ.م.د مً علً عزٌز 38

 جامعة البصرة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األدارة والتنظٌم أ.م.د عبد الحلٌم جبر نزال 37

 جامعة بابل/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة طرائق تدرٌس أ.م.د صدام محمد سلٌم 33

 جامعة ذي قار/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة علم  النفس الرٌاضً أ.م.د سلمان عكاب سرحان 39

 جامعة القادسٌه / كلٌة األداره واألقتصاد أدارة أعمال أ.م.د أحسان دهش جالب 41
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 (3ملحق )

 المقٌاس بصٌغته النهائٌه

 مقٌاس المهارات األنسانٌة لمدربً وأدارًٌ األتحادات المركزٌه بألعاب القوى للجنتٌن البارالمبٌه واالولمبٌه 

 ت

 الفقرات

 صالحٌة الفقرات وبدائها

 
 دائما

 ابدا نادرا أحٌانا غالبا

ٌوجد احترام من قبل االدارٌٌن للشخصٌه االنسانٌه مما ٌسهل  1
 فً العمل االداري التعامل مع المجتمع

     

ٌستعمل االدارٌٌن اسلوب الترغٌب واالستماله فً التعامل مع  2
 االخرٌن

     

االهداف انعدام الثقه واالحترام بٌن االدارٌٌن ٌجعل العمل وتحقٌق  3
 صعبة المنال

     

االدارٌٌن المسؤلٌن عن تنسٌق الجهود واالعمال فٌما بٌنهم  4
 ٌحقق االهداف المرسومة .

     

ٌستخدمون اسلوب الترهٌب اثناء العمل ٌجعل العاملٌن متخوفٌن  5
 من االدارٌٌن

     

عدم مشاركة العاملٌن من ابداء ارائهم واعطاء مقترحاتهم ٌؤثر  6
 العمل وتنفٌذهعلى 

     

1 
ٌعمل االدارٌٌن على محاسبة المقصرٌن وعدم التغاضً عن بعض 

 السلبٌات.

     

االدارٌٌن الٌتفاعلون مع العاملٌن فً المشاكل التً تواجههم  1
 وعدم مساعدتهم

     

االدارٌٌن ٌجدون صعوبه على التاثٌر فً تطوٌر السلوك االنسانً  9
 مع العاملٌن

     

لدٌهم القدره على تغٌٌر االتجاهات الفردٌه للعاملٌن ٌسهل العامل  12
 االنسانً واالجتماعً فٌما بٌنهم

     

ٌتعامل االدارٌٌن بشده مع العاملٌن عند تنفٌذهم الواجبات فً  11
 العمل االداري

     

عند القٌام بتنفٌذ العمل االداري ٌعمل االدارٌٌن على اعطاء  12
 الناحٌه التربوٌه التوجٌهات لهم من

     

 االدارٌٌن الٌتفاعلون انسانٌا واجتماعٌا مع االخرٌن 13
 

     

االدارٌون  الٌتقبلون االنتقادات من قبل العاملٌن مما ٌؤثر على  14
 التفاعل االجتماعً
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 (4ملحق )

 المهارات االنسانٌةالدرجات الخام والدرجات المعٌارٌة والدرجات المعٌارٌة المعدلة لمجال 

 الدرجة التائٌة الدرجة الزائٌة الدرجة الخام الدرجة التائٌة الدرجة الزائٌة الدرجة الخام

12 2,99 19,9 41 -2,26 41,3 

69 2,11 11,1 42 -2,31 46,2 

61 2,11 11,1 39 -2,49 45 

61 2,66 16,6 31 -2,62 44 

66 2,55 15,5 31 -2,11 42,1 

65 2,44 14,4 36 -2,13 41,1 

64 2,32 13,2 35 -2,94 42,5 

63 2,21 12,1 34 -1,25 39,4 

62 2,29 12,9 33 -1,16 31,3 

61 1,91 69,1 32 -1,21 31,2 

62 1,11 61,1 31 -1,39 36,1 

59 1,16 61,6 32 -1,52 34,9 

51 1,65 66,5 29 -1,61 33,1 

51 1,53 65,3 21 -1,13 32,1 

56 1,42 64,2 21 -1,14 31,6 

55 1,31 63,1 26 -1,95 32,4 

54 1,22 62 25 -2,26 29,3 

53 1,21 62,1 24 -2,11 21,2 

52 2,91 59,1 23 -2,29 21,1 

51 2,16 51,6 22 -2,42 25,9 

52 2,15 51,5 21 -2,51 24,1 

49 2,63 56,3 22 -2,63 23,6 

41 2,52 55,2 19 -2,14 22,5 

41 2,41 54,1 11 -2,15 21,4 

46 2,32 53 11 -2,96 22,3 

45 2,11 51,1 16 -3,21 19,2 

44 2,21 52,1 15 -3,19 11,1 

43 -2,24 49,6 14 -3,32 16,9 

42 -2,15 41,5    

 


