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                    امللخص
 هدف البحث إلى:ي

 العاب القؾى في العراق.عبي جؾدة البيئة التدريبية لدى المقياس وتظبيق بشاء  -
  .العاب القؾى في العراقعبي إلى جؾدة البيئة التدريبية لدى الالتعرف  -

القمممؾى  العبمممي العممماباشمممتسج مجتسمممث البحمممث عممممى  ،بظريقمممة السدممم  تمممؼ ادمممتخدام السمممشه  الؾ ممم ي    
لعممماب القمممؾى ل ئمممة الرجمممال والذمممباب والشاشمممئيؽ ول ممم  فمممي بظؾلمممة امدسمممة ومرددمممات العمممراق أ يؽالسذمممار 

اممما عيشممة  ،( مادسمما  99يؽ، اذ سسثمممؾن )( العبمم319والبممالع عممدد ؼ ) (9103)الجشدمميؽ لمسؾدممؼ الريا ممي 
البشمماء التممي بمممع عممدد ا القدممؼ اأول شممسج عيشممة  قدممسيؽ،، مقدممسة إلممى ( العبمميؽ013فقممد بم مم  ) البحممث

فمي يميؽ شمسج القدمؼ الثمامي عيشمة التظبيمق ( العبيؽ، 9، وتجربة ادتظ عية والبالع عدد ؼ )العبا  ( 01)
لعمدم يؽ العبم( 0( العبما ، وبممع عمدد السدمتبعديؽ )01العبا ، وبم   عيشة الثبات )( 01التي بمع عدد ا )

البايثمان  ماداة  اعتسمد المي   جمؾدة البيئمة التدريبيمةاس مقيم ادمتخدم تمؼو . االدمتبيان ؽعم االجابة هؼادت سال
لجسممث البياممممات، وقممد تزمممسش  إجمممراءات البشمماء: تحديمممد محمماور السقيممماس، تحديمممد أدمممؾب  ممميا ة فقمممرات 
السقياس،  يا ة فقرات  ج محؾر برؾرتها اأولية، فز  عؽ اعتساد الخظؾات واإلجراءات العمسية فمي 

السحتمؾى والرمدق الغما ر  لمسقيماس، و مدق البشماء الستسثمج )بالتحميمج  بشاء السقياس والستزمسشة برمدق
وتممؼ ادممتخدام طريقممة التج  ممة  ،، واالتدمماق الممدا ميتزمماديؽاإليرمما ي لم قممرات( بادمممؾبي السجسممؾعتيؽ الس

)الؾدمما الحدممابي،  لمحرممؾل عمممى ((SPSSوادممتخدم البايثممان الحقيبممة اإليرمما ية الشرميية فممي الثبممات، 
 مربمث وا تبمار)ت(، بمراون، -معادلمة دمبيرمانو معامج االرتباط البدميا لبيردمؾن، و االمحراف السعيار ، و 

   وتؾ ج البايثان إلى:، الستؾدا ال ر ي(و الشدبة السئؾية، و  كا ،
عممى البايثان  ببشا ه  عراق، الي  قام العاب القؾى في اللدى العبي  جؾدة البيئة التدريبيةفاعمية مقياس  -

 السبادئ العمسية لبشاء السقاييس الريا ية. وفق
 يتسي  العبؾ العاب القؾى في العراق بامهؼ سستم ؾن جؾدة بيئة تدريبية. -

 البايثان بسا ساتي: ىوأو 
إمكاميمممة ادمممتخدام مقيممماس جمممؾدة البيئمممة التدريبيمممة المممي  قمممام ببشا مممه  البايثمممان عممممى عيشمممات ممممؽ اأمدسمممة  -

التعدس ت السشادبة بسا يتشادب مث مؾع العيشة وال عالية الريا مية التمي تجمر  الريا ية مختم ة بعد إجراء 
 التظبيق عميها.

االرتقاء بجؾدة اداء السدربيؽ مؽ   ل مذار تهؼ في دورات تظؾيرية تهدف إلى رفث امكامياته العمسيمة  -
 والعسمية  دمة لم عاليات الريا ية السختم ة.

 )جؾدة البيئة التدريبية، العبي ألعاب القؾى( الكمسات السفتاحية:
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The Quality of the Training Environment for Athletics Players in Iraq 
Asst. Prof. Dr. Nagham Kh. Al- Khafaf        nagham_alkhafaf75@yhaoo.com  
Mr. Fadi Esa Isaac Al-Musa                  fadisaqat36@yahoo.com 

 

Abstract 

The research aims at: 

- Construction and applying a quality standard for the training environment 
among the players of athletics in Iraq. 

- Identifying the quality of the training environment among the players of 
athletics in Iraq. 

   The descriptive approach was used in the survey method, and the research 

community included the players of athletics who participated in leagues and 

Iraq institutions for athletics championship (categorized into: advanced, 

youth, and amateur) including both men and women in Iraq for the 2019 

sports season (905) players, representing (52) clubs, while the research 

sample was (109) players divided into two sections. The first section 

included the sample of the construction (60) players, and the inquiry 

experiment included (5) players, while the second section included the 

application sample which reached 40 players, and the stability sample 

reached (30) players, and the number of the excluded players was (4) 

players, because they didn’t complete answering the questionnaire. And 

it was used to measure the quality of the training environment which was 

adopted by the researchers as a tool for collecting data. The Construction 

procedures included: (determining the axes of the scale, determining the 

method of drafting the paragraphs of the scale, drafting the paragraphs of 

each axis in its primary form, in addition to adopting scientific steps and 

procedures in Construction the scale, which includes honestly the content 

and the apparent honesty for the measure and the sincerity of the construction 

represented by the statistical analysis of the paragraphs in the style of two 

opposing groups and the internal consistency. The half-way partition in 

stability method was used. The researchers used (SPSS) to obtain (arithmetic 

mean, standard deviation, simple correlation coefficient of Pearson, 

Spearman-Barr equation). T test, Chi square, percentage, mean average). 

The researchers concluded the following: 

- The effectiveness of quality measurement of the training environment among 

the players of athletics in Iraq, which was built by the researcher according to 

the scientific principles for the construction of sports measures. 

- The players of athletics in Iraq are characterized by having a good training 

environment. 

The researchers recommended the following: 

- The possibility of using the quality measurement of the training environment, 

which was built by the researcher on different samples of sports clubs after 

making the appropriate adjustments in proportion to the type of sample and the 

sports effectiveness upon which application is made. 
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- Improving the quality of trainers' performance through their participation in 

development courses aimed at raising their scientific and practical capabilities 

to serve various sports activities.- Improving the quality of trainers' 

performance through their participation in development courses aimed at 

raising their scientific and practical capabilities to serve various sports 

activities. 

Keywords: (Quality of the Training Environment, Athletics Players) 

 

 التعريف بالبحث -0
 السقدمة وأىسية البحث  0-0

عممممؼ المممش س الريا مممي ممممؽ السجممماالت التمممي تدمممهؼ فمممي تحقيمممق متظمبمممات اأفمممراد برمممؾرة عاممممة  سعمممد    
ومما سدمعى إلمى  ،وال عبيؽ برؾرة  ا مة ممؽ  م ل تظمؾير الع قمة مما بميؽ مما تظمبمه ال عاليمة الريا مية

 ى يد دمؾاءالجساعية عم أمتحقيقه  ج مؽ القا سيؽ عمى العسمية التدريبية ل عبيؽ دؾاء باألعاب ال ردسة 
 .وتدخير ا مؽ اجج ان سحقق ريا يها االمجاز في السشافدات الريا ية تؾفير االمكامات  افةمؽ 
جؾدة البيئة التدريبية ممؽ السؾا ميث الحديثمة فمي عممؾم الريا مة مغمرا لتالير ما ال عمال عممى البيئمة  وتعد    

 بؾ مم هااال يممرة  اآلومممةبايثممان فممي وبالتممالي عمممى ال عبمميؽ، ولهمميا فقممد يغيمم  با تسممام  بيممر مممؽ قبممج ال
التممي تعتسممد عمممى ادممتخدام ادممتراتيجيات يديثممة تدممهؼ فممي ادممتسرارية الشذمماط الريا ممي  اأدادمميةالر يمم ة 

ممؽ  م ل دمعيها لتحقيمق وتمبيمة متظمبمات ال عبميؽ وتمؾفير السدمتم مات  السختم مة وفمي السجماالت عمبل 
 تعمد" اذ ، بيئمة تدريبيمة مشادمبة ول تمرات طؾيممةلتخظميا كافمة لخمؾا السشافدمة وتحقيمق جمؾدة ال الزرورية

جممؾدة فممي العسميممة التدريبيممة  ممي دممسة مممؽ دممسات العرممر الممي  معيذممه و ممي تتزممسؽ جسيممث الجؾامممب ال
ال عممب والسممدرب واالمكامممات الستايممة واإلدارة وأدمماليب التممدريب، بهممدف تحقيممق مقمممة مؾعيممة فممي العسميممة 

و أو العقميمة أة و الرمحيأو الش دمية أالتدريبية واالرتقاء بسدتؾى ال عمب فمي جسيمث الجؾاممب دمؾاء البدميمة 
 (9، 9102االجتساعية ".  )أيسد، 

دور  بيممر فممي رفممث جممؾدة و  مماءة العسميممة التدريبيممة، ييممث ان ا مممب لهمما البيئممة التدريبيممة لمميا مجممد ان     
تحقيق ا داف العسمية  فيالسدربيؽ السبتد يؽ ال سعظؾن أ سية لمبيئة التدريبية عشد تش يي برامجهؼ مسا يؾلر 

 ي  ؾء ما تقدم فان أ سية البحث تبرز في الشقاط اآلتية:  وفالتدريبية، 
 .بشاء مقياس جؾدة البيئة التدريبية لدى العبي العاب القؾى في العراق. 0
دمعيا  ممؽ البايثمان أن ت مؾن  ميلػ ت ؾن  ي  الدرادة قاعدة مهسة في تشسيمة أبحماث أ مرى،  إنسسكؽ . 9

 .عمى العسمية التدريبية في  ي  ال عالية متا    ي  الدرادة عؾما  ل عبيؽ والقا سيؽ
  مذكمة البحث 0-9

ان تحقيق السظالب االسجابية ل عبيؽ تتظمب تظؾير مهاراتهؼ وام عماالتهؼ و بمراتهؼ ومدماعدتهؼ عممى     
 مغما ر إيمدى الت يف في  ؾا  سار السشافدات ومدايرة التظؾر الريا ي فمي العرمر الحمديث، و مي

م دمه ممؽ ييمث امكامياتمه  التدريب واأداء الشات  عؽ العديد ممؽ العؾاممج التمي يرجمث بعزمها إلمى ال عمب
إلممى طبيعمة التممدريب والغممروف الستحكسمة فممي مساردممته و ميلػ البيئممة االجتساعيممة التممي و  وقدراتمه السختم ممة،

ومممدى امكامياتممه فممي إعممداد  ،  سمما ان الؾ ممؾل إلممى اأداء اأمثممج يممرتبا ارتباطمما مباشممرا بالسممدربسعيذممها
ال عممب قبممج وفممي ألشمماء وبعممد السشافدممة، ومممدى قدرتممه عمممى إدارة عسميممة التممدريب و يييممة ادممتخدام افزممج 

 الظرا ق ومدى تؾفر االيتياجات التدريبية التي مؽ شامها ان تحقق اال داف السرجؾة. 
همدف الؾ ممؾل لم داء االمثممج ليكممؾن ومسما دممبق تعمد جممؾدة البيئمة التدريبيممة أيممدى السرشمرات السهسممة ب    

وممممؽ  ممم ل البحمممث فمممي  ممميا السجمممال اليممم  ال عمممب بالسدمممتؾى السظممممؾب لخمممؾا السشافدمممة الريا مممية، 
بامممه ال تؾجممد ا  درادممة تظرقمم  لهمميا السؾ ممؾع الحيممؾ  عمممى يدممب عمممؼ البايثممان، لمميا دممعى البايثممان 
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ممث التظمؾر الحا مج فمي العماب القمؾى  البايثان لبشاء  يا السقياس عممى وفمق إطمار جديمد ويمديث يشدمجؼ
 م ل محاولمة اإلجابمة عمؽ  ومؽ  شا تبمؾرت لدى البايثان مذكمة البحمث ممؽ في الدول الستقدمة مختم ة،

 التداؤالت اأتية:
  ج يؾجد مقياس سقيس جؾدة البيئة التدريبية لدى العبي العاب القؾى في العراق. -
 العراق بيئة تدريبية مشادبة؟في  تتؾافر لدى العبي العاب القؾى  ج  -

 ىدفا البحث  0-0
 العاب القؾى في العراق.عبي جؾدة البيئة التدريبية لدى المقياس وتظبيق بشاء  0-0-0
  .العاب القؾى في العراقعبي لدى الإلى جؾدة البيئة التدريبية التعرف  0-0-9

 مجاالت البحث 0-4
 الذباب( في العراق. العبؾ العاب القؾى )فئةالسجال البذري:  0-4-0
 .99/0/9103ول اسة  00/09/9102أبتداء  مؽ السجال الزماني:  0-4-9
م عب ومزسار الداية والسيدان )ب مداد، والسؾ مج، والدمميسامية، والبرمرة،  السجال السكاني:  0-4-0

 و ر ؾك(

 تحديد السرطمحات 0-2
 :الباحثان نظريا  وقد عرفيا جهدة البيئة التدريبية  0-2-0

 مي الحالمة السثاليمة التمي تحقمق أعممى درجمات السعمايير والذمروط التمي تمؾفر عؾاممج الشجماح فمي البيئمة     
التدريبية والتي مؽ شامها أن تدهؼ في  مق ألر م دي اسجابي لدى ال عبيؽ بحيث تحقمق الظسؾيمات فمي 

 رفث ال  اءة وزيادة القدرة التشافدية لدى ال عبيؽ.
 هدة البيئة التدريبية إجرائيا :كسا يعرف الباحثان ج -

تقمماس جممؾدة البيئممة التدريبيممة إجرا يمما  بالدرجممة التممي سحرممج عميهمما ال عممب مممؽ  مم ل اإلجابممة عممؽ فقممرات 
 مقياس جؾدة البيئة التدريبية السعد لمدرادة.

 اإلطار الشظري  -9
 نبذه مختررة عن جهدة البيئة التدريبية 9-0

يشغر لجمؾدة البيئمة التدريبيمة مغمرة  شماممة  فهمي ال تتزمسؽ السكمان وتجهي اتمه فحدمب، بمج  مي أودمث      
مممؽ ذلممػ، فهممي تتحممدد بالسممدرب واإلدار  واإلدارة العميمما والسذممرفيؽ واالمكامممات والؾدمما ج واأدوات، والتممي 

مشادبة ومح  ة لمت اعج و مؾا  تعد مؽ السحددات السهسة لتحقيق متظمبات ال عبيؽ وتؾفير بيئة تدريبية
السشافدممة،  سمما وتعممد جممؾدة البيئممة التدريبيممة متمماج اأداء عممؽ العديممد مممؽ العؾامممج أ سهمما ال عممب وطبيعممة 
التدريب وعروف السساردة والحالة الش دمية ل عمب والبيئمة االجتساعيمة التمي سعيذمها ومؾقمن اآل مريؽ لمه، 

ت مختم مة،  سما يتممي  الشماد  الريا مي الت اعممج االسجمابي مممث ومما سستم مهم مممؽ قمدرات وإمكاميمات وادممتعدادا
البيئة التمي سسمارس مذماطاته فيهما، بؾ من جمؾدة البيئمة التدريبيمة  جاممب أدماس فمي تهيئمة الغمروف  افمة 
التممي مممؽ شممامها تظممؾير ال عممب واكتدمماب السهممارات الريا ممية والخبممرات والقممدرات والذممعؾر بالر مما والتممي 

 (03، 9109داف الستؾقعة.    )عسرو، تداعد في تحقيق اأ 
 
 أىسية تهافر جهدة البيئة التدريبية في األندية الرياضية 9-0-0
 . تمعد العامج الر يس في رفث   اءة وقدرة ال عبيؽ.0
 . تسثج قاعدة اأداس التي تبشى عميها عسمية التدريب.9
 . تؾجيه ال عب التؾجيه الرحي  وتحديد الهدف الر يس ل عب.0



  4242 –( 42العذد ) –( 42اجمللذ ) –جملت الرافذين للعلوم الريبضيت 

  جودة البٌئة التدرٌبٌة لدى العبً العاب القوى فً العراق

44 
 

 . التؾعيف الرحي  لإلمكامات الستاية في ألشاء التدريب والسشافدة مؽ إمكامات مالية وبذرية.0
 . االقتراد بالجهد والؾق  والسال.9
 (92، 9119. تحقيق م هؾم ادتراتيجية الجؾدة الذاممة.   ) ا ي ، 0
  العاب القهى  9-0-9
 مالية العاب القهى  9-0-9-0

ر األعماب شميؾعا  عممى مدمتؾى العمالؼ، وعرمب االلعماب االولسبيمة، بؾ م ها تعد العاب القؾى مؽ أكث    
مذممماطا  بمممدميا  ذات طمممابث تشافدمممي، إذ تشمممدرج العممماب القمممؾى  مممسؽ األعممماب ال ردسمممة وتتزمممسؽ العديمممد ممممؽ 
ال عاليات الريا ية مثج الجمر  والسذمي والق م  والؾلمب والرممي وال عاليمات السر بمة والتمي تسي  ما عمؽ بقيمة 

(، وتدسى بم "أم الريا ات" أمها أولمى الريا مات التمي أقمدم اإلمدمان عممى 0، 9103ا ات )مدادة، الري
مساردتها،  سا أن فعالياتها تحؾ  عمى السهارات والر ات البديشة  افة التي سحتاجها العب العاب القؾى 

عمؽ بماقي الريا مات ييمث إن  كالقؾة، والدرعة، والسظاولة، والسرومة، والرشاقة، والتمؾازن، و ميا مما سسي  ما
العممب العمماب القممؾى سدممتظيث مساردممة الريا ممات جسيعهمما وبسدممتؾى جيممد مغممرا  لسمما سستم ممه العممب العمماب 

 القؾى مؽ   ات بدمية ومهارية. 
إن العماب القمؾى  مي مجسؾعمة العماب ريا مية تستماز بشذماط بمدمي تشذما ممث الحيماة ال ظريمة لإلمدممان،     

 دفها تشسية الجدؼ والعقج والمي ؽ أعزماء الجدمؼ و افمة ، وقمد عرفهما أيمد مختررمي الظمب بقؾلمه " إذا 
 ا ممممه ".كممممان اإلمدممممان سسذممممي بعزمممم ته، ويجممممر  بر تيممممه، ويدممممرع بقمبممممه، ف مممممه سرممممج إلممممى الهممممدف بي 

 (00، 9102)أيسد،  
 سذابيةالدراسات ال 9-9

لؼ سجد البايثان عمى يد عمسهؼ أ  درادات دابقة أو درادمة عمسيمة تشاولم  مؾ مؾع البحمث، عممى المر ؼ 
ؼ عمى اأدبيات والسرادر العمسية وشبكة االمترمي   . مؽ اط عه 

 اجراءات البحث -0
 مشيج البحث 0-0

 يته وطجيعخ انجحث. ءنًال ي ثبألسهىة انًسحيانىصفاستخذو انجبحثبٌ انًُهج     
 مجتسع البحث وعيشتو  0-9

فممي بظؾلممة امدسممة ومرددممات العممراق  يؽالعبممي العمماب القممؾى السذممار اشممتسج مجتسممث البحممث عمممى        
والبممالع عممدد ؼ  (9103) لعماب القممؾى ل ئممة الرجممال والذممباب والشاشممئيؽ ول مم  الجشدمميؽ لمسؾدممؼ الريا مميأ
( 02( العبمميؽ، مممؾزعيؽ عمممى )013البحممث بم مم  )، اممما عيشممة ( مادسمما  99يؽ، اذ سسثمممؾن )العبمم (319)

و مممي محافغمممة ب مممداد وتذمممسج ( امدسمممة ل مممج محافغمممة، 9-0ممماد  يشتسمممؾن إلمممى لسمممان محافغمممات، وبؾاقمممث )
السدردمة التخررمية(، ومحافغمة  ر مؾك وتذمسج و م ا الؾدما، و االتراالت، و الذعمة، و اأمدسة )الجيش، 

دسالى(، ومحافغة الدمميسامية و  امقيؽ، و الثؾرة(، ومحافغة دسالى وتذسج أمدسة )الؾجيهية، و مدسة )دؾالف، أ
مممام الستقمميؽ، ويظمميؽ(، ومحافغممة البرممرة إوتذممسج ممماد  )البيذممسر ة(، ومحافغممة  ممرب ء وتذممسج امدسممة )

)الشجن(، ومحافغة بابمج  السديشة(، ومحافغة الشجن وتذسج ماد و السيشاء، و وتذسج امدسة )م ا الجشؾب، 
إلى عيشة البشاء وعيشة التظبيق، اذ شسم  عيشة البشماء عممى  عيشة البحثوتؼ تقديؼ (، وتذسج ماد  )الحمة

 ( العبمما ، إذ01يؽ، امما عيشممة التظبيمق بم م  )( العبم9وتجربمة ادمتظ عية والبممالع عمدد ؼ )، ( العبما  01)
( 0ؽ )يالسدتبعدبمع عدد ( العبا، و 01يشة الثبات )عبم   و  عيشة البحث،%( مؽ 00،03سسثمؾن مدبة )

 (9و ) (0) الجدول سا مبيؽ باالدتبيان،  عؽ االجابة هؼلعدم ادت سال يؽالعب
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 (1نجذول )ا

 انبحث وانىسبت انمئىيت نكم وبدي ونكم محبفظت عيىتيبيه 

 

 ت

 

 المحافظة

 

 األندٌة

عدد الالعبٌن 

 لكل محافظة

 

 عدد الالعبٌن

المئوٌة النسبة 

 لكل نادي

النسبة المئوٌة 

 لكل محافظة

1 

 بغداد

 الجٌش

44 

34 34,46% 

44,43% 

 %3,66 4 الشعلة 2

 %1,43 2 االتصاالت 3

 %1,,4 1 نفط الوسط 4

المدرسة  5

 التخصصٌة
3 2,,5% 

6 
 كركوك

 سوالف
4 

2 1,43% 
,,33% 

 %5,54 6 الثورة ,

4 

 دٌالى

 الوجٌهٌة

6 

3 2,,5% 

 %1,43 2 خانقٌن , 5,54%

 %1,,4 1 دٌالى 14

 %1,43 %1,43 2 2 البٌشمركة السلٌمانٌة 11

12 
 كربالء

 مام المتقٌنإ
2 

1 4,,1% 
1,43% 

 %1,,4 1 حطٌن 13

14 

 البصرة

 نفط الجنوب

23 

14 16,51% 

 %3,66 4 المٌناء 15 21,14%

 %1,,4 1 المدٌنة 16

 %5,,2 %5,,2 3 3 النجف النجف ,1

 %,15,5 %,15,5 ,1 ,1 الحلة بابل 14

 %144 %144 ,14 ,14 المجموع الكلً

 (9لجدول )ا
 البحث وعيشة البشاء وعيشة التطبيقعيشة يبين 

 البحثعيشة   ت
  عيشة البشاء

تجربة  عيشة التطبيق
 استطالعية

عيشة التحميل 
 اإلحرائي)التسييز(

 السدتبعدون 

 43 4 63 2 039 العدد
 %06,69 %0,66 %22,32 %4,28 %033 الشدبة السئهية

    عيشة البحث األساسية 0-9-0
فئممة الذممباب مممؽ بظؾلممة أمدسممة ومرددممات العممراق ألعمماب القممؾى لمسؾدممؼ عيشممة البحممث مممؽ ر تممؼ ا تيمما    

، وتمؼ تجم  تهؼ إلمى ةمدسأ( 2، سسثمؾن )( العب  011، بالظريقة العسدسة والبالع عدد ؼ )(9103الريا ي )
 تي:مجسؾعتيؽ أ راا البشاء والتظبيق و اآل
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 عيشة البشاء 0-9-0-0
( العبمما ، تممؼ ا تيممار ؼ برممؾرة عسدسممة مممؽ مجتسممث البحممث ويسثمممؾن أمدسممة 01ت ؾممم  عيشممة البشمماء مممؽ )    

% ( ممؽ مجتسمث البحمث 99,10)ب داد، و ر ؾك، ودسالى، و رب ء، والبرمرة، والشجمن، وبابمج( بشدمبة ) 
 ( يبيؽ ذلػ.0ال مي والجدول )

 (0الجدول )
 األندية الرياضية وندبيم السئهية يبين عدد أفراد عيشة البشاء مهزعين عمى

 انىسبت انمئىيت عذد انالعبيه انمحبفظبث ث

 %55,22 52 ثغذاد 1

 %2,,1 5 كركىك 5

 %2,25 6 ديبنى 2

 %2,,1 5 كرثالء 4

 %,4,2 2 انجصرح 2

 %2,,5 2 انُجف 6

 %12,22 ,1 ثبثم ,

 65     انًجًىع انكهي

 عيشة التطبيق                                                   0-9-0-9
( العبا ، تؼ ا تيار ؼ بظريقمة عسدسمة المهمؼ سسثممؾن السشظقمة الجشؾبيمة 01اشتسم  عيشة التظبيق عمى )    

 بظؾلممة امدسممة ومرددممات العممراق ممسؽ اأمدسممة السذممار ة فممي  ودمماومشظقممة ال ممرات اأ ،والسشظقممة الذممسالية
%( 00,03سسثمؾن مدمبة ) ( أمدسة0وبؾاقث ) ألعاب القؾى ل ئة الرجال والذباب والشاشئيؽ ول   الجشديؽ،

( "بمان  سكممؾن يجممؼ 9101 )عميمان و شمميؼ، وقممد ادمتشد البايثممان فمي ذلممػ عمممى، ممؽ مجتسممث البحمث ال مممي
السدمحية عمسما بمان %( ممؽ يجمؼ مجتسمث الدرادمة فمي يالمة الدرادمات 91 - %9عيشة التظبيمق مما بميؽ )

، 9101)عميممان و شمميؼ،  ممي  الشدممبة تقممج  مسمما زاد يجممؼ مجتسممث الدرادممة وقممد تمم داد فممي الؾ ممث السعمماكس"
  ( يبيؽ ذلػ.0والجدول ) ل را تظبيق مقياس جؾدة البيئة التدريبية(، 910

 (4الجدول )
 يبين عدد أفراد عيشة التطبيق مهزعين عمى األندية الرياضية

عدد  األندية السحافظاتمهقع  ت
 الشدبة السئهية الالعبين

,14,6 00 ماد  الجيش مشظقة ال رات االودا 0
*

1% 
 %00,01 00 ماد  م ا الجشؾب السشظقة الجشؾبية 9

0 
     
 السشظقة الذسالية    

 العب( 0ماد  الثؾرة )    
2 1,00% 

 العب( 9) ماد  البيذسر ة   
 01       السجسؾع ال مي

 
 
 

                                                             
*

 ( العبين.998عينة التطبيق على عدد الالعبين الكلي وهو )هذه النسبة تعود إلى قسمة عدد العبين  
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  السدتخدمة بالبحث اةاألد 0-0 
الخظممؾات  بحدممب جممؾدة البيئممة التدريبيممةول ممرا التؾ ممج إلممى  ممدف البحممث قممام البايثممان ببشمماء مقيمماس 

 :اآلتية
 إجراءات البحث السيدانية 0-0-0
 جهدة البيئة التدريبيةخطهات بشاء مكياس  0-0-0-0

قمام البايثمان ببشماء  فئة الذمباب العاب القؾى العبي  دىل جؾدة البيئة التدريبيةلعدم وجؾد مقياس  مغرا      
" إذ يتؼ بشاء السقاييس واال تبارات عشدما ت ؾن اال تبارات السشذؾرة في السراجمث والمدوريات   يا السقياس،

العمسية الستخررة  ير مشادبة لمبيئة السحمية، أو عشمدما ت مؾن  شماك ياجمة إلمى تظمؾير ودما ج القيماس 
 9110عمممى ابت ممار ودمما ج وأدوات جديممدة ل دممت ادة مشهمما فممي البيئممة السحميممة " )ر ممؾان، الستايممة والعسممج

 وقد اتبث البايثان اإلجراءات اآلتية في بشاء السقياس، و سا ساتي:(،  000،
   جهدة البيئة التدريبيةمكياس  محاورتحديد  0-0-0-0-0

ادتبيان م تؾح إلى عمدد ممؽ  وإجراء عسمية مد  لمسرادر مؽ قبج البايثان قاما بتؾجيه اإلط ع بعد    
ال عبمميؽ والسممدربيؽ واالداريمميؽ، يممؾل مممدى تممؾافر مدممتم مات البيئممة التدريبيممة السشادممبة والستسثمممة بمماأجه ة 

يئتهما  م ل السؾدمؼ دوات والس عب والتجهيم ات الريا مية واالمكاميمات السادسمة التمي سجمب تؾفير ما وتهواأ
( 01بتحديمد ) انالتدريبي )قبج السشافدات والشاء ا وبعد السشافدات(، وبشاء عمى ما ذ ر أعم   قمام البايثم

 سحمماورمممؽ ال محممؾرجرا ممي ل ممج إالبحممث اأدادممية، وو ممث البايثممان تعريممف  محمماور سعبممر عممؽ محمماور
 ي:اتس عمى ما لبحثا محاورعتقد أمها ت ظي  يا الس هؾم، وتذتسج ا السقترية فيسا 

)ال ممادر التممدريبي، واإلدار ، والس عممب، والقاعممات الريا ممية، واأجهمم ة واأدوات الريا ممية، واالمكاميممات 
السادسمممة، والغمممروف االجتساعيمممة، والتهيئمممة الش دمممية، والرايمممة الجدمممدسة، والتجهيممم ات الريا مممية، والتخظممميا 

 لمبرام  التدريبية، والسعدكرات التدريبية(.
 عمممى شممكج ادمتبيان م مممق وجممه إلمى عممدد مممؽ الدمادة ذو  الخبممرة واال ترمما  السحماورلمؼ عر مم      

، وطمممب بحممثإلممى  ممدف ال ا، أشممار فيهممؾيؼفممي مجممال العمممؾم الريا ممية ومجممال القيمماس والتقمم( 9السمحممق )
ج )ييف او تعمدي أع   ومدى م  ستها لعشؾان البحث مؽ   ل سحاورأبداء الرأ  يؾل مدى   يية ال

( إلمى اممه يمتؼ 0329)ال ريمب،  ذميرتذ ، إ مر يروممه مشادمبا لمسؾ مؾع قيمد البحمثآ محمؾراو إ افة( أ  
ممث ادتذممارة الخبمراء فممي السممادة  ،تحميمج ال تممب والسشما   يتممى يت ممق اال تبمار وم رداتممه ممث السممادة العمسيممة

عممى ممدى  م ييتها "  والحكمؼ ،المرأ  فيسما و مث ممؽ مؾ مؾعات بمداءالتمي س ظيهما اال تبمار إل يةالعمس
ودممم  محمماور مممث  سحمماور(، وفممي  ممؾء م يغمماتهؼ وآرا هممؼ تممؼ تعممديج بعممض ال010، 0329)ال ريممب، 

بعزمممممها، ممممممؽ ييمممممث دمممممم  السحممممماور )الس عمممممب، والقاعمممممات الريا مممممية، واإلجهممممم ة واأدوات الريا مممممية، 
ليرممب  تحمم  مدممسى محممؾر  والتجهيمم ات الريا ممية، والتخظمميا لمبممرام  التدريبيممة، والسعدممكرات التدريبيممة(،

%( ممؽ الدمادة الخبمراء ممؽ  م ل دمجهمؼ، ودمم  31االيتياجات التدريبية، فقد يغي عمى مدمبة ات ماق )
السحؾريؽ وتعديمهؼ )التهيئة الش دية، والرايمة الجدمدسة( ليرمب  االعمداد الش دمي لمريا مي، اذ تمؼ االعتسماد 

(  اداس لإلبقاء عمى السحاور 9قيسة )كا مدتخدا%( في ارتباط السكؾن بالغا رة با99عمى مدبة قبؾل )
( إلمى أن " قيسمة 9111إذ سذمير ) مال  وآ مرون، ، حد أدممىك( 1,19التي يرم  عمى مدتؾى داللة )

ف مهمما ت ممؾن لرممال  اإلجابممة التممي تقابممج أكثممر  ،( السحدممؾبة عشممدما ت ممؾن اكبممر مممؽ قيستهمما الجدوليممة9)كمما
قيسمممة  ؾن ، أممما عشمممدما ت ممسحمممؾرترممم ( وفمممي  ممي  الحالمممة سعتسممد ال الت ممرارات آلراء الخبممراء )ترمممم  أو ال

الن لميس  شماك ات ماق ممؽ قبمج الخبمراء عممى  سحمؾراقج مؽ قيستها الجدولية ف  سعتسمد ال ؾبة( السحد9)كا
 .(00، 9111،  ال  وآ رون   ييته " )
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 (5انجذول )

 آلساء انخبشاء حىل صالحيت محبوس مميبس جىدة انبيئت انتذسيبيت يبيه وتبئج اختببس مشبع كآي

 38،4( =0.5.( ومستىي معىىيت )1* ليمت كؤي انجذونيت عىذ دسجت حشيت )

(،  0،20( تدمماو  ) 1.19ومدممبة  ظمما )  0( = 0-9الجدوليممة عشممد درجممة يريممة )( 9ك)ان قيسممة     
الهيئممة التدريبيممة وال ممادر  ممي )  محمماور( 9) جممؾدة البيئممة التدريبيممة لسقيمماس لسحمماوراوبمميلػ أ ممب  عممدد 

( التمي االجتساعيمة التدريبي، وااليتياجات التدريبية، والدعؼ الساد ، واالعداد الش دي لمريا ي، والغمروف
 جؾدة البيئة التدريبيمة( لر ييتها في قياس 9يرم  عمى مؾافقة الدادة الخبراء الستخرريؽ السمحق )

( 9التمي  امم  فيهما قيسمة )كما سحاورالو ي  ذبابمؽ فئة ال العاب القؾى في الداية والسيدانلدى العبي 
( والبال مممة 1.19( ومدمممتؾى داللمممة )0= 0-9السحدمممؾبة اكبمممر ممممؽ قيستهممما الجدوليمممة عشمممد درجمممة يريمممة )

( السحدمؾبة اكبمر ممؽ قيستهما الجدوليمة ف مهما 9اإلجابة )ترم ( عشدما ت مؾن قيسمة )كما ةرمحس( ول0,20)
عشدما سكؾن العكس ف  سعتسمد  أماالت رارات آلراء الدادة الخبراء،  أكثر ابجاإلجابة التي تق ةرمحست ؾن ل

    . هاالدادة الخبراء عمى   ييت السجال وذلػ لعدم وجؾد ات اق مؽ قبج
 صياغة الفقرات واإلجابة عشيا اسمهبتحديد  0-0-0-0-9 
و مؾ شمبيه بادممؾب اال تيمار ممؽ  ،( السظمؾرتالبايثان في  يا ة ال قرات عممى أدممؾب )ليكمر  اعتسد    

 انمممؽ عممدة بممدا ج لهمما أوز  ديجسقممدم لمسدممتجيب فقممرات ويظمممب مشممه تحديممد إجابتممه با تيممار بمم إذمتعممدد، " 
 ( عمى وفق اأدس اآلتية: 011، 0331مختم ة " )العجيمي وآ رون،

 بحيث ترد  إلى السمج في اإلجابة. ،ال ت ؾن ال قرة طؾيمة بس رداتها أن -
 .ؼت ؾن العبارة بري ة الست م أن -
 ت ؾن العبارة قابمة لت دير وايد. أن -
 (.000، 0323ومحسؾد،  مع  أبؾال ت ؾن ال قرات  اش ة عؽ م دها. ) أن -
 

 محبوس انمميبس

 

  انخبشاء

 ليمت كآي

 انمحسىبت

 

مستىي 

 انمىافمىن انذالنت
غيش 

 انمىافميه

وسبت 

 االتفبق

انكاابدا انتااذايجي وايدااس ةَسااجخ ايلفااب   هااى 

 لعذيهه( انهيئخ ايداايخ وانكبدا انتذايجي 
55 ---- 155% 55 

 

 دال

انًال ااااات وان ب ااااابد انريبزااااايخ  واي هااااا ح 

وايدواد انريبزااايخ  وانتجهيااا اد انريبزااايخ  

وانتخطااايل نهجااارايج انتذايجياااخ  وانًعساااكراد 

انتذايجيااخ ةَسااجخ ايلفااب   هااى ديااج انًحاابوا( 

 ايحتيب بد انتذايجيخ

1, 5 25% 15 , 

 

 

 دال

 دال 55 %155 ---- 55 انظروف اي تًب يخ

اييكبَيبد انًبدياخ ةَساجخ ايلفاب   هاى لعذيهاه( 

 انذ ى انًبدس
1, 2 ,2% 2 , 

 

 دال

انتهيئخ انُفسيخ وانراحاخ انجساذيخ ةَساجخ ايلفاب  

 ااذاد انُفسااي  هااى ديااج ولعااذيم انًحااىايٍ( اإ

 نهريبزي

12 2 ,2% 2 

 

 دال
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 صياغة فقرات السكياس    0-0-0-0-0
عداد الري ة اأوليمة لمسقيماس، اذ تسم   ميا ة عمدد ممؽ ال قمرات إ السقياس تظمب  محاورتحديد  بعد    

وطبيعممة البحممث، ومممؽ  مم ل االطمم ع عمممى أدبيممات البحمممؾث  موبسمما يممت ء ،السقيمماس محمماورعمممى وفممق 
والدرادممات  ،والدرادممات الدممابقة ذات الع قممة بسجممال البحممث، واالعتسمماد عمممى اأدممس الممؾاردة فممي البحممؾث

االمتهاء مؽ الخظمؾة اأولمى لبشماء السقماييس الش دمية والستزمسشة  وبعدالعمسية يؾل أداليب بشاء السقاييس، 
اأدادمية لمسقيماس، قمام البايثمان ب عمداد  سحماورالوبعمد تحديمد  ،الدمابقة بيمات والبحمؾثعممى اأد االطم ع

وقمممد  فقممرة،( 01بؾاقممث ) محمممؾر ممج مممث يتشادمممب  بسمماالرممي ة اأوليممة لمسقيممماس بؾ ممث عممدد ممممؽ ال قممرات 
( فقمرة، 00) الهيئة االداريمة، وال مادر التمدريبي محؾر)وتزؼ  خسدةالسقياس ال محاور إلىتؾزع  ال قرات 

اإلعمممداد الش دمممي  ومحمممؾر، ة( فقمممر 00) المممدعؼ السممماد  ومحمممؾر، ة( فقمممر 00) االيتياجمممات التدريبيمممة ومحمممؾر
 ة.( فقر 01) الغروف االجتساعية ومحؾر، ة( فقر 00) لمريا ي

 التجربة االستطالعية  0-0-0-0-4
" رورة تظبيق اال تبار فمي درادمة ادمتظ عية عممى عيشمة ممؽ  إلى( 9119)با ي وآ رون، سذير      

والسزمسؾن لمتظبيمق عممى عيشمة  رميا ةممدى مشادمبة اال تبمار ممؽ ييمث ال عممىلمتعمرف  ،مجتسث البحث
                                                 .(033، 9119)با ي وآ رون، "و يلػ تحديد الؾق  ال زم لإلجراء ،البحث

الذعمة وماد  م ا الؾدا( ماد  )مؽ  العبيؽ( 9إجراء تجربة ادتظ عية عمى عيشة قؾامها ) تؼ اذ      
( فقممرة، "إذ تممؼ تؾزيممث فقممرات السقيمماس 01فقممرات السقيمماس الست ممؾن مممؽ ) ؽلإلجابممة عمم 0/0/9103 بتمماري 

لتجشمب تمالر السجيمب بمشسا  مج مجمال ممؽ مجماالت السقيماس" )بما ي واأز مر ،  ،مشتغسما    يا  تؾزيعما عذمؾا
 ( ويكؾن ال را مؽ إجراء التجربة االدتظ عية ما ساتي: 012، 9110

 لها.  بتهؼال قرات ودرجة ادتجا ؾحو  مدى -
 مؽ مدى و ؾح تعميسات السقياس.  التاكد -
 (9، 9111)مشرؾر، ياس. السق ؽالي  سدت رقه السختبر في اإلجابة ع الؾق  -

  ام  طريقة اإلجابة وا حة وم هؾمة وتؼ تحديد الؾق  السدت رق لإلجابة ييث بمع  وقد    
  .دقيقة( 01) بسعدل ،( دقيقة 02 - 00) 
 السعامالت العمسية لمسكياس 0-4
 صدق الفقرات وصالحيتيا   0-4-0

مشهما الرمدق الغما ر  )السحكسميؽ( و مدق تحقمق البايثمان ممؽ السقيماس عبمر عمدة اممؾع ممؽ الرمدق    
البشاء )التحميج االيرا ي لم قرات( و دق السحتؾى، "ول ي سعظيشا اال تبار متا   سسكمؽ االعتسماد عميهما 
في إ دار اأيكام واتخاذ القرارات الرا بة ال بد ان تتؾافر فيمه  رما ص مثمج الرمدق، والقمؾة التسيي يمة 

وقمممد تمممؼ التحقمممق ممممؽ ذلمممػ و سممما ، (00، 9119تعسال"، )العجيممممي، والثبمممات والسؾ مممؾعية ودمممهؾلة االدممم
                                                            مؾ   في أدما :  

 الردق الظاىري  0-4-9
 " سعتبمممممممر  مممممممدق السقيممممممماس الخا مممممممية اأكثمممممممر أ سيمممممممة ممممممممؽ بممممممميؽ  رممممممما ص السقيممممممماس الجيمممممممد "،                                                          

 مدق ال قمرات تمؼ عمرا السقيماس بذمكمه اأولمي  إلمى(، ول مرا التعمرف 023، 9101)عسر وآ رون ،
هممؼ فممي آرا لسعرفممة  والقيمماس والتقممؾيؼ ،يا ممية الش دمميةعمممى الدممادة ذو  الخبممرة واال ترمما  فممي العمممؾم الر 

كمج محمؾر، ومممدى م  سمة فقراتممه لقيماس جممؾدة البيئمة التدريبيممة لمدى ال عبمميؽ، وبعمد جسممث االدمتسارات تممؼ 
وقيسة ) مربث  آ  ( الت ماق الخبمراء  ،ادتخراج الردق الغا ر  لمسقياس مؽ   ل قامؾن الشدبة السئؾية

ذ تممؼ االعتسمماد عمممى قيسممة  ممآ  السحتدممبة بعممد مقارمتهمما بالقيسممة الجدوليممة ل ممرا يممؾل فقممرات السقيمماس، إ
إلمى اممه " سسكمؽ االعتسماد عممى مؾافقمة أراء الخبمراء ( 0320وا رون، بمؾم )إبقا ها في السقياس، إذ سذير 

(، وبسؾجمممب  ممميا 090، 0320فممماكثر فمممي مثمممج  ممميا الشمممؾع ممممؽ الرمممدق )بممممؾم وآ مممرون،%( 19)بشدمممبة 
( فقمممرة ممممؽ فقمممرات السقيممماس لحرمممؾلها عممممى مدمممبة ات ممماق اقمممج ممممؽ 99اإلجمممراء اإليرممما ي تمممؼ ادمممتبعاد )
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 .( فقرة09%( ليرب  السقياس بؾاقث )19)
 صدق السحتهى  0-4-0

اسجماد  فمي تحديممد السجماالت او االبعماد التممي  ويظممق عميمه الرمدق بحكممؼ التعريمف، "وتمتمخص طريقممة    
(، وقمممد تحقمممق  ممميا الرمممدق فمممي اداة 009، 9119يت مممؾن مشهممما الس همممؾم طبقممما لشغريمممة معيشمممة" )الغممما ر، 

البحمممث ممممؽ  ممم ل تؾ مممي  م همممؾم مجممماالت السقيممماس، و ممميلػ ترمممشيف فقمممرات  مممج مجمممال، وقمممد تؾ مممج 
 ي هؼ لسجاالت السقياس، و يا ة فقراته. البايثان إلى  دق السحتؾى عبر اط عهؼ وتحديد ؼ وتعر 

 صدق البشاء  0-4-4
  تين الستزادتيناسمهب السجسهع 0-4-4-0

لسعرفمة " قمدرة اال تبمار السقتمرح  جراء عسمية التحميج االيرا ي ل قراتمهإمؽ مؾا  ات السقياس الجيد     
عمى الت ريق بيؽ اأفراد الييؽ يتستعؾن بدرجة مرت عة مؽ الدسة، أو القدرة مؽ مايية، وبميؽ اأفمراد المييؽ 

، اذ تمؼ ( 900، 9110، ر مؾان)يتستعؾن بدرجة مشخ زة مؽ م س الدمسة، أو القمدرة ممؽ ماييمة ا مرى" 
مشتغسا  لتجشب تالر السجيب بشسا  ج مجال مؽ مجاالت السقياس، تؾزيث فقرات السقياس تؾزيعا  عذؾا يا  

، ولتحديد يجمؼ العيشمة السشادمبة لتحميمج ال قمرات لمؾي  اممه " وليةاعداد التعميسات الخا ة به برؾرتها اأو 
قممامؾن مظمممق أو قاعممدة عاممممة تزممبا الحممد االدمممى لعممدد اأفمممراد مممؽ اجممج اجممراء درادممة تحميمممج  دال يؾجمم

ال قممرات، بممج  شمماك ات مماق عمممى ان تحميممج ال قممرات يتظمممب عممدد  بيممر مدممبيا مممؽ الس حؾ مميؽ" )الشبهممان، 
ة، ( ، "و شاك عددا مؽ اآلراء، إذ يرى البعض ان يجؼ السجتسث  ؾ الي  سحدد يجؼ العيشم901، 9110

فممي يمميؽ يممرى الممبعض اآل ممر أن اإلجممراء السدممتخدم فممي التحميممج  ممؾ الممي  سحممدد يجممؼ العيشممة " )ال ممؾاز، 
( العبا ، ومغرا 01(، اذ تؼ تظبيق السقياس برؾرته اأولية عمى عيشة التسيي  البالع قؾامها )10، 9119

تقدمميؼ افممراد العيشممة إلممى  " لرمم ر يجممؼ عيشممة التسييمم  الحاليممة، وإل مم اء الرممي ة االيرمما ية السشادممبة تممؼ
"عممممى ترتيمممب السستحشممميؽ ترتيبممما تشازليممما لمممؼ تحديمممد أعممممى مدمممبة  متدممماويتيؽ، وير مممد )الشبهمممان(مجسمممؾعتيؽ 

اذ ا تيممرت (، 030، 9110%( اذا  ممان عممدد الس حؾ مميؽ قمممي  " )الشبهممان، 91%(، واقممج مدممبة )91)
، وقممد تزممسش   ممج مجسؾعممة الستزممادتيؽ%( مممؽ الممدرجات العميمما والممدميا لتسممث  السجسممؾعتيؽ 91مدممبة )

السقيممماس،  فقمممرات عمممؽ مممؾء اجابممماتهؼ  فممميدرجممماتهؼ ترتيبممما تشازليممما مجسمممؾع بعمممد ان رتبممم   العبممما ،( 01)
قيسممة ا تبممار )ت( السحتدممبة ت واعتسممد ،و مم هؼ عيشممة التسييمم  الشها يممة ا  ( العبمم01وبسجسممؾع  مممي قممدر  )

وذلممػ  ،ال قممراتمممؽ  فقممرةؾعتيؽ العميمما والممدميا ل ممج ال تبممار داللممة ال ممروق بمميؽ متؾدممظات اجابممات السجسمم
                                                                                                                                   .( يبيؽ ذلػ0والجدول )عمى الحادؾب اآللي،  (Spssةبادتخدام مغام 

 (6الجدول )
 جهدة البيئة التدريبيةلفقرات مكياس  تزادتينالقهة التسيزية بأسمهب السجسهعتين السيبين 

 رقم
 الفقرة

)ت(  قيسة الدنيا السجسهعة العميا السجسهعة
التسيزية  ةهةالق (sig) قيسة السحدهبة

 ع س ع س لمفقرة
 مسي ة 1.110 9,309 0,910 0,100 1,092 0,000 0
 مسي ة 1.113 9,111 0,099 0,011 0,100 0,200 9
 مسي ة 1.199 9,001 0,100 9,000 0,091 9,200 0
 مسي ة 1.110 0,010 0,900 0,000 0,102 0,900 0
 مسي ة ير  1.003 1,092 0,102 9,300 0,910 0,100 9
 مسي ة 1.111 0,010 0,090 9,211 1,200 0,011 0
 مسي ة 1.119 0,001 0,010 0,911 1,201 0,000 1
 مسي ة 1.111 0,000 0,919 0,000 1,990 0,300 2
 مسي ة 1.111 9,191 0,000 0,000 1,001 0,100 3
 مسي ة 1.111 9,139 0,902 0,011 0,093 0,300 01
 مسي ة 1.111 9,009 0,001 0,000 1,100 0,000 00
 مسي ة 1.111 1,120 0,119 0,900 1,910 0,100 09
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 رقم
 الفقرة

)ت(  قيسة الدنيا السجسهعة العميا السجسهعة
التسيزية  ةهةالق (sig) قيسة السحدهبة

 ع س ع س لمفقرة
 مسي ة ير  1.091 1,100 0,000 9,000 0,909 9,111 00
 مسي ة 1.111 9,092 0,901 9,300 1,233 0,000 00
 مسي ة ير  1.900 1,001 1,309 9,000 0,090 9,000 09
 مسي ة 1.111 9,299 1,310 9,900 0,010 0,011 00
 مسي ة 1.119 0,009 0,010 0,011 1,291 0,100 01
 مسي ة 1.111 9,000 0,030 0,011 1,001 0,200 02
 مسي ة 1.100 9,021 0,020 9,000 0,021 0,900 03
 مسي ة 1.111 9,120 1,309 9,011 0,911 0,911 91
 مسي ة 1.111 9,209 0,010 9,011 0,913 0,000 90
 مسي ة 1.111 0,390 0,000 0,000 1,223 0,000 99
 مسي ة ير  1.013 0,191 0,920 0,111 1,399 0,011 90
 مسي ة 1.111 0,900 0,902 0,000 1,110 0,900 90
 مسي ة 1.111 9,009 0,119 0,000 1,001 0,000 99
 مسي ة 1.111 0,202 0,090 0,900 1,100 0,000 90
 مسي ة 1.111 0,091 0,090 0,000 1,000 0,111 91
 مسي ة 1.111 9,020 0,010 0,100 1,090 0,011 92
 مسي ة 1.111 0,020 0,010 0,000 1,219 0,000 93
 مسي ة 1.111 0,321 1,300 9,300 1,200 0,311 01
 مسي ة 1.109 9,091 0,001 9,200 0,100 0,900 00
 مسي ة ير  1.000 0,901 0,009 9,011 0,991 0,100 09
 مسي ة 1.110 0,110 0,030 0,011 1,321 0,900 00
 مسي ة 1.111 9,110 0,100 9,000 0,110 0,000 00
 مسي ة 1.192 9,999 0,939 0,011 1,310 0,100 09
 
 وعشممممد ،(1,120  -1,092) بمممميؽ اقتربمممم ل قممممرات السقيممماس   يممممةالقممميؼ التا ن( أ0مممممؽ الجممممدول ) يتزممم  

 يتبميؽ( 9,111) والبال مة( 1.19معشؾيمة ) ومدمتؾى ( 92أممام درجمة يريمة ) لجدولية)ت( ا بقيسةمقارمتها 
 ( الجدوليمممةsigمممؽ قيسممة ) اكبمممر( السحدممؾبة لهمما sig) ةقيسممم نأ ،( فقمممرات  يممر مسيمم ة 9لشمما أن  شمماك )

 .مؽ السقياس ات( فقر 9(. وبيلػ ادتبعدت )09، 90، 09، 00، 9( و ي  ال قرات  مي )1.19)
  معامل االتداق الداخمي 0-4-4-9

إن معامج التسيي  بيؽ السجسؾعتيؽ العميا والدميا سقيس قؾة تسي   مج فقمرة، وال سحمدد ممدى تجمامس ال قمرات 
قيادها، ليلػ ادتخدم البايثان معامج االتداق الدا مي، إذ إممه سقمدم لشما المدليج عممى تجمامس ال قمرات، في 

 يمر   قمراتال ادمتبعادوبعمد  ،وذلػ مؽ   ل اسجاد الع قة االرتباطية بيؽ ال قرة والسجسؾع ال مي لمسقيماس
 Person –ارتبماط بيردمؾن عممى )معاممج  ال قمرةالسسيم ة ممؽ السقيماس اعتسمد البايثمان فمي يدماب  مدق 

Correlation (  ،(. 1في الجدول ) بيؽم  سابيؽ درجات  ج فقرة والدرجة ال مية 
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 (7الجدول )
 رات السكياس بالدرجة الكمية لمسكياسفققيم معامالت االرتباط ل يبين

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

قيسة 
(sig) 

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

قيسة 
(sig) 

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

قيسة 
(sig) 

0 1,013** 1,111 00   99 1,119** 1,111 

9 1,009** 1,111 00 1,013** 1,111 90 1,139** 1,111 

0 1,921** 1,101 09   91 1,209** 1,111 

0 1,000** 1,111 00 1,000** 1,111 92 1,129** 1,111 

9   07 1,920** 1,111 93 1,113** 1,111 

0 1,900** 1,111 02 1,130** 1,111 01 1,090** 1,111 

1 1,030** 1,111 03 1,920** 1,191 00 1,099** 1,111 

2 1,291** 1,111 91 1,001** 1,110 09   

3 1,210** 1,111 90 1,002** 1,110 00 1,022** 1,111 

01 1,092** 1,111 99 1,019** 1,111 00 1,029** 1,110 

00 1,190** 1,111 90   09 1,001** 1,110 

09 1,130** 1,111 90 1,113** 1,111    

 (3.923(= ) 3.32( ومدتهى داللة )28الكيسة الجدولية لسعامل االرتباط بدرجة حرية )
( أن قميؼ معامممج االرتبماط بمميؽ فقمرات السقيمماس والدرجمة ال ميممة لمسقيماس قممد 1ممؽ الجممدول ) بميؽيت 

( 92إلمى جمداول داللمة معاممج االرتبماط عشمد درجمة يريمة )( وعشمد الرجمؾع 1,209 -1,921بيؽ ) اقترب 
( )ر (عشممد مقارمتهمما بقيسممة1.991( مجممد أن قيسممة )ر( الجدوليممة تدمماو  ) 1.19وأمممام مدممتؾى معشؾيممة )

( sig( السحتدمممبة مجمممد امهممما اقمممج ممممؽ قيسمممة )sig، وعشمممد مقارممممة )السحتدمممبة لسعمممام ت االرتبممماط لم قمممرات
 أن جسيث فقرات السقياس  ام  مسي ة. عمى(, و يا يدل 1,19الجدولية )

 ثبات السكياس  0-4-2
ل مممرا الحرمممؾل عممممى الثبمممات أدمممتخدم البايثمممان طريقتمممي معاممممج ا تبمممار أل ممما  رومبممماخ، والتج  مممة     

 الشريية.
  Gronbach alpha طريقة معامل )ألفا كرونباخ( 0-4-2-0

 رومبمماخ أل مما، وبم مم  قيسممة معامممج لبممات أل ممما جممرى ا تبممار الثبممات مممؽ  مم ل ايتدمماب معامممج ارتبممماط 
 (، و يا يدل عمى لبات السقياس.1,299)

 طريقة التجزئة الشرفية  0-4-2-9
ل مممرا الحرمممؾل عممممى لبمممات السقيممماس ادمممتخدم البايثمممان طريقمممة التج  مممة الشرممميية بادممممؾب ال قمممرات     

التسييممم ، بعمممد ان يممميف  ال قمممرات  يمممر ( ادمممتسارة شمممسم  عيشمممة 01ذ تمممؼ ترمممحي  )إ)ال ردسمممة وال وجيمممة(، 
السسيممم ة ممممؽ السقيممماس، لمممؼ قدمممس  إلمممى مرممم يؽ، الشرمممن اأول سسثمممج ال قمممرات ذات التدمدممم ت ال ردسمممة، 
 ،والشرن الثامي سسثج ال قرات ذات التدمد ت ال وجية، بحيمث أ مب  ل مج فمرد درجتمان )فردسمة وزوجيمة(

رم ي السقيماس، فغهمرت قيسمة )ر( السحتدمبة تدماو  وتؼ ادمتخدام معاممج االرتبماط البدميا بميؽ درجمات م
" واالرتبممماط بممميؽ  ممماتيؽ المممدرجتيؽ )درجمممات  مممج ممممؽ مرممم ي اال تبمممار( سعمممد بسثابمممة االتدممماق  ،(1,290)

ول مي محرمج (، 910، 9112الدا مي لشرن السقياس فقا وليس السقياس  كمج " )عم و  و ر مؾان، 
بممراون(، اذ بم مم  قيسممة  -ادممتخدام معادلممة )دممبيرمانبكاممممه تممؼ  السقيمماسعمممى تقممدير  يممر متحيمم  لثبممات 
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  %(، و ؾ دال إيرا يا مسا يدل عمى لبات السقياس.31معامج الثبات ال مي )
 وترحيحو جهدة البيئة التدريبيةوصف مكياس  0-4-2-0

فمي  جمؾدة البيئمة التدريبيمةأ مب  مقيماس  ،بعد اإلجراءات التي قام بها البايثمان فمي الخظمؾات الدمابقة    
 كسا مبيؽ في الجدول ادما : ،( فقرة01 ي ته الشها ية مكؾما مؽ )

 (،انجذول )

 يبيه انفمشاث االيجببيت وانسهبيت نمميبس جىدة انبيئت انتذسيبيت 

 انفمشاث انسهبيت انفمشاث االيجببيت انمحبوس انشلم

 12  2 ,5  14  6  1 انهيئخ ايداايخ وانكبدا انتذايجي .1

 52  ,1  16 54  52  55  ,  ,  5 انتذايجيخ ايحتيب بد .5

 2 12  ,1  15  2 انذ ى انًبدس .2

 4 56  52  55  11 اي ذاد انُفسي نهريبزي .4

 ,5 25  51  12  15 انظروف اي تًب يخ .2

 
الهيئمممة  محمممؾر ؾلمسقيممماس، و ممم محممماور( 9) إلمممىممممؾزع ( ان فقمممرات السقيممماس 2يتبممميؽ ممممؽ الجمممدول )    

( فقمرات، 3ويت مؾن ممؽ ) االيتياجمات التدريبيمة محمؾر( فقمرة، و 0ويت مؾن ممؽ ) وال مادر التمدريبياإلداريمة، 
( فقمرات، 9ويت مؾن ممؽ) إلعمداد الش دمي لمريا ميامحمؾر ( فقمرات، و 9ويت ؾن مؽ ) الدعؼ الساد  محؾرو 
، ات مق، سامماات مق ت( فقرات، وقد يدد أمام  ج فقرة البمدا ج ) 9ويت ؾن مؽ ) الغروف االجتساعية محؾرو 

دممبية وأعظيم  المدرجات و وقمد شمسم  فقمرات السقيماس عبمارات اسجابيمة ، ( ال ات مق تسامما ،ال ات مقأيياما، 
 اقتربممم و ، ( لم قمممرات الدممممبية9، 0، 0، 9، 0( لم قمممرات االسجابيمممة وأعظيممم  المممدرجات )0، 9، 0، 0، 9)

  .( درجة091-01بيؽ ) الدرجة ال مية لمسقياس ما
 
 التطبيق الشيائي لمسكياس 0-4-2-4

بعممد أن أجممرى البايثمممان اإلجممراءات العمسيممة  افمممة الستعمقممة ببشممماء مقيمماس جممؾدة البيئمممة التدريبيممة، وتمممؼ     
 تظبيق السقياس عمى أفراد عيشة البحث و سا ساتي:

ة ب عبمي ( العبا  والستسثمم01تؼ تؾزيث مقياس جؾدة البيئة التدريبية عمى عيشة التظبيق والبالع عدد ؼ ) -
مماد  البيذمسر ة،  -العاب القؾى فئة الذباب في العراق لمسشظقة الذسالية التي تزؼ محافغتي )دمميسامية 

مماد  الثمؾرة(، ومشظقمة ال مرات اأودما الستسثممة فمي محافغمة ب مداد )مماد  الجميش(، والسشظقمة  -و ر ؾك 
 الجشؾبية الستسثمة في محافغة البررة )ماد  م ا الجشؾب(. 

 
 البحثالسدتخدمة في  اإلحرائية الهسائل 0-4-2-2

بادمممتخدام  االؾدمما ج اإليرمما ية والتممي تممؼ يدممابهالبايثمممان أ ممراا البحممث الحممالي ادممتخدم  تحقيقمما    
 ،  سا تؼ ادتخدام الستؾدا ال ر ي ومعامج االلتؾاء.(SPSSبرمام  الحادؾب اآللي )

  عرض الشتائج ومشاقذتيا -4
 التعرف إلى جهدة البيئة التدريبية لدى العبي العاب القهى  4-0

ممؽ اجممج تحقيمق الهممدف الثمامي تممؼ قيماس جممؾدة البيئممة التدريبيمة لممدى ال عبميؽ مممؽ  م ل تظبيممق تمممػ     
، اذ جمرى اس )*(يمؾدما ال ر مي لمسقستدرجمة الالسقاييس عمى أفراد عيشة البحث، وذلػ مؽ   ل اسجاد 

                                                             
 :  ؾدا ال ر ي لمسقياسستال )*(
 .(000 ،0332)ع و ،  عدد البدا ج ÷عدد ال قرات  × البدا ج أوزان= مجسؾع     
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ال مية لمسقياس أدادا  في التعرف إلى درجة جؾدة البيئة التدريبية لدى افراد العيشمة والجمدول اعتساد الدرجة 
 ( يبيؽ ت ا يج ذلػ.3)

 
 (9الجدول )

السحتدبة  (t)اس وقيسة اختبار يهسط الفرضي لمسكستهسط الحدابي واالنحراف السعياري والستيبين ال
 تطبيقلعيشة ال  (sig)وقيسة 

   (1.19 )*معشؾ  عشد مدتؾى معشؾية       
( 011,199إلمى السقيماس بم م  )( ان قيؼ االوداط الحدابية الجابات عيشة البحمث 3) يتبيؽ مؽ الجدول

( t( درجمة، أمما قيسمة ا تبمار )31( درجة، والؾدما ال ر مي بممع )2,990درجة، وب محراف معيار  قدر  )
( درجة و ي أ م ر قيسمة ممؽ 1,111( فقد بم   )sig( درجة، أما قيسة )00,000السحتدبة فقد بم   )

جممؾدة البيئممة سستم ممؾن درجمة عاليممة ممؽ  (، مسما يممدل عمممى أن ال عبميؽ1،19تؾى الخظما البال ممة )قيسمة مدمم
، ويعمم و البايثممان تمممػ الشتمما   إلممى طبيعممة العيشممة التممي تممؼ اعتساد مما فممي البحممث الحممالي الستسثمممة التدريبيممة

درب واالدار  الذممممباب،  ممممؾن اأمدسممممة الريا ممممية الستسثمممممة بالسممممب عبممممي العمممماب القممممؾى فممممي العممممراق فئممممة 
والسذممرفيؽ، واإلدارة العميمما سدممعؾن إلممى تهيئممة بيئممة تدريبيممة جيممدة وم  سممة ل عبمميؽ ب يممة تحقيممق اأ ممداف 
السرجؾة، والن جؾدة البيئة التدريبية تعد إيدى  مؾر التمدريب واأداء الشماج  و مؾال  لم داء اأمثمج، و ميا 

تدريبيمممة وتخظممميا التممدريب  مممؾ تظمممؾر الغمممروف ( اممممه لزممسان العسميمممة ال0330مممايت ق ممممث رأ  )البيمممػ، 
والبيئة التدريبية وادتخدام الؾدا ج والظرا ق الخا ة بتحقيق اأ داف السحددة،  سا مجاح عسميمة التمدريب 
والتخظممميا لهممما تتؾقمممن عممممى امكاميمممة السمممدرب )السخظممما( عممممى ادارة العسميمممة وتحديمممد اتجا مممات االعمممداد 

لظرا ممق الخا ممة وتحقيقهمما بسممما يتشادممب وطبيعممة الشذمماط الريا مممي. السختم ممة ال تيممار افزممج الؾدممما ج وا
 (91، 0330)البيػ، 

إذ م يمم  وجممؾد التؾافممق والس  سممة الستمممؾافرة فممي مكؾمممات البيئممة جممماءت مممؽ  مم ل التقيمميؼ والستابعمممة     
السدممتسرة لسعرفممة مقمماط القممؾة والزممعن فممي محممددات العسميممة التدريبيممة وتحديممد مدممارات التظممؾر والتحدممؽ 

ت( و ممؾال لجمممؾدة بيئمممة الحا ممج فمممي تمممػ السحمممددات الستسثممممة بممم)السدرب، واإلدار ، وال عمممب، واالمكامممما
( فمي  مؾن التقمؾيؼ جاممب ممؽ جؾاممب جمؾدة البيئمة 9112تدريبية مسؾذجية، و يا يت ق ممث رأ  )العدماف، 

 (.910، 9112دؾاء  ان في السجال الريا ي إم السردداتي. )العداف، 
 
 

            اإلحرائيةالسعالم   
 

 السكياس   
 الهسططططططططططططططططططط العيشة

 الحدابي
 االنحطططططراف

 السعياري 
الستهسططططط 

 قيسططططططططططططططططططططططة الفرضي
 (t)اختبار

   قيسططططططططططططططططططة
(sig) 

 1.111 00,000 31 2,990 011,199 01   جؾدة البيئة التدريبية
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 عرض نتائج عيشة البحث لسكياس جهدة البيئة التدريبية 4-9

 (03) لجدولا
  تطبيقهسط الحدابي واالنحراف السعياري والسشهال ومعامل االلتهاء إلجابات عيشة الستال يبين

العمماب عبممي  عيشممة البحممث )التظبيممق( ل إلجابمماتالحدممابي  ؾدمماال ة( ان قيسمم01)يتبمميؽ مممؽ الجممدول     
( 2,990)، وبمامحراف معيمار  مقمدار  لجمؾدة البيئمة التدريبيمة درجمة( 011,199بم م  )القؾى في العمراق، 

، مسمما درجممة( 1,100-)معامممج االلتممؾاء  ةدرجممة، وعميممه بم مم  قيسمم( 012)السشممؾال  ةدرجممة، فيسمما بمممع قيسمم
دبق تذير الشتا   إلى م  سة السقياس لجؾدة البيئة التدريبيمة لمعيشمة، وأن التؾزيمث اقمرب إلمى الظبيعمي، إذ 

( إلمممى أمممه " سعمممد االلتممؾاء طبيعيمما  واال تبمممارات م  سممة لمعيشمممة إذا وقممث معاممممج 0321سذممير )االطرقجممي، 
 ( ".0 ±االلتؾاء بيؽ )

 
 االستشتاجات والتهصيات -2
 االستشتاجات         2-0
عممى البايثان  ببشا ه  الي  قام  ،عراقالعاب القؾى في اللدى العبي  جؾدة البيئة التدريبيةفاعمية مقياس  -

 وفق السبادئ العمسية لبشاء السقاييس الريا ية.
 سستمػ العبؾ العاب القؾى في العراق بيئة تدريبية م  سة. -

 التهصيات 2-9
مقيممماس جمممؾدة البيئمممة التدريبيمممة المممي  قمممام ببشا مممه  البايثمممان عممممى عيشمممات ممممؽ اأمدسمممة  إمكاميمممة ادمممتخدام -

الريا ممية السختم ممة بعممد إجممراء التعممدس ت السشادممبة بسمما يتشادممب مممث مممؾع العيشممة وال عاليممة الريا ممية التممي 
 تجر  التظبيق عميها.

تهدف إلى رفث امكامياته العمسيمة  االرتقاء بجؾدة اداء السدربيؽ مؽ   ل مذار تهؼ في دورات تظؾيرية -
 والعسمية  دمة لم عاليات الريا ية السختم ة.

 
 السرادر

"، دار  ال مروق ال ردسمة وتظبيقاتهما التربؾيمة(: " 0323أبؾ ع م، رجاء دمحم و محسؾد، مادسمة شمريف ) .0
 (، ال ؾي .9العمؼ لمظباعة والشذر، الظبعة )

تممدريب مدممابقات الرمممي فممي العمماب القممؾى وفممق معممايير (: " متظمبممات 9102أيسممد، آدم جممدو دممام ) .9
"، أطرويممة د تمممؾرا  مشذممؾرة،  ميممة التربيممة الريا ممية، جامعممة الدمممؾدان  الجممؾدة الذمماممة فممي الدممؾدان
 لمعمؾم والت شؾلؾجيا، الخرطؾم.

"، دار الظميعمة لمظباعمة  الؾدا ج التظبيقيمة فمي الظمرق اإليرما ية(: " 0321اأطرقجي، دمحم عمي ) .0
 ( ، بيروت0والشذر، الظبعة )

 -الرممممحة الش دممممية فممممي السجممممال الريا ممممي مغريممممات(: " 9119بمممما ي، مرممممظ ى يدمممميؽ وا ممممرون ) .0

            اإلحرائيةالسعالم      
 السقاييس

 
 العيشة

وحططططططططططططططدة 
 هسطططططططططططططططستال الكياس

 الحدابي
 االنحططططططراف

معامططططططططططططططل  السشهال السعياري 
 االلتهاء

 1,100- 012 2,990 011,199 درجة 01  جهدة البيئة التدريبية
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 "، مكتبة االمجمؾ السررية، القا رة، مرر.تظبيقات 
" أدوات التقممممؾيؼ فمممممي البحممممث العمسمممممي  (:9110بمممما ي، مرمممممظ ى يدمممميؽ واأز مممممر ، مشممممى ايسمممممد ) .9

 (، القا رة.0"، مكتبة االمجمؾ السررية، الظبعة ) البشاء ( -ؼ)الترسي
"، ترجسة دمحم أميؽ الس تي  تقييؼ تعمؼ الظالب التجسيعي والت ؾيشي(: " 0320بمؾم، بشياميؽ وآ رون ) .0

 وآ رون، دار ماكرو يج، القا رة، مرر.
"، مشذماة السعمارف لمشذمر والتؾزيمث، االدمكشدرية،  " تخظيا التمدريب الريا مي(: 0330البيػ، عمي ) .1

 مرر.
، " اال تبمممارات والقيممماس واإليرممماء فمممي السجمممال الريا مممي " (: 9110الحكممميؼ، عممممي دممممؾم جمممؾاد )  .2

 الظيف لمظباعة والشذر، جامعة القاددية.
ر مم  "، م السممد ج الممى القيمماس فممي التربيممة البدميممة والريا ممية(: " 9110ر ممؾان، دمحم مرممر الممديؽ )  .3

 (، القا رة، مرر.0ال تاب لمشذر، الظبعة )
االيتياجممممات الت ؾيشيممممة ال زمممممة لسعمممممؼ التعممممميؼ اأدادممممي فممممي  ممممؾء  "(: 9119 ا ممممي ، راميممممة ) .01

 (،  مية التربية، جامعة دمذق.90(، السجمد )9، مجمة جامعة دمذق، العدد )التحدسات السعا رة "
"، مظبعة طبرق لمظباعة الشذمر، طمرابمس،  القياسالتقؾيؼ و (: " 9111 ال ،  ريؼ مهد  وا رون ) .00

 ليبيا.
(، دار ال  ممممر 9، الظبعممممة )" مبممممادئ القيمممماس والتقممممؾيؼ فممممي التربيممممة "(: 9119الغمممما ر، ز ريمممما دمحم ) .09

 لمظباعة والشذر، القا رة، مرر.
"، مكتبممممة التربيممممة لمظباعممممة  القيمممماس والتقممممؾيؼ التربممممؾ  ( : " 9119العجيمممممي،  ممممباح يدمممميؽ يسمممم ة ) .00

 (،  شعاء، اليسؽ.0ذر، الظبعة )والش
"، مظبعممممة دار الحكسممممة لمظباعممممة  " التقممممؾيؼ والقيمممماس (:0331العجيمممممي،  ممممباح يدمممميؽ وآ ممممرون ) .00

 والشذر، ب داد.
"، مجممممة اتحممماد الجامعمممات  مرشمممرات قيممماس البيئمممة الجامعيمممة الشسؾذجيمممة(: " 9112العدممماف، ليممممى ) .09

 (، القا رة.0العربية، العدد )
"، دار ال تممممماب لمشذمممممر  مؾدمممممؾعة اال تبمممممارات الش دمممممية لمريا مممممييؽ(: " 0332عمممم و ، دمحم يدمممممؽ ) .00

 والتؾزيث، القا رة، مرر.
القياس في التربية الريا ية وعممؼ المش س  "(: 9112ع و ، دمحم يدؽ و ر ؾان، دمحم مرر الديؽ ) .01

 ة.(، دار ال  ر العربي لمظباعة والشذر، القا ر 0، الظبعة )الريا ي "
أدممماليب البحمممث العمسمممي اأدمممس الشغريمممة  (: " 9101عميمممان، ربحمممي مرمممظ ى و شممميؼ، عثسمممان دمحم ) .02

 (، عسان، اأردن.0"، دار الر اء لمشذر والتؾزيث، الظبعة )والتظبيق العمسي 
، دار السيدمرة لمشذمر والتؾزيممث، القيمماس الش دمي والتربمؾ  " (: " 9101عسمر، محسمؾد ايسمد وآ مرون ) .03

 عسان، اأردن.(، 0الظبعة )
بشمماء مقيمماس البيئمة التدريبيممة وع قتهمما بسدمتؾ  االمجمماز لممدى (: " 9109عسمرو، يدممام يدميشي دمحم ) .91
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 ، أطروية د تؾرا   ير مشذؾرة،  مية التربية الريا ية، جامعة بشها، مرر.العبي الجؾدو "
ة العربيممة لمظباعممة "، دار الشهزمم " التقيمميؼ والقيمماس فممي السدردممة الحديثممة (:0329ال ريممب، رم يممة ) .90

 (، بيروت، لبشان.0والشذر، الظبعة )
مقارمة الت يير التشغيسي في  ؾء القيؼ اإلدارية فمي اأمدسمة (: " 9119ال ؾاز، عد   امؼ محسؾد )  .99

"، أطرويمممة د تمممؾرا   يمممر مشذمممؾرة،  ميمممة التربيمممة الريا مممية،  الريا مممية لمسشظقمممة الذمممسالية فمممي العمممراق
 جامعة السؾ ج.

  مية التربية الريا ية، جامعة يسا ."،  0ألعاب القؾى (: " 9103ر )مدادة، مؾا .90
" القيمماس الش دمي فمي السجمال الريا ممي "، )بشماء وتقشميؽ السقمماييس  (: 9111مشرمؾر، يمازم عممؾان ) .90

 www.iragarad.orgاأكادسسية الريا ية العراقية االل ترومية  الش دية (
"، دار الذممروق لمشذممر  فممي العمممؾم الدمممؾ يةوالتقممؾيؼ أدادمميات القيمماس (: " 9110الشبهممان، مؾدممى ) .99

 (، عسان، االردن.0والتؾزيث، الظبعة )
 (0السمحق )

 استسارة استبيان الالعبين برهرتو الشيائية
اتفطططططططططق  الفقرات ت

 تساما
ال اتفططططططططططططق  ال اتفق احيانا اتفق

 تساما
      يدعدني تعاون الييئة االدارية لمشادي في مداعدة الكادر التدريبي عمى وضع الخطط السدتقبمية. .0
      اعتقد ان السالعب الرياضية الستهافرة حاليا تحقق اجهاء تدريبية مالئسة. .9
      بالسشافدة.ارى ان الدعم السادي من قبل الييئة االدارية لمشادي ال يتشاسب مع تحقيق الفهز  .0
      اشعر انشي في حاجة الى من يتفيم حالتي الشفدية قبل واثشاء وبعد السشافدة. .4
      اجد صعهبة في االندجام والتفاىم مع الكادر التدريبي لمشادي. .2
      ارى ان التخطيط السدبق يداعد الكادر التدريبي عمى اعطاء الالعب التهجييات اثشاء السشافدة. .6
      تحفزني السعدكرات التدريبية عمى اكتداب خبرات جديدة وتحدين الجه العام لمتدريب. .7
      ارغب ان تكهن االجيزة واالدوات السدتخدمة متهفرة فييا شروط الدالمة واالمان. .8
      ارى ان ادارة الشادي تدعى الى زيادة دافعية الالعبين من خالل الحهافز والسكأفات. .9

      ارغب بتشظيم قهانين تزسن حقهق الالعبين في االمهر السالية. .03
      اعتقد ان االعداد الشفدي يحقق االسترخاء والتيدئة ويحفزني لتحقيق االنجاز الرياضي. .00
      اشعر ان نجاحي في السشافدة يعهد الى تذجيع عائمتي. .09
      السدرب لظروفي الخاصة التي اعاني مشيا.اشعر بالقمق نتيجة عدم اكتراث  .00
اتفيم حطر  الييئطة االداريطة عمطى تهديطف دور وسطائل االعطالم فطي عسميطة نقطل احطداث السشافدطات  .04

 الرياضية.
     

      اشعر ان التزامي في التدريب يحقق افزل الشتائج في السشافدة. .02
      تقمل من امكانياتي وقدراتي في التدريب.اجد ان عدم تهافر السعدكرات التدريبية  .06
      يشتابشي الذعهر بالقمق اثشاء السشافدة لقمة تهفر تجييزات رياضية ذات جهدة عالية. .07
      اجد ان ىشالك عدالة في تخريص الدعم السادي بسا يتالئم مع احتياجات الالعبين. .08
     افزل تخريص مبالغ مالية لدعم .السعدكرات الخارجية لتطهير قدرات الالعبين  .09

http://www.iragarad.org/
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اتفطططططططططق  الفقرات ت
 تساما

ال اتفططططططططططططق  ال اتفق احيانا اتفق
 تساما

      يسشحشي االعداد الشفدي بذل السزيد من الجيد لتحقيق الفهز في السشافدات.  .93
      ارغب الفهز في السشافدة من اجل اثبات وجهدي في السجتسع. .90
      بشفدي.اشعر ان البرامج التدريبية السشتظسة تؤدي الى زيادة ثقتي  .99
      اعتقد ان استخدام اجيزة رياضية حديثة تداعدني في تحقيق االنجاز. .90
      اجد ان انتقاء التجييزات الرياضية ذات السشذأ الجيد تداعدني في تحدين مدتهى ادائي. .94
فططي اعتقططد ان اسططتخدام اسططاليب نفدططية حديثططة تعسططل عمططى اعططداد الالعططب ألي دططرف غيططر متهقططع  .92

 السشافدة.
     

      .اشعر ان لدي القدرة عمى ضبط انفعاالتي في مهاجية السهاقف الزاغطة اثشاء السشافدة .96
      اشعر ان تدريباتي اليهمية تبعدني عن التزاماتي االجتساعية. .97
      اجد ان استخدام برامج تدريبية حديثة من قبل السدرب تحدن من مدتهى ادائي. .98
      اشعر بانخفاض مدتهى ادائي خالل السشافدة لقمة تهفر الهسائل التدريبية السشاسبة. .99
      اجد ان الشادي ميتم بتشظيم برامج اجتساعية لالعبين لتهطيد العالقة فيسا بيشيم. 03

 
 (2انمهحك )

 بآسائهم في إجشاءاث انبحث ورنك: بنأسمبء انسبدة انخبشاء انمتخصصيه انزيه استعبن انببحث

 نهتح ق يٍ صالحيخ انتعريف انُظرس نًفهىو  ىدح انجيئخ انتذايجيخ وصالحيخ انًحبوا. -1

 نهتح ق يٍ صالحيخ ف راد ي يبس  ىدح انجيئخ انتذايجيخ وصالحيخ ثذائم اإ بثخ. -5

 انتخصص انعهمي أسمبء انسبدة انخبشاء
انهمب 

 انعهمي
 انجبمعتاسم  اسم انكهيت

 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ قياس وتقؾيؼ ايثار عبد ال ريؼ
 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ قياس وتقؾيؼ دبهان محسؾد ال  ير  

 جامعة ت ري  الريا ةكمية التربية البدمية وعمؾم  أدتاذ عمؼ الش س الريا ي ال بيد  عبد الؾدود ايسد
 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ عمؼ الش س الريا ي عرام دمحم عبد الر ا
 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ عمؼ الش س الريا ي عكمة دميسان الحؾر  

 جامعة السؾ ج البدمية وعمؾم الريا ةكمية التربية  أدتاذ قياس وتقؾيؼ  يداء دالؼ ع ي 
 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ قياس وتقؾيؼ مكي محسؾد الراو  

 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ عمؼ الش س الريا ي مريد عبد الرزاق الحدؾ
 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ عمؼ الش س الريا ي ماعؼ شاكر الؾتار

كمية التربية لمبشات/قدؼ التربية البدمية  أدتاذ عمؼ الش س الريا ي مبراس يؾمس ال مراد
 جامعة السؾ ج الريا ة وعمؾم

 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ قياس وتقؾيؼ  اشؼ ايسد دميسان
 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ قياس وتقؾيؼ رجبوليد  الد 

 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ مداعد قياس وتقؾيؼ ايسد يازم ايسد
 السؾ ججامعة  كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ مداعد عمؼ الش س الريا ي رافث ادريس عبد ال  ؾر

 جامعة ت ري  كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ مداعد عمؼ الش س الريا ي دعد عباس الجشابي
 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة  أدتاذ مداعد   قياس وتقؾيؼ عمي يديؽ طبيج
 جامعة   ح وعمؾم الريا ةكمية التربية البدمية  أدتاذ مداعد عمؼ الش س الريا ي عمي يديؽ عمي

 الديؽ/ اربيج
 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ مداعد عمؼ الش س الريا ي محسؾد مظر البدرامي

 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة أدتاذ مداعد عمؼ الش س الريا ي وليد ذمؾن يؾمس
 جامعة السؾ ج كمية التربية البدمية وعمؾم الريا ة مدرس الريا يعمؼ الش س  دمحم  ير الديؽ

 
 


