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 امللخص

رجة وايت املعيارية ألندية الداملست هدفت الدراسة إىل تقنني مقياس )التسويق الرايضي( ، لغرض اشتقاق املعايري ووضع

املنهج الوصفي ، ابألسلوب املسحي ودراسة املعدالت  لك األهداف أستعمل الباحثتاألوىل يف العراق ، ولتحقيق 

امليدانية املتمثلة يف تقنني األداة الرئيسة للبحث مقياس )التسويق الرايضي ( ، على  املعيارية . . . وبعد سلسلة اإلجراءات

اإلحصائية  ( ، والتأكد من صالحيته ، واستعمال الوسائل36ية الدرجة األوىل يف العراق البالغ عددهم )أند رؤساء

ووضعت املستوايت املعيارية اليت حددت  املناسبة ملعاجلة النتائج مبا خيدم البحث وحيقق األهداف ، مت اشتقاق املعايري

ملشتقة من جمتمع التقنني ، متثل وسيلة تقومي وتفسري ميكن املعايري ا بستة مستوايت . . توصلت الدراسة إىل : أن

مقارنة مستوى كل اندي مع األندية األخرى ، كما  اللع )التسويق الرايضي( ، من خقوا االعتماد عليها يف تقومي

ن تكون يفرتض أ د جاءت متطابقة إىل حد ما مع ماق( ( ، أمشالية ) -إىل : أن توزيع مفردات العينة ) بغداد  توصلت

جاءت غري متطابقة إىل حد ما مع ما قد مشالية )ب( ،  -ية بعليه ، يف حني أن توزيع مفردات العينة )وسطى وجنو 

 يفرتض أن تكون عليه.
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Legalize sports marketing scale and develop standards and levels of the first 

division clubs in Iraq  
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Abstract 

The study aimed to regulate the scale (Sports Marketing), for the purpose of 

derivation of standards and the development of the standard levels of first division 

clubs in Iraq, and to achieve those goals, the researcher used the descriptive 

approach, the survey manner and the standard rates study. . . After a series of field 

measures of legalizing the main tool to the research Scale (sports marketing), the 

heads of first division clubs in Iraq's (63), and validation, and the use of appropriate 

statistical methods to address the findings in order to serve the research and achieve 

goals, and then deriving standards and the standard levels were put which identified 

six levels. . The study concluded that: the criteria derived from the rationing society, 

a means of evaluating and interpreting reliable in assessing the reality of (sports 

marketing), by comparing the level of each club with other clubs, also found: that the 

distribution of sample (Baghdad - North (a )), came identical to some extent with 

what is supposed to be, while the distribution of sample (middle and South - North 

(b), did not come identical to some extent with what is supposed to be.  

Key words: sports marketing, standards, levels 
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 املقدمة -1

اليت حباجة هلا اإلنسان  تنا احلاضر ابن األنشطة الرايضية هي واحدة من بني أبرز األنشطةقمن الواضح يف و  ابت لقد
أبهنا تتميز )الرايضة( ، ابلكثري من التوسع )املتعة  ياسا ملا هو عليه يف مراحل سابقة ، كما أصبح من الواضحقاليوم 

ة الرايضية بشكل عام ، واألندية الرايضية سوالتعقيد والتسارع ، مما جعل املؤس اخل( ،والرتويح والصحة والتجارة . . 
 سابقة. دة للحصول على ما تبتغيه من أشياء مضافة ، مل تكن يف حساابهتا يف فرتة زمنيةياز حباجة مت بشكل خاص،

توفري ميزانية   اللالرايضية من خ األنديةوالتسويق الرايضي أحد األنشطة املنظمة اليت تلعب دورا كبريا يف حتقيق أهداف 
وحسب اسرتاتيجية مدروسة فمن املمكن أن حتل الكثري من  كبرية ، إذا ما أستثمر بصورة صحيحة ووفق أسس علمية

والذي ينعكس على مستوى األنشطة الرايضية فيها ، وابلتايل على مستوى الرايضة يف  دية الرايضية،ناملشاكل املادية لأل
 ليت تنتمي إليها تلك األندية.ا الدول

ميزانية هلا ، مما يساهم حبل  ( ، كنشاط لتوفريية تتبع أسلوب )التسويق الرايضيوأتسيسا على ذلك أصبحت األندية العامل
 وتطوير الرايضة يف تلك األندية. كرب لبناءاألهي املادية ، واليت متثل العائق و  األوىلاملشكلة 

د يعود السبب يف ذلك قو  الدول الغنية ، إال أنه مل يصل إىل مستوى الدول املتقدمة رايضيا، والعراق وابلرغم من انه من
بل وزارة الشباب والرايضة للقيام قاملنحة املقدمة من  ية مازالت تعتمد بشكل أساس علىقإىل أن األندية الرايضية العرا

ألندية ، وال تتماشى مع طموحاهتا يف توسيع القاعدة بسيط من متطلبات تلك ا أبنشطتها الرايضية ، واليت ال تفي جبزء
 هبا. الرايضية واالرتقاء

الرايضي ( ، كان البد من  ية من هذا املوضوع احليوي )التسويققولكي نستكشف مدى استفادة األندية الرايضية العرا
 ضي(.رايال استعمال وسيلة تقوميية موضوعية مقننة أال وهي مقياس )التسويق

اليت نستخلصها من  فيه أن لتقنني مقياس )التسويق الرايضي( ، أمهية كبرية ، فجدولة الدرجات اخلام فمما الشك
مستوايته )التسويق الرايضي( ، يف أندية الدرجة األوىل  سنعمل على حتديد -رؤساء األندية الرايضية  -جمتمعات التقنني 

وضع أسس تسويقية هلا ، عليه أصبح لزاما خالل األندية ، من نوات إيرادات تلك ق يف العراق ، وابلتايل توسيع وتنويع
أن تسهم يف  دية الرايضية ( ، أن تلجأ إىل أساليب وخطوات وطرائق من شأهناناجلهات )اهليئات اإلدارية لأل على هذه

يف احلصول على  العملية ال تكمن إعطاء املعلومات املستندة على احلقائق واليت تعتمد أساسا يف اختاذ القرار ، وهذه
البياانت ومن هنا تربز أمهية البحث احلايل . ومن هذا  البياانت وجتميعها بقدر تعلق األمر بكيفية االستفادة من هذه

لدى إدارات األندية الرايضية املتطلبات الضرورية ، لتوفري ميزانية مناسبة تؤهلها  املنطلق أصبح من الضروري أن تتوافر
األمهية العلمية هلذه  د يكون من أهم تلك املتطلبات هو )التسويق الرايضي( ، ومن هنا تربزقي ، و اجلانب الرايض لتطوير

د قعلى إدارة األندية الرايضية ، فنتائجها  حماولة إفادة القائمنيخالل الدراسة . أما األمهية التطبيقية هلا ، فتربز من 
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ع النادي احلقيقي بني األندية يف جمال قثر فاعلية ، ومعرفة مو كألا تساعد يف حتديد جماالت مردودات التسويق الرايضي
 التسويق الرايضي.

، إال إننا جند أن اغلب  سة الرايضةسوابلرغم من أن تسويق النشاط الرايضي ، هو أحد األنشطة املهمة والرئيسة للمؤ 
بل وزارة الشباب والرايضة ققدمة من على املنح امل بنشاطاهتا ية تعتمد يف توفري األموال الالزمة للقيامقاألندية الرايضية العرا

النشاطات التسويقية غري املنتظمة ، وعليه أصبحت احلاجة ملحة وضرورية إىل توسيع  ابلدرجة األوىل ، وعلى بعض
اعدة قوتنويع  دية الرايضية ، لتوسيعنوضع أسس عمل تسويقية لألخالل نوات إيرادات األندية الرايضية من ق وتنويع

 عاب الرايضية فيها وتطويرها.لألا

ليلة قتناولت هذا املوضوع  لرغم من أمهية التسويق يف ااجمال الرايضي ، إال أن الدراسات اليتابلقد الحظ الباحث ، أنه و 
املعلومات وأمهية موضوع الدراسة ، جاء هذا البحث ، فتقنني  ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة . . ويف ظل النقص يف

 ووجود معايري اثبتة له ، يعدان من العناصر األساسية واملكملة للعملية التقوميية ، للوصول إىل ،(اس )التسويق الرايضيمقي
 :اآلتينيالتساؤلني  نتائج موضوعية ميكن الرجوع إليها . وعليه فان مشكلة البحث احلايل تتحدد ابإلجابة عن

لتايل بناء معايري اب، و  على رؤساء أندية الدرجة األوىل يف العراق هل ابإلمكان تقنني مقياس التسويق الرايضي ، -1
  للتسويق الرايضي ألندية الدرجة األوىل يف العراق ؟ .

 ما هي مستوايت التسويق الرايضي يف أندية الدرجة األوىل يف العراق ؟ . -2

 إىلويهدف البحث 

 درجة األوىل يف العراق .تقنني مقياس )التسويق الرايضي ( ، على رؤساء أندية ال -1

 وضع معايري ملقياس )التسويق الرايضي ( ، ألندية الدرجة األوىل يف العراق . -2

 بناء مستوايت معيارية للتسويق الرايضي يف أندية الدرجة األوىل يف العراق . -6
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 البحث: إجراءات -2

 منهج البحث: 2-1

 الدراسة. كمنهج هلذه  -سة املعدالت املعيارية بنمطه املسحي ، ودرا -أعتمد الباحث املنهج الوصفي 

 :األتيةأدوات البحث : استعان الباحث ابألدوات البحثية  2-2

 جمتمع البحث: 2-2-1

ضمن الدرجة األوىل . بلغ  أشتمل ااجمتمع اإلحصائي للبحث احلايل على رؤساء األندية الرايضية يف العراق ، املصنفة
ع اجلغرايف كما يف قرئيس اندي موزعني حسب املو  نيف وزارة الشباب والرايضية(( ) حسب تص36حجم هذا ااجمتمع )

 ( .1جدول )

 ( 1اجلدول ) 
 يبني عدد األندية حسب املناطق اجلغرافية

 عدد األندية
 

 ع اجلغرايفقاملو 
 

 ت
 22 

 
 يةبالوسطى واجلنو 

 
1 

 
11 
 

 بغداد
 

2 
 

11 
 

 الشمالية )ب(
 

3 
 

11 
 

 (1الشمالية )
 

4 
 

63 
 

 ااجمموع
 وسائل مجع البياانت : 2-2-2 

املشكلة ، ومن هذه  استلزم هذا البحث العديد من الوسائل الالزمة جلمع البياانت واليت استعان هبا الباحث يف حل
 الوسائل:

 واالختبارات : ييساملقا - 1
 )الباحث( . لذي صممهأستعمل الباحث مقياس )التسويق الرايضي( ، كوسيلة أساسية جلمع البياانت ، وا

 ( .2( فقرة موزعة على مخسة حماور ، كما يف جدول )11يتكون املقياس من ) -
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 ( 2اجلدول ) 
 ام اجملاالت وأمسائها وعدد الفقرات يف كل جمالقيبني أر 

 عدد الفقرات
 

 أسم اجملال
 

 اجملال قمر 
 9 

 
 تسويق الربامج الرايضية املختلفة

 
 األول
 16 

 
 واملبارايت الرمسية والودية تسويق البطوالت

 
 الثاين
 11 

 
 تسويق الالعبني )صناعة البطل واحرتاف الالعبني(

 
 الثالث
 9 

 
 تسويق املنشآت الرايضية

 
 الرابع
 11 

 
 تسويق اخلدمات الرايضية واالجتماعية

 
 اخلامس
 11 

 
 ااجمموع
 بدائل اإلجابة: - 

 كال(-إىل حد ما  -عم كل فقرة متبوعة بثالث بدائل لإلجابة هي : )ن
 طريقة التصحيح: -

  يتم التصحيح يف ضوء مفتاح التصحيح اخلاص ابملقياس ، الذي تكون فيه أعلى درجة هي:
 :يتل درجة هي : )صفر( ، كاالق( ، وأ112)
 يمتها )درجتان(قو -نعم  -1
 يمتها )درجة واحدة (قو  -إىل حد ما  -2
 يمتها )صفر(قو  -كال   -6
 راجع العلمية:املصادر وامل -2

واملراجع العلمية ، وكذا  من أجل دعم البحث احلايل بكل ما هو علمي ورصني ، أطلع الباحث على الكثري من املصادر
 الرايضي ( . يقالعلمي والتسو  البحوث والدراسات يف جماالت خمتلفة منها : )التقومي والقياس والبحث

 العدد املساعدة : 6- 2
 حاسبة يدوية -
 شخصية )الب توب(حاسبة  -
 أدوات مكتبية -
 إجراءات البحث امليدانية: 2-4
 خطوات تقنني مقياس )التسويق الرايضي ( : 2-4-1
 تطبيق املقياس : 1-1- 4 -2

الرايضية البالغ عددهم  ( فقرة ، على رؤساء األندية11ابشر الباحث بتطبيق مقياس )التسويق الرايضي ( ، املكون من )
 وحتت نفس شروط وتعليمات بناء املقياس . ( ،2112/  1/  1( إىل ) 2112/  6/  21من ) املدةخالل ( ، 36)
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أساس درجته الكلية وليس  على –عند تطبيقه على جمتمع البحث  -د مت التعامل مع املقياس قوينوه الباحث إىل أنه 
العوامل اخلمسة للمقياس ،مما يعين  دالة معنواي بني ات ارتباطقعلى أساس درجة كل عامل على حدة ، وذلك لوجود عال

 (6عدم أمكانية الفصل بينها ، ينظر جدول )
 ( يبني معامالت االرتباط بني حماور مقياس )التسويق الرايضي(9اجلدول )

 ةاللالد
 اإلحصائية

 

 يمة)ت(ق
 

 معامل
 االرتباط
 

 ملواالع
 اجلدولية 

 
 احملسوبة

 معنوي
 

173.1 
 

67314 1742 
 

 العامل الثاين - العامل األول
 معنوي 

 
17.1. 1719 

 
 العامل الثالث -العامل األول 

 معنوي 
 

17.1. 1719 
 

 العامل الرابع - العامل األول
 معنوي 

 
.7241 1732 

 
 العامل اخلامس -العامل األول 

 معنوي 
 

47.16 1712 
 

 العامل الثلث -العامل الثاين 
 معنوي 

 
47.16 1712 

 
 العامل الرابع - العامل الثاين

 معنوي 
 

67222 1744 
 

 العامل اخلامس -العامل الثاين 
 معنوي 

 
37663 1736 

 
 العامل الرابع -العامل الثالث 

 معنوي 
 

27111 17.2 
 

 العامل اخلامس -العامل الثالث 
 معنوي 

 
37663 1736 

 
 العامل اخلامس -العامل الرابع 

، عند درجة حرية  (1792ة أكرب من اجلدولية البالغة )بيام )ت( ، احملسو قمجيع أ ( ، أن6يبدو من نتائج اجلدول ) 
ابلعوامل األخرى . عموما فبعد مجع  ( ، وهذا يشري إىل إن كل عامل يؤثر ويتأثر1711ة )الل( ، ومستوى د31)

 إحصائيا. البياانت ، مت وضعها وترتيبها يف جداول متهيدا لتحليلها
 ياس )التسويق الرايضي ( :تصحيح مق 1-2 - 4 -2

الباحث اإلجراءات نفسها  أتبع –لكل رئيس اندي من األندية املشمولة يف البحث  -بغية احلصول على الدرجة الكلية 
مبوجب مفتاح التصحيح املعد لذلك . . فحسبت الدرجة  -عند بناءه  -يف تصحيح املقياس املتبعة يف جتارب املقياس 

د تراوحت ق( فقرة ، و 11جمموع أوزان اإلجاابت على فقرات املقياس البالغة ) على أساس ( استمارة إجابة ،36) ل
 ( ، يبني التوزيعات التكرارية هلذه الدرجات .4( درجة . واجلدول ).. -21) الدرجات الكلية بني

 ( 9اجلدول ) 
 يبني فئات الدرجات وتكراراهتا لعينة التقنني

 النسبة املئوية
 

 كراراتتال
 

 اتالفئ
 14% 

 
9 

 
21-2. 

 22% 
 

14 
 

22 - 61 
 16% 

 
2 

 
63 - 46 

 21% 
 

16 
 

44 - 11 
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 النسبة املئوية
 

 كراراتتال
 

 اتالفئ
 19% 

 
12 12 - 19 

 3% 
 

4 

 
31-3. 

 1% 
 

6 

 
32 - .. 

 111% 
 

36 
 

 ااجمموع
 التحليل اإلحصائي لفقرات املقياس : 4-2-1-6 

فتحليل الفقرات هو " اء أو عملية التقننيتعد عملية حتليل مفردات املقياس من اخلطوات املهمة سواء يف عملية البن
االختبار ، لغرض معرفة خصائصها أو تعديلها  الدراسة اليت تعتمد على التحليل املنطقي اإلحصائي والتجرييب لوحدات

، 1991" )مصطفي حممود اإلمام )وآخرون(، الوصول إىل اختبارا اثبت وصادق أو إضافتها أو إعادة ترتيبها حىت يتسىن
 (111-119ص 

 عليه أتبع الباحث أسلوب  االتساق الداخلي والذي حتقق من خالل املؤشرات اآلتية:
 معامل االرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية لالختبار : 4-2-1-6-1

، فقد تراوحت  ة ارتباط كل فقرة ابلدرجة الكلية للمقياسقأستعمل معامل االرتباط البسيط )بريسون( ، إلجياد عال
العظمى ملعامل االرتباط والبالغة  ( ، وعند مقارنتها مع القيمة العشوائية17311-.1726مالت االرتباط بني )معا

، تبني إن مجيع الفقرات دالة إحصائيا ، وكما مبني يف  (1711ة )الل( ، ومستوى د31( ، عند درجة حرية )17262)
 ( .1جدول )

 (9اجلدول )
 الفقرات والدرجة الكلية للمقياسيبني معامالت االرتباط بني درجات 

 الفقرة قمر  معمل االرتباط الفقرة قمر  معمل االرتباط الفقرةقم ر  معمل االرتباط
17111 61 17443 12 17696 1 

17136 36 0.361 19 0.447 2 

17121 6. 17442 21 17233 6 

0.441 62 0.428 21 17242 4 

172.6 69 17491 22 0.311 1 

0.344 41 17236 23 1764. 3 

17691 41 0.312 24 17423 . 

17223 42 17123 21 17499 2 

0.531 46 17661 26 17622 9 

17311 44 0.377 27 17611 11 
17631 41 1749. 22 172.1 11 
17662 43 172.. 29 0.296 12 
17441 4. 17221 61 17111 16 
17693 42 0.444 61 17119 14 
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 الفقرة قمر  معمل االرتباط الفقرة قمر  معمل االرتباط الفقرةقم ر  معمل االرتباط
0.422 49 17121 32 0.384 11 
17412 11 0.323 33 0.442 13 
0.237 11 17111 64 1742. 1. 

 ة ارتباط درجة الفقرة ابلدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه:قعال 4-2-1-6-2
ط بني درجة كل باليت تر  حيث أن مقياس )التسويق الرايضي( يتكون من مخسة جماالت ، كان البد من استنتاج العالقة

وع الكلي لدرجة كل جمال ذلك مت حساب ااجمم ليه تلك الفقرة ، ولتحقق منإلدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي فقرة وا
اليت تنتمي لتلك ااجماالت ، ومنه استخرج معامل االرتباط البسيط  من ااجماالت اخلمسة ، وكذا درجات الفقرات

 ( ، عند درجة حرية17262مجيعها أكرب من القيمة العشوائية العظمى ملعامل االرتباط والبالغة ) )بريسون( ، واليت جات
 ( .3ينظر جدول ) ( ، وهذا يؤشر إىل انتماء الفقرات إىل ااجماالت اليت متثلها،1.11ة )الل( ، ومستوى د31)

 ليهإلفقرات ودرجة اجملال الذي تنتمي ( يبني معامالت االرتباط بني درجات ا9اجلدول )

 اسم اجملال
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 اسم اجملال
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 اسم اجملال
رقم 
 الفقرة

مل معا
 االرتباط

تسويق 
الربامج 
 الرايضية

1 17931 

 

12 17.26 

تسويق 
املنشآت 
 الرايضية

61 17126 
2 171.. 19 17341 63 17329 
6 17112 21 17426 6. 173.9 
4 17129 21 1749. 62 17323 
1 17311 22 171.. 69 17142 
3 17411 

تسويق 
 الالعبني

26 171.2 41 17143 
. 1.126 24 17.12 41 17442 
2 17394 21 17441 

تسويق 
اخلدمات 
الرايضية 

 واالجتماعية

42 17362 
9 17314 23 1769. 46 17119 

تسويق 
البطوالت 
واملبارايت 
الرمسية 
 والودية

11 17123 2. 97.26 44 17493 
11 17..2 22 17312 41 17.12 
12 17..9 29 17119 43 17322 
16 17132 61 17312 4. 1731. 
14 17369 61 17121 42 173.3 
11 17.11 62 17392 49 171.2 
13 17341  66 17.12 11 17.66 
1. 17111 64 17332 11 171.1 

 ة درجة ااجمال ابلدرجة الكلية للمقياس :قعال 1-6-6 -2-4
جمال من ااجماالت  تخراج معامالت االرتباط بني درجة كلأستعمل الباحث معامل االرتباط البسيط )بريسون( ، الس

ة اإلحصائية ، مت الل( ، وملعرفة نوع الد36) اخلمسة والدرجة الكلية للمقياس ، وجلميع مفردات البحث البالغ عددها
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حرية  ( ، عند درجة17312ة أكرب من القيمة اجلدولية البالغة )باحملسو  يمهقتعمال اختبار )ت ر( ، والذي جات اس
 ( .1711) ةالل( ، ومستوى د31)

 (9اجلدول )
 يبني معامالت االرتباط بني درجة اجملال والدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط اسم اجملال
الداللة  قيمة )ت(

 اجلدولية احملسوبة اإلحصائية
 2979.2 1794 تسويق الربامج الرايضية

17312 

 معنوي
 معنوي 127243 .172 الرمسية والودية تسويق البطوالت واملبارايت

 معنوي 217414 11792 تسويق الالعبني

 معنوي 37212 1714 تسويق املنشآت الرايضية

 معنوي 167434 17.9 تسويق اخلدمات الرايضية واالجتماعية

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس :-1-4 -2-4
 صدق املقياس : 1- 4 -1- 4 -2

ابستعمال اختبار )ت(  ب صدق مقياس )التسويق الرايضي ( ، الصدق التمييزي ، وحيسبأعتمد الباحث يف حسا
ة لداللة الفرق بني ااجمموعتني املتطرفتني بة احملسو يالتائ لعينتني مستقلتني ، ملعرفة الفرق بني ااجمموعتني املتطرفتني ، فالقيمة

 (623، ص  1998 ن عودة ،التمييزي للمقياس ) أمحد سلما يف الدرجة الكلية متثل الصدق
ل درجة ، قأعلى درجة إىل أ ولتحقيق ذلك رتبت الدرجات الكلية ملفردات جمتمع البحث على املقياس ، ترتيبا تنازليا من

( ، مفردة يف كل جمموعة ، مث أستعمل .1ع )قبوا ( ،%.2وحددت ااجمموعتان املتطرفتان يف الدرجة الكلية بنسبة )
ة إحصائية عند درجة اللالفرق بني ااجمموعتني املتطرفتني ، الذي جاء بد ةاللني مستقلتني ملعرفة داالختبار التائي لعينت

 ( .2( ، كما يظهر يف جدول )1711) ( ، ومستوى62حرية )
 (9اجلدول )

 ته ملقياس )التسويق الرايضي(الليبني الصدق التمييزي ومستوى د

 املتغري
الداللة  قيمة )ت( اجملموعة الدنيا اجملموعة العليا

 اإلحصائية
القوة 
 اجلدولية احملسوبة ع -س ع -س التمييزية

التسويق 
 مميزة معنوي 27121 17216 .4742 217.13 372.9 317261 الرايضي
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 الثبات : 2 - 4 - 1 - 4 - 2
 طريقة التجزئة النصفية: 1 -2 -1-4 -4 -2

نصفيني )الفقرات اليت  سمت فقرات االختبار إىلقت االختبار ، إذ اعتمد الباحث طريقة التجزئة النصفية الستخراج ثبا
خالل التأكد من جتانس درجات النصفني من  عد أن متباليت حتمل الفقرات الزوجية ( ، و ام الفردية والفقرات قحتمل األر 
ا اجلدولية عند درجيت ( ، وعند مقارنتها بقيمته17246احملسوبة ) يمة )ف(قالقيمة الفائية هلما ، إذ بلغت  استخراج
( تبني أهنا غري دالة إحصائيا ويذلك حتقق التجانس ، 171646( ، البالغة )1711ة )اللد ( ومستوى32،  32حرية )

( ، وهذا يعين 1722) مث مت استخراج معامل االرتباط البسيط )بريسون( بني جمموع درجات النصفني والذي يبلغ ومن
يمة قادلة ) سبريمان براون ( ، فبلغت مع حلصول على ثبات لكل االختبار طبقتالثبات لنصف االختبار ، وألجل ا

 -1711( ، أكرب من )1722عها )بيف مقدارها ، ألن مر  يمة عاليةق( وهي 1794معامل االرتباط لالختبار ككل )
 ( 216ص ،  2111وية جدا )حممد جاسم الياسري ، قة قمرتفعا والعال ( ، وهذا يعين أن معامل الثبات17.1

 طريقة معامل الفا )كرونباخ( : 1-4-2-2 -2-4
فيكون من املناسب  ،دة االختيار )االختيار من متعدد(حيث أن االستجابة على فقرات املقياس احلايل تكون متعد

  استعمال طريقة )معامل إلفا( ، الستخراج معامل الثبات للمقياس ...
 ( وهذا مؤشر عال لثبات االختبار .1791ريقة )ة هبذه الطبيمة معامل الثبات احملسو قفبلغت 

 املوضوعية: 2-4-1-1
واستخراج نتائجها ال  تعد االختبارات اليت تشتمل على مفردات االختبار من متعدد مثال موضوعيا ، الن تصحيحها

 (1.، ص  1992)اندر فهمي الزيود وهشام عامر عليان ،  يتأثران بذاتية املصححني املستعملني مفاتيح التصحيح
موضوعيا ، لوضوح فقراته ،  وحيثما يكون االتفاق حاصال مهما أختلف املصححون ، يكون مقياس )التسويق الرايضي(

 وتوحيد ميزان تصحيحه.
 الوسائل اإلحصائية: 2-1

 ألهداف البحث. ، لتحليل البياانت واستخالص النتائج ، حتقيقا (SPSS) استعان الباحث ابحلقيبة اإلحصائية
 رض النتائج وحتليلها:ع -6

النهائية ، سيعرض  استكماال للخطوات التجريبية اليت مرت هبا عملية تقنني مقياس )التسويق الرايضي ( ، بصورته
 ألندية الدرجة األوىل يف العراق . ووضع املستوايت املعيارية يريث يف ما أييت مراحل اشتقاق املعاالباح
 مقياس )التسويق الرايضي( :التوصيف اإلحصائي اجمتمع تقنني  6-1

واستعمال الصيغ الرايضية  من شروط وضع املعايري للمقياس هو استخراج املعامل اإلحصائية إلجاابت جمتمع البحث،
 اإلحصائي ملتغري )التسويق الرايضي ( . ( ، يبني التوصيف9الستخراج الدرجات املعيارية واجلدول )
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 (3اجلدول )
 راف املعياري والوسط الفرضي لعينة التقننييبني الوسط احلسايب واالحن

 املعامل اإلحصائية
 الوسط الفرضي املتغري 

 
 ع

 

 -س
 11 

 
1179.3 

 
447129 

 
 التسويق الرايضي

( ، 447129مبقدار ) ( يبني أن الوسط احلسايب ملتغري البحث )التسويق الرايضي ( ، لعينة التقنني ، جاء9اجلدول ) 
( ، وهذا يشري إىل 11الوسط النظري البالغة ) من قليمة الوسط احلسايب أق( ، إن 1179.3ه )رحنراف معياري مقدار ابو 

مبسؤولية العمل الذي ترتبط به الدراسة )التسويق الرايضي ( ،  -الدراسة  يدق –إن إحساس رؤساء أندية الدرجة األوىل 
 منخفض نسبيا.

 ة التقنني:اشتقاق املعايري ملقياس )التسويق الرايضي ( لعين 6-2
 -إميان عينة التقنني  وف على حقيقة مدىقملقياس )التسويق الرايضي( ، كان البد من الو  يريمن أجل اشتقاق املعا

إشباع حاجات ورغبات املستفيدين أو  واعتقادهم الراسخ بقيمة وجدارة، -رؤساء أندية الدرجة األوىل يف العراق 
 واألنشطة الرايضية ( . نتجات واخلدماتاملستهلكني احلالني واملرتقبني من : )امل

( ، عند 1739من ) ( ، وهي أكرب.4749ة )بيمتها احملسو ق( حيث بلغت Zولتحقيق هذا الغرض استعملت معادلة )
الدرجات اخلام ومتوسطاهتا ، مما أاتح للباحث  تها املعنوية بنيالل( ، وهذا يعين حقيقة الفرق ود1711ة )اللمستوى د

 ايري.فرصة بناء املع
إن أفراد جمتمع البحث  حيث –وبناء مستوايت معيارية إلفراد جمتمع البحث  يريا إن غاية الباحث هنا هو وضع معاومي

املشتقة  - يريتساؤل مفاده : )هل سيتم وضع املعا وهذا األمر وضع الباحث إمام -ينتمون إىل مناطق جغرافية متباعدة 
أساس أهنا جمموعة واحدة ،أم أن أفرد كل منطقة جغرافية متثل جمموعة منفصلة  ىعل –جناز أفراد جمتمع البحث إع قمن وا

  يدمج أفراد كل منطقتني جغرافيتني أو أكثر على أساس أهنا جمموعة متجانسة مع بعضها . . ؟ ( حلاهلا ، أم
ثل هذا . . وعليه حللت م وف على حقيقة اإلجراء األمثل ، ووضع احلل األمثل يفق، لقد جلأ الباحث إىل اإلحصاء للو 

 ( .11تظهر يف اجلدول ) النتائج اليت حصل عليها الباحث من جراء تصحيح املقياس ، واليت
 ( 11اجلدول )

 املناطق اجلغرافية. يبني التقديرات اإلحصائية املعنية مبقياس )التسويق الرايضي ( ، ملفردات جمتمع البحث ، حسب
 ع

 

 -س
 

 املناطق
 117349 

 
34.821 

 
 الوسطى واجلنويية

 9.816 
 

56.733 
 

 بغداد
 1173 

 
6376 
 

 مشالية)ب(
 117162 

 
1179 
 

 (أمشالية)
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ية إحصائية اللفروق ذات د هناك أنظهر  -حسب املناطق اجلغرافية  -وابستعمال حتليل التباين بني أفراد جمتمع البحث 
( ، عند درجيت 27.12من القيمة اجلدولية البالغة ) ( ، وهي أكرب137242ة مبقدار )بيمة )ف( ، احملسو ق، إذ جاءت 

 ( يبني هذه النتائج.11واجلدول ) ( ،1711ة )الل( ، ومستوى د1976حرية )
 (11اجلدول )

 املناطق اجلغرافية يبني النسبة الفائية للتباين بني درجات جمتمع البحث على مقياس )التسويق الرايضي ( ، حسب
 ةاللالد

 اإلحصائية
 

 درجة احلرية (يمة)فق
 وسطتم

 االحنرافات
 

 مصدر التباين

 معنوي
 اجلدولية
 

 احملسوبة
 

6 

 

19217..1 
 

 بني ااجمموعات
 

27.12 137242 
19 
 

1137.12 
 

 داخل ااجمموعات
 62 

 
 

 
 ااجمموع
حسب املناطق جمتمع  أي مفردات -ع الفروق ، وعائديتها إىل أي من ااجمموعات املعنية ابلبحث قوللتعرف على وا 

، ومنه  (L. S. D) أستعمل الباحث اختبار . . -( ( أاجلغرافية )وسطى وجنوبية ، بغداد ، مشالية )ب( ، مشالية )
معنوية ( ، يف مؤشر )التسويق الرايضي ( ، ما بني عينة املنطقتني  جات النتائج لتشري إىل عشوائية الفروق )فروق غري

الشمالية )أ(( ،  -لية )ب(( ، من جهة ، وما بني عينة املنطقتني اجلغرافيتني )بغداد مشا - اجلغرافيتني )وسطى وجنوبية
األوىل : )أفراد عينة  ااجمموعة ى أساس جمموعتني متجانستني مها :جهة أخرى . . وهذا يعين أن العمل سيكون عل من

 مشالية )ب( ، وااجمموعة الثانية: -املنطقة اجلغرافية )وسطى وجنوبية 
 ، للفروق. (L. S. D) ( ، يبني نتائج اختبار12((، واجلدول )أالشمالية ) -قة اجلغرافية بغداد د عينة املنط)أفرا

 (12اجلدول )
 يمةقع البحث حسب املناطق اجلغرافية و يبني الفروق يف األوساط احلسابية ألفراد جمتم

(L. S. D) )على مقياس )التسويق الرايضي ، 

 ناطقاجملاميع حسب امل املتغري
الفرق بني األوساط 

 احلسابية
 الداللة اإلحصائية مستوى الداللة

التسويق 
 الرايضي

 معنوي 17111 217911 بغداد –وسطى وجنوبية 
 غري معنوي 17221 171.9 وسطى وجنوبية _ مشالية )ب(

 معنوي 17111 1371.9 مشالية )أ( –وسطي وجنوبية 
 يمعنو  17111 217666 مشالية )ب( –بغداد 

 غري معنوي 17191 17266 مشالية )أ( –بغداد 
 معنوي 17112 117111 مشالية )أ( –مشالية )ب( 
الوصف اإلحصائي ،  د توزعت توزيعا طبيعيا ، عند مؤشر )التسويق الرايضي ( ، حسبقإن أفراد عينة البحث بفئتيها 

 ( .16)يميت اخلطأ املعياري القليلتني املثبتتني يف اجلدول قوحيقق ذلك 
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 ( 19اجلدول )
 يبني الوصف اإلحصائي إلجناز عينيت البحث على مقياس )التسويق الرايضي ( ، حسب

 املناطق اجلغرافية
 -ع س  ع -س املناطق
 17449 .11749 617211 مشالية )ب( –الوسطى واجلنوبية 

 172.3 117124 1474 مشالية )أ( –بغداد 
فاستعمل أسلوب التوزيع  ية حتقق هلما أغراضهما وتسهل عليهما أعماهلما . .الباحث إىل بناء جداول معيار  جلأ لقد

( ، 61( ، من التوزيع املئوي ، ويعلوه )11) قمالر  املئوي ، وعليه ستبىن اجلداول على أساس أن الوسط احلسايب سيعطى
( ، املمثلة لثالثة ارحنرافات . . 21 - 49هي : ) قمارحنرافات ، ويدنوه ثالثني ر  ( ، املمثلة لثالثة21 - 11هي : ) قمر 

مالحظتها حسب  ( ، من أفراد العينة ، وميكن%997.6اجلداول املعيارية الالزمة اليت تستوعب ما نسبته ) ويهذا مت بناء
 ( .14تصنيفاهتا )املناطق اجلغرافية ( ، ابجلدول )

 ( 19اجلدول )
 يد البحثقوفق املناطق اجلغرافية  جناز عينيت البحث علىيبني الدرجات املعيارية والدرجات اخلام املقابلة هلا إل

 الشمالية )ب( –بغداد  الشمالية )أ( –الوسطى واجلنوبية 

 الدرجة املعيارية الدرجة اخلام الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
21 397.11 247.3 21 
.9 327131 267.42 .9 
.2 3.7411 227.63 .2 
.. 337231 24=17.24 .. 
.3 317111 217.12 .3 
.1 367931 .97. .1 
.4 327211 .27322 .4 
.6 317331 ..73.3 .6 
.2 317111 .37334 .2 
.1 197631 .17312 .1 
.1 127211 .4734 .1 
39 1.7131 .67322 39 
32 117911 .27313 32 
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 الشمالية )ب( –بغداد  الشمالية )أ( –الوسطى واجلنوبية 

 الدرجة املعيارية الدرجة اخلام الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
3. 147.31 .17314 3. 
33 167311 .17192 33 
31 127431 39712 31 
34 117611 327132 34 
36 117131 3.7113 36 
32 497111 337144 32 
31 4.7231 317162 31 
31 437.11 34712 31 
19 417131 367112 19 
12 447411 327493 12 
1. 467231 317424 1. 
13 427111 3174.2 13 
11 417931 19743 11 
14 697211 127442 14 
16 627331 1.7463 16 
12 6.7111 137424 12 
11 637631 117412 11 
11 617211 1474 11 
49 647131 167622 49 
42 627911 1276.2 42 
4. 617.31 117634 4. 
43 617311 117612 43 
41 297431 49764 41 
44 227611 427622 44 
46 2.7131 4.7613 46 
42 237111 437614 42 



 4102         5العدد                 7اجمللد         جملة علوم الرتبية الرايضية      

119 

 الشمالية )ب( –بغداد  الشمالية )أ( –الوسطى واجلنوبية 

 الدرجة املعيارية الدرجة اخلام الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
41 247231 417292 41 
41 267.11 44722 41 
69 227131 467232 69 
62 217411 427213 62 
6. 217231 417244 6. 
63 197111 417262 63 
61 1.7931 69722 61 
64 137211 627212 64 
66 117331 6.7193 66 
62 147111 637124 62 
61 167631 6171.2 61 
61 127211 64713 61 
92 117131 667142 29 
22 97911 627163 22 
2. 27.31 617124 2. 
23 .7311 617112 23 
21 37431 2971 21 
24 17611 227122 24 
26 47131 2.71.3 26 
2 67111 237134 22 
21 17131 217112 21 
21 17.11 24714 21 
 1474 -س 617211 -س
 117124 ع .11749 ع

 172.3 -ع س 17449 -ع س 
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 الشمالية )ب( –بغداد  الشمالية )أ( –الوسطى واجلنوبية 

 الدرجة املعيارية الدرجة اخلام الدرجة اخلام الدرجة املعيارية
 17112 املقدار الثابت 1711 املقدار الثابت

 األوىل يف العراق ( . قق اهلدف الثاين للبحث فيما يتعلق ب )وضع معايري التسويق الرايضي ألندية الدرجةوهبذا حت

 )التسويق الرايضي(، لعينيت البحث: لــــاملستوايت املعيارية  6-6

وأجراء الرايضي ( ،  حىت يتمكن الباحث من تفسري نتائج رؤساء أندية الدرجة األوىل يف متغري البحث )التسويق

يتحقق ، مت اشتقاق املستوايت املعيارية اليت حددت  املقارانت املوضوعية عند كل مستوى بني ما حتقق فعال واملفروض أن

 ( .11اجلدول ) بست مستوايت ، تتوزع نسبها كما يف
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 (19اجلدول )
   البحث )التسويق الرايضي( ينيت البحث يف ضوء متغرييبني النسب املثالية واألعداد املتحققة والنسب املئوية املتحققة ومدايهتا ملفردات ع

املستوايت 
 املعيارية

الدرجات 
 املعيارية

النسب 
 املثالية

 مشالية )أ( –بغداد  مشالية )ب( –وسطى وجنوبية 
العدد 
 املتحقق

النسبة 
 املتحققة

( 2قيمة )كا
 احملسوبة

الداللة 
 اإلحصائية*

العدد 
 املتحقق

النسبة 
 املتحققة

( 2)كاقيمة 
 احملسوبة

الداللة 
 () اإلحصائية

 صقر - 27141 21 – 1. جيد جدا

 معنوي 2327922

1 4 

 غري معنوي 1721

 21 1 17236 2 167121 1. – 31 جيد
 63 9 117123 4 647161 31 – 11 متوسط
 63 9 167112 1 647161 11 – 41 مقبول
 4 1 6171.9 12 167121 41 – 61 ضعيف

 صفر - 6974.4 11 27141 61 – 19 ضعيف جدا
   %111 21   %111 62 ااجمموع

                                                           

() (1711( ومستوي داللة )1) عند درجة حرية 
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مياثلها من النسب املئوية يف  مبقارنة النسب املئوية املتحققة لدرجات عينيت البحث يف متغري )التسويق الرايضي ( مع ما

،  -د بلغ )قرجاهتم عند املستوى )جيد جدا( الذين تقع د ضوء التوزيع املثايل ، جند أن عدد رؤساء أندية الدرجة األوىل،

( ، على التوايل . مث جند أن الذين تقع درجاهتم عند املستوى 4مقدارها )صفر ،  ( ، على التوايل ، وبنسب متحققة1

أن عدد  ( ، على التوايل . بينما جند21717236( ، على التوايل ، وينسب متحققة مقدارها )2172) د بلغق)جيد( 

متحققة مقدارها  ( ، على التوايل ، وينسب9،  4د بلغ )قع درجاهتم عند املستوى )متوسط( الذين تق

( ، على 9،  1د بلغ )قاملستوى )مقبول(  ( ، على التوايل . فيما جند أن عدد الذين تقع درجاهتم عند637117123)

عدد الذين تقع درجاهتم عند  على التوايل . يف حني جند أن (،637167112نسب متحققة مقدارها )بالتوايل ، و 

( ، على التوايل . كما جند أن عدد 476171.9( ، وبنسبة متحققة مقدارها )1،  12) د بلغقاملستوى )ضعيف( 

، صفر( ،  6944.4) ( وبنسبة متحققة مقدارها-،  11د بلغ )قتقع درجاهتم عند املستوى )ضعيف جدا(  الذين

 على التوايل.

املنطقة اجلغرافية  ( احملسوبة لعينة2يمة )كا قت ء( ، ومنه جا2توزيع إحصائيا ابختبار )كا لقد أخترب الباحث هذا ال

( عند درجة حرية .117اجلدولية هلا والبالغة ) ( ، وهي أكرب من2327922مشالية )ب(( ، مبقدار) -)وسطى وجنوبية 

 د واملثايل ( .عدم تطابق التوزيعني )املشاه ( . وهذا يشري إىل1711ة )الل( ومستوى د1)

( ، وهي .1171مبقدار ) ةب( ، احملسو 2يمة )كا قمشالية )أ(( ، فقد جاءت   -أما ابلنسبة لعينة املنطقة اجلغرافية )بغداد

( . وهذا يشري إىل تطابق 1711ة )اللومستوى د (1( ، عند درجة حرية ).1171أصغر من اجلدولية هلا والبالغة )

 . التوزيعني )املشاهد واملثايل (

ألندية الدرجة األوىل يف  : )حتديد مستوايت معيارية للتسويق الرايضي صد حتقق اهلدف الثالث للبحث فيما خيقوهبذا 

 العراق ( .
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 االستنتاجات والتوصيات : -4

 االستنتاجات : 1 - 9

 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ، أستنتج الباحث االيت:

 الرايضي ( ، على رؤساء أندية الدرجة األوىل يف العراق . أمكن تقنني مقياس )التسويق -1

على أساس درجة كل  مت التعامل مع مقياس )التسويق الرايضي ( ، عند تصحيحه على أساس الدرجة الكلية وليس -2

 جمال على حده .

 هناك ضعف يف جمال )التسويق الرايضي ( ، لدى أندية الدرجة األوىل يف العراق . -6

 ع اجلغرايف.قضوء املو  ختالف بني أندية الدرجة األوىل يف العراق ، يف جمال )التسويق الرايضي ( ، يفهناك ا -4

 -ية باجلغرافية )وسطى وجنو  مشالية )أ(( ، على عينة املنطقة -أظهرت النتائج أفضلية عينة املنطقة اجلغرافية )بغداد  -1

 مشالية )ب(( ، يف جمال نشاط )التسويق الرايضي ( .

 أمكن وضع معايري للتسويق الرايضي ، خاصة بكل منطقة جغرافية. -3

 عينيت البحث. وسيلة تقومي وتفسري ميكن االعتماد عليها للمقارنة بني أفراد كل عينة من يريمتثل تلك املعا -.

 نحىن الطبيعي.ابستعمال امل أمكن بناء مستوايت معيارية لكل عينة من عينيت البحث يف ضوء التوزيعات االعتدالية -2
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 -ية باجلغرافية )وسطى وجنو  هناك تباين واضح يف املستوايت املعيارية املتحققة لكال العينتني ، فالنسبة لعينة املنطقة -9

وضعيف جدا( ، أما ابلنسبة لعينة املنطقة اجلغرافية )بغداد   )ضعيفينيية أفراد العينة يقعون يف املستو مشالية )ب(( ، فغالب

 )متوسط ومقبول ( . نيييقعون يف املستو  أ(( ، فغالبية أفراد العينةمشالية ) -

 -ية باجلغرافية )وسطى وجنو  عينة املنطقة إجنازعدم التطابق ما بني النسب املفروض أن تتحقق وما حتقق فعال يف  -11

 .الية )ب((مش

مشالية  -اجلغرافية )بغداد  ة املنطقةعين إجنازهناك تطابق ما بني النسب املفروض أن تتحقق وما حتقق فعال يف  -11

 .((أ)

 التوصيات : 2 - 9

 على ما جاء من استنتاجات ، يوصي الباحث اباليت: ابناء

 يف العراق . استعمال األساليب املوضوعية يف تقومي نشاط )التسويق الرايضي( ، يف األندية الرايضية -1

 املعايري. رجات األخرى يف العراق ، بغرض اشتقاقتقنني مقياس )التسويق الرايضي ( ، على أندية الد -2

)التسويق الرايضي( ، يف األندية  ضرورة إجراء مثل هذه الدراسات ويشكل دوري ، ملا هلا من أمهية يف تطوير نشاط -6

 الرايضية يف العراق .

)التسويق الرايضي( ، لتصنيف  املهتمني مبجال قبلاالستفادة من املعايري اليت مت التوصل إليها يف هذه الدراسة من  -4

 األندية وحتديد مستوايهتا.
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 (.2111صميم ، تلوا ، دار الضياء للطباعة األشرف،)النجف 1وي ط بالرت  اإلحصاءحممد جاسم الياسري : مبادئ  -

 (.1991 والقياس ،)بغداد ، دار احلكمة للطباعة والنشر،مي )وآخرون ( : التقو  األماممصطفى حممود  -

دار الفكر للطباعة والنشر  ، )عمان، 2ية ، ط بالرت  يف لتقوميالقياس وامبادئ اندر فهمي الزيود وهشام عامر عليان :  -

 (.1998 والتوزيع ،

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

